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Celem moich badań jest analiza procesu ewolucji haitańskiej opowieści ludowej w języku 

francuskim, w szczególności jej przejścia na przełomie XX i XXI wieku od tradycyjnych form 

ustnej ekspresji do tekstu pisanego ukazującego się w kraju (Haiti) i w diasporze (Francja, Quebec i 

Kanada francuska). Badania mają na celu ukazać dynamiczne przewartościowania haitańskiej 

literatury ludowej (opowieści, gawędy) jako gatunku, który jest nośnikiem pamięci zbiorowej, 

zapisem doświadczeń i szczególną formą konsolidowania spójności społecznej. 

Główną hipotezą badawczą jest założenie, że transformację ludowej opowieści haitańskiej w sferze 

strukturalnej i fabularnej można najtrafniej określić opisując jej współczesne formy ekspresji. 

Skorelowane z tą hipotezą jest założenie dotyczące międzykulturowych cech opowieści tworzonej 

w diasporze haitańskiej: w nowym kraju autor i tradycyjny przekaz ludowy oparty dotąd na 

folklorze muszą sprostać nowym oczekiwaniom i otworzyć się na takie zjawiska, jak wielo- i trans-

kulturowość, sytuacja uchodźców i emigrantów, problemy adaptacji, rola kobiet, nowe wyzwania 

edukacyjne, obywatelskie zaangażowanie. 

Opierając się na tych hipotezach zastosowanych do analizy, praca zgłębia przekształcenia 

haitańskiej literatury ludowej i sposoby rekonstrukcji haitańskiej tożsamości kulturowej przez 

autorów opowieści ludowych. Analizy dotyczące wielu aspektów (narracji, tematyki, dyskursu, 

ideologii, strategii wydawniczych) pozwalają ukazać, jak i w jakim stopniu nowy kontekst, w 

którym powstają dzieła wpływa jednocześnie na odnowienie się tradycyjnych ludowych narracji 

haitańskich w kraju pochodzenia autorów. Innowacji estetyczne, widoczne w pisanych gatunkach 

literatury ustnej, okazują się kreatywnymi realizacjami zarówno na Haiti, jak i w diasporze. 

Moje badania mają charakter interdyscyplinarny. Punktem wyjścia jest wykorzystanie prac 

etnologicznych i antropologicznych dotyczących folkloru haitańskiego. Wykorzystanie karaibskich 

i haitańskich teorii społeczno-poetyckich (Édouard Glissant, Jacques Stephen Alexis i Maximilien 

Laroche) dostarcza nie tylko terminologii, ale przede wszystkim adekwatnych narzędzi do opisania 

międzykulturowych odniesień i nowych wyznaczników tożsamości w haitańskich opowieściach 

tworzonych w diasporze. Część analityczna pracy łączy analizę strukturalną opowieści, socjologię 

literatury, oraz socjokrytykę. 

Badania i analizy pozwoliły na uzupełnienie braku w badaniach uniwersyteckich na temat 

związków między tradycyjnym przekazem ustnym a frankofońską literaturą pisaną na Haiti oraz na 

temat obecnej sytuacji oralnej literatury (oraliture) w kraju i diasporze, przede wszystkim ludowej 

opowieści i gawędy. Podjęte badania pozwoliły także na rozszerzenie zakresu badań filologicznych. 

Kwestie dotyczące przemian haitańskiej literatury ludowej pozostają bowiem dotąd na marginesie 

zainteresowań polskich romanistów i amerykanistów. Praca przyczynia się tym samym do lepszego 

zrozumienia w Polsce zjawisk wielo- i międzykulturowych oraz wyzwań ideowo-estetycznych we 

frankofońskich literaturach mniejszościowych w Amerykach (na Karaibach i w Kanadzie), a także 

we Francji, jako drugiej wielokulturowej przestrzeni diasporycznej. 


