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Zasadniczym celem mojej pracy doktorskiej jest zbadanie sposobów przedstawienia katastrofy – 

trzęsienia ziemi, które 12 stycznia 2010 roku zniszczyło Republikę Haiti – we frankofońskiej 

literaturze tego kraju. Praca opiera się na analizie korpusu, który roboczo nazywam „post-

seismicznym” (utwory poświęcone w całości lub w dużej części wciąż żywemu w pamięci 

trzęsieniu ziemi powstające na Haiti i w diasporze haitańskiej (Quebec, Francja, Stany 

Zjednoczone). Korpus ten obrazuje różnorodne sposoby literackiego przedstawienia katastrofy. Z 

jednej strony praca bada estetykę analizowanych utworów, obejmujących powieści, opowiadania, 

eseje, literaturę świadectwa, poezję. Z drugiej strony, celem pracy jest osadzenie badań w szerszej 

perspektywie „literatury katastrof”. Opisuje ona bowiem literackie obrazowania katastrof 

naturalnych w innych frankofońskich literaturach karaibskich, głównie na Małych Antylach 

(Martynika, Gwadelupa) oraz w wybranych utworach świata zachodniego (Francja, Szwajcaria, 

Wielka Brytania), które tworzą kanon „piśmiennictwa katastrof”. 

 

Podstawową hipotezą badawczą jest założenie, że wobec skali katastrofy pisarz haitanski, czy 

pochodzący z Haiti i zyjący w diasporze, czuje się wręcz zmuszony do wyrażenia słowem pęknięcia 

społecznego (ale też psychicznego, gospodarczego, rodzinnego), które odczuł jego kraj. 

Skorelowana z tym założeniem jest przesłanka, że literatura „post-seismiczna” na Haiti, pozostając 

literaturą zaangażowaną i wrażliwą na problematykę moralną, wymyka się schematom i zwraca ku 

różnym formom fikcyjnego przedstawienia katastroficznych wydarzeń i ich skutków, w 

przeciwieństwie do wypowiedzi o charakterze publicystycznym, informacyjnym czy 

dydaktycznym.  

 

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Do opisania interpretacji katastrof od Antyku po czasy 

współczesne i ich sensów w różnych kontekstach kulturowych, analizy wykorzystują prace 

historyczne i antropologiczne (Peter Utz, François Walter). Do analizy korpusu haitańskiego i 

powieści o katastrofach naturalnych na Martynice i Gwadelupie posłużyły prace z dziedziny 

antropologii kulturowej, studiów kulturowych i literatury postkolonialnej (Martin Munro, Yves 

Chemla, Marie-Denise Shelton). Ponadto istotne do interpretacji kwestii dotyczących środowiska 

poruszanych przez autorów analizowanego korpusu okazały się prace z dziedziny ekokrytyki 

(Malcom Ferdinand, Serenella Iovino) i disaster studies (Mark D. Anderson). Analizy  opierają się 

także na niektórych pracach z dziedziny psychanalizy i psychokrytyki (Zygmunt Freud, Cathy 

Caruth, Anny Dayan Rosenman) oraz socjokrytyki tekstu literackiego (Régine Robin).  

 

Podejmując temat bardzo współczesny (w tym dzieła do tej pory nie analizowane w opracowaniach 

dotyczących literatury haitańskiej), praca proponuje wiele oryginalnych poszukiwań w stosunku do 

stanu badań nad katastrofą i jej literackimi przedstawieniami. Przede wszystkim dlatego, że 

podejmuje temat wpisujący się w tak zwaną literaturę „de l’extrême contemporain” i uwzględnia 

wiele aspektów, które nie były dotąd analizowane w pracach z dziedziny francuskojęzycznych 

studiów postkolonialnych. Drugą innowacją jest zbadanie odmiennych sposobów opisywania 

katastrofy naturalnej w różnych kontekstach kulturowych (Karaiby, Ameryka Północna, Europa). 

 

Takie rozszerzenie badań na inne literatury jest propozycją, która nie była dotąd podjęta przez 

francuskojęzyczne studia postkolonialne. Praca przyczynia się zatem do rozwoju romanistycznych 

badań filologicznych nad literaturami „mniejszymi” (według terminu Deleuza i Guattariego), czyli 

pisanymi po francusku w Amerykach. 


