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Polemika z romantyzmem?

O „metodologii dzieciêctwa”1  mówi
i pisze siê przede wszystkim przy okazji Godziny
myœli Juliusza S³owackiego, poematu, którego
samodzielnymi i pe³noprawnymi bohaterami s¹
dwie m³odociane istoty, myœl¹ce ju¿ bardzo
powa¿nie o swoim losie, odczuwaj¹ce
w niemniejszym stopniu ni¿ starsze od nich
literackie postacie romantycznych utworów
„chorobê wieku” i piêtno misji, poetyckiej czy
naukowej, skazuj¹ce na wieczne niespe³nienie
(i potêpienie). Trudno stwierdziæ, czy faktycznie
nale¿y siê dopatrywaæ w niewielkim poemacie
swoistej metodologii w ujmowaniu kwestii
zwi¹zanych z czasem dzieciñstwa. Historie obu
postaci s¹ tam przecie¿ nierozerwalnie
zwi¹zane z kostiumem charakterologicznym
bohatera doby romantyzmu, w który ubierano
wiêkszoœæ postaci romantycznych, dokonuj¹c
jedynie pewnych modyfikacji, zwi¹zanych
z przyjêt¹ postaw¹ twórcz¹, czy filozoficzn¹
autora (przypadek Byrona, Mickiewicza-liryka,
czy twórców inspirowanych Towiañskim).
Ch³opiec o czarnych oczach z Godziny myœli ,
bez wzglêdu na swój wiek i rozwój emocjonalny,
czuje siê wiêc przede wszystkim poet¹, który w
dodatku naznaczony zostanie œmierci¹ swego
przyja-ciela z okresu ch³opiêctwa, choruj¹cego,
co zabrzmi doœæ paradoksalnie, „na spe³nienie”
i zwi¹zany z nim stan braku nowych doznañ
i pragnieñ2 . Mo¿na by zapytaæ zatem, czy utwór
S³owackiego traktuje o losie dziecka, czy raczej
doros³ego romantyka, kryj¹cego siê za mask¹
„istoty dzieciêcej”, by wskazywa³a ona na pewn¹
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pierwotnoœæ i trwa³oœæ jego predylekcji do furor
poeticus i „jaskó³czego niepokoju”. Bez wzglêdu
jednak na to, czy odpowiemy na to pytanie
twierdz¹co czy przecz¹co, musimy zauwa¿yæ,
¿e jest to do dziœ jeden z nielicznych utworów,
które stawiaj¹ œwiadomoœæ dziecka i jego kon-
dycjê psychiczn¹ na równi z psychologi¹ boha-
terów doros³ych. Nie usuwa bowiem bohatera
z krêgu problemów moralnych i epistemo-
logicznych, nie traktuje z przymru¿eniem oka,
nie próbuje tak¿e usilnie dostosowaæ sposobu
pisania do potocznie rozumianej dzieciêcej
psychiki (co robi³a i wci¹¿ czyni na przyk³ad
polska powieœæ dla dzieci i m³odzie¿y od jej
pocz¹tków w romantyzmie po chwilê obecn¹).

Odwo³anie do tradycji romantycznej nie
jest tu przypadkowe, choæ niniejszy szkic odnosi
siê do postaci Johna Maxwella Coetzeego,  nijak
nie mog¹cego pretendowaæ do miana
„romantyka z wieku XIX”. Byronem i Worth-
worthem zajmowa³ siê natomiast David Lurie,
profesor z Hañby, którego refleksje dotycz¹ce
romantycznej mi³oœci ra¿¹co kontrastowa³y
z „mi³oœci¹”, jak¹ jemu by³o dane poznaæ. Obie
czêœci Scen z prowincjonalnego ¿ycia  (Boyhood
1997 i Youth 2002) równie¿ zdaj¹ siê byæ
polemik¹ nie tylko z mitem arkadyjskiego, czy
nawet po prostu beztroskiego, dzieciñstwa
i frywolnej m³odoœci, lecz równie¿ z romantycz-
nym etosem twórcy (dziecka i m³odzieñca),
sposobem jego kreacji i przedstawienia.
Za³o¿enie to mo¿e pozostaæ (i pozostanie)
jedynie wstêpem do rozwa¿añ nad rol¹ autora
w autobiograficznym (kategoriê tê wprowadzam
umownie i wstêpnie) pisarstwie Coetzeego.

1 Por. M. Ursel, Wstêp [w:] J. S³owacki, Powieœci poetyckie, Warszawa-Kraków 1986, s. LXXIII.
2 J. S³owacki, Godzina myœli [w:] tego¿, Powieœci poetyckie, Warszawa-Kraków 1986, s. 269-285.
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Rozwa¿ania te obejmowaæ winny równie¿
problematykê autotematyzmu i powieœciowej
fikcji.

Romantyczny sposób tworzenia pisar-
skiej biografii pozwala jednak¿e na wstêpne
ustalenie podstaw „autobiografizmu” skonstruo-
wanego przez autora Mistrza z Petersburga. Dla
tworzenia biografii pisarskich przez romantyków
charakterystyczne by³o „odgrywanie rozmaitych
ról, wcielanie siê w ró¿ne postacie”3 ,
przetwarzanie w taki sposób w³asnego ¿ycia, by
sta³o siê ono mitem, „który w symbolicznym wy-
miarze prezentowaæ ma pisarsk¹ egzystencjê”4 .
Bardzo mocna by³a równie¿ w tekstach
romantycznych pozycja jednostkowego
podmiotu, który urasta³ do rangi rywala Stwórcy
(jako wcielenie szatana lub cz³owiek), stawa³ siê
naczelnym i czêsto tytu³owym bohaterem
literatury. W twórczoœci Coetzeego ciekawe
wydaje siê natomiast, ¿e nie tyle mo¿na mówiæ
u niego o odrzuceniu romantycznej tradycji,
ile raczej o osobliwej polemice z ni¹. W W sercu
kraju, pierwszej obszernej powieœci pisarza,
narracja prowadzona w pierwszej osobie, wzo-
rem intymnego dziennika, tworzy sugestywny
portret kobiety, kreuj¹cej z kolei w³asn¹
wewnêtrzn¹ egzystencjê (do gry literack¹ fikcj¹,
obecnej tak¿e i w tym utworze przyjdzie jeszcze
powróciæ). W pierwszej osobie, w konwencji
epistolarnej, pisana jest równie¿ powieœæ Wiek
¿elaza, a Elizabeth Costello, tytu³owa bohaterka
jednej z powieœci i postaæ wprowadzaj¹ca do
utworu Powolny cz³owiek aspekt autotema-
tyczny, to prawdopodobnie porte-parole autora,
wyposa¿one przez niego w szereg swoich
przekonañ zwi¹zanych z ekologi¹, moralnoœci¹,
problemami epistemologicznymi. Nieobce
pozostaj¹ wiêc pisarzowi konwencje gatunkowe
literatury intymnej, sposoby kreacji jednostkowej
egzystencji, odgrywanie napisanych niejako dla
siebie powieœciowo-eseistycznych ról. Autor
Hañby doskonale operuje tymi œrodkami, za
pomoc¹ których w dobie romantyzmu próbo-
wano postawiæ na piedestale jednostkowe „ja”.

Tym bardziej zastanawiaj¹ce wydaje siê
wiêc przyjêcie przez pisarza w „dylogii
autobiograficznej” perspektywy dalekiej od
konwencjonalnie realizowanego intymnego
wyznania, czy charakteryzuj¹cej siê na³o¿eniem
literackiej maski, pozwalaj¹cej umieœciæ siebie
w innej jednostkowoœci. Jaki zatem model
autobiografizmu realizuje John Maxwell Coetzee
i jakie s¹ takiej realizacji konsekwencje?

W stronê „anautobiografizmu”?

Chocia¿ naj³atwiejsze (z pozoru) wydaje
siê odczytanie Scen z prowincjonalnego ¿ycia
kluczem autobiografizmu, to kwestia autora
tych¿e „biografii o sobie”, który zgodnie
z wyznacznikami gatunkowymi autobiografii
winien staæ siê tak¿e jej bohaterem5 , pozostaje
nader k³opotliwa.

Pisarz zdradza swoje imiê i nazwisko
rodzinne mniej wiêcej w po³owie Boyhood6 .
Znajomoœæ ¿yciorysu autora sprawia jednak¿e,
¿e fakt ten potwierdza tylko przypuszczenia,
¿e „ch³opcem” jest John Coetzee. Noblista,
podobnie do bohatera Boyhood  i M³odoœci
urodzi³ siê w Kapsztadzie, wiêkszoœæ dzieciñ-
stwa spêdzi³ w Worcester, uczêszcza³ do
katolickiej szko³y Œwiêtego Józefa, a nastêpnie
ukoñczy³ anglistykê i matematykê na University
of Cape Town, by potem przenieœæ siê do
Londynu i pracowaæ dla IBM jako programista.
Matka Johna powieœciowego i Johna – autora
by³a nauczycielk¹, ojciec prawnikiem, obaj mieli
m³odszego brata. Rodzina pisarza ma korzenie
holenderskie, w powieœci zaœ poruszony zostaje
problem poczucia to¿samoœci ch³opca zwi¹zany
z pochodzeniem burskim oraz pewnego rodzaju
wykluczenia burskiej mniejszoœci ze spo³ecznej
wspólnoty7 . Tzw. elementy tworz¹ce ¿yciorys
pozostaj¹ to¿same. Motto do M³odoœci: „Wer den
Dichter will verstehen / Muss In Dichters Lande
gehen”8 , zaczerpniête z Goethego, sugeruje
równie¿, ¿e w powieœciach ujawni nam siê Der
Dicher i kraj widziany jego oczami. Narracja

3 J. Ciepliñska, Monta¿ i rytua³, czyli o autokreacjach pisarskich, Kraków 2003, s. 7.
4 Tam¿e.
5 Tam¿e, s. 10-11.
6 Tytu³ powieœci bêdê podawa³a w oryginale w celu odró¿nienia go od identycznie przet³umaczonych na jêzyk
polski Ch³opiêcych  lat  Tobiasa Wolffa.
7 Informacje biograficzne zaczerpniête z:http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2003/coetzee-bio.html.
8 Wszystkie cytaty z obu powieœci bêdê podawa³a za nastêpuj¹cymi wydaniami: J. M. Coetzee, Ch³opiêce lata,
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i struktura powieœciowej diegezy ka¿¹ jednak¿e
w¹tpiæ w nasuwaj¹ce siê wprost odczytanie.

Sposób prowadzenia narracji bowiem,
niejako znosi za³o¿enia realizowane w tekstach
autobiograficznych. Przede wszystkim nie mamy
do czynienia w Scenach… z narracj¹ pierwszo-
osobow¹, co sprawia, ¿e gatunkowa przynale¿-
noœæ dylogii do literatury intymnej (pamiêtnik,
dziennik, autowspomnienie) zostaje przynaj-
mniej podana w w¹tpliwoœæ. Wbrew temu,
co czêsto czyta siê w recenzjach Boyhood,
narracja nie jest te¿ analogiczna do epickiej
narracji trzecioosobowej, ani nie ³¹czy punktów
widzenia bohatera i narratora wszechwiedz¹-
cego9 . Perspektywa patrzenia na losy ch³opca,
a potem m³odzieñca, z RPA (ciekawe,
¿e Coetzee koñczy Boyhood, gdy John ma lat
trzynaœcie, a zaczyna M³odoœæ, gdy ma ponad
dwadzieœcia) wyznaczona zostaje przy pomocy
precyzyjnie i niekonwencjonalnie poprowa-
dzonej mowy pozornie zale¿nej. Eksperyment
narracyjny Noblisty nie sprowadza siê jednak¿e
tylko do pragnienia „obiektywnego” przedsta-
wienia dziejów Johna Coetzeego z zacho-
waniem jego sposobu myœlenia i widzenia
œwiata. Trudno by³oby te¿ dopatrywaæ siê
w powieœciowym Johnie porte-parole, alter ego
czy ego alter pisarza, gdy¿ uto¿samienie imion
i nazwisk obu osób sugeruje, ¿e autor Czekaj¹c
na barbarzyñców opar³ narracyjn¹ koncepcjê
Scen… nie na wykreowaniu specyficznego
„podmiotu czynnoœci twórczych”, „nadawcy regu³
mówienia” (S³awiñski), czy „autora wewnêtrz-
nego” (Balcerzan)10 , wypowiadaj¹cego siê
w jego imieniu11 , lecz na swoistym (pozwolê
sobie na wprowadzenie w³asnego terminu)
„pakcie intrapodmiotowym” – zachodz¹cym
w obrêbie jednego podmiotu tekstowego.

Ten specyficznie rozumiany przeze mnie
pakt, mia³by funkcjonowaæ podobnie do kategorii

Philippe’a Lejeune’a12  jako swoiste porozu-
mienie narratora i bohatera w obrêbie diegezy.
W Scenach… bowiem narrator przytacza, bez
ironicznego sztafa¿u, przekonania ch³opca
i m³odzieñca, wierzy dok³adnie w to co oni, nie
stara siê poddaæ ich osobliwego strumienia
œwiadomoœci obiektywizacji, wynikaj¹cej
z wszechwiedzy. Widoczne jest to nieustannie
w powieœci, zarówno gdy mówi siê o sprawach
wa¿nych, jak i b³ahych. Osoba mówi¹ca nie
podaje zatem w w¹tpliwoœæ przekonania ma³ego
Johna, ¿e dzieci rodz¹ siê przez pupê:

Ch³opiec ma pewne abstrakcyjne pojêcie
o drugim otworze, który jest schowkiem na
penis i Ÿród³em moczu. Ale ¿eby z tej dziury
mia³y wychodziæ dzieci? Nonsens. Przecie¿
dziecko powstaje w ¿o³¹dku, wiêc naturaln¹
kolej¹ rzeczy powinno wyjœæ przez pupê [CL
67],

nie w¹tpi te¿ w symulowane przeziêbienia
bohatera:

Koledzy uwa¿aj¹ go za lalusia i mamin-
synka. […] Lecz jemu naprawdê czêsto siê
zdarza, ¿e rankiem tu¿ po przebudzeniu
ledwie mo¿e oddychaæ. […)] Wcale nie
symuluje tych przeziêbieñ [CL 122],

ani w to, co bohater sam o sobie stwierdza:

W idealnym œwiecie sypia³by wy³¹cznie
z idealnymi kobietami, doskonale kobie-
cymi, a jednoczeœnie naznaczonymi w sa-
mym rdzeniu swojej osobowoœci pewn¹
mrocznoœci¹, która wspó³brzmia³aby z jego
w³asnym mroczniejszym  „ja” [M 42].

Kraków 2007 oraz J. M. Coetzee, M³odoœæ, Kraków 2007, oznaczaj¹c numer strony: [CL…] dla pierwszej powieœci i
[M…] dla drugiej; tu: [M 5].
9 Patrz: http://www.klub-litera.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3158&Itemid=90; http://miasta.gazeta.pl/
krakow/1,35817,4084092.html.
10 Por. A. Okopieñ-S³awiñska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji [w:] Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz,
seria 2, Wroc³aw 1976, s. 29.
11 Kimœ takim pozostaje na przyk³ad Elizabeth Costello, bohaterka nie tylko jednej powieœci Noblisty.
12 Z „paktem autobiograficznym” w powieœci Coetzeego nie mamy do czynienia z powodu specyfiki narracji, która
uniemo¿liwia pe³ne i oczywiste uto¿samienie narratora, bohatera i autora powieœci wewn¹trz tekstu.
Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny [w:] tego¿, Wariacje na temat pewnego paktu o autobiografii, red. R. Lubas-
Bartoszyñska, przek³. W. Grajewski, Kraków 2001, s. 35.
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Znaj¹c te¿ ka¿d¹ z myœli postaci,
przekazuje je bez komentarza, sugerowanego
choæby znakiem interpunkcyjnym:

Spoœród wszystkich ch³opców tylko w nim
jednym p³ynie mroczny nurt erotyzmu;
wœród morza niewinnoœci i normalnoœci tylko
on jeden po¿¹da [CL 66].

Czasami jednak trudno nie oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e ocen takich jak:

A on serce ma stare, mroczne i twarde,
serce z kamienia. Oto jego haniebny sekret
[CL 140];
Akceptuj¹ go – bezczelnego, aspo³ecz-nego
ekscentryka […] [CL 90]

nie móg³ powiedzieæ czy pomyœleæ bohater
literacki sam o sobie (nawet jeœli zosta³y one
przytoczone przez pozornie kogoœ innego).

Narracja w Scenach… , zgodnie
z zaproponowanym przeze mnie „paktem”,
zostaje wiêc poprowadzona z perspektywy
granicznej miêdzy narratorem a postaci¹
literack¹. Relacja ta nosi jednak¿e znamiona
intrapersonalnoœci. Osoba mówi¹ca pod¹¿a
wszak nieustannie za tokiem myœlenia bohatera,
czyni¹c go niejako zwierciad³em, które ukazuje
mu œwiat, ale rzeczywistoœæ tê narrator traktuje
jednak z pewnym dystansem. Nie neguje jej, ale
te¿ siê w niej nie zatraca. Nie funkcjonuje jako
druga strona osobowoœci, ale j¹ przenika,
zachowuj¹c jednoczesn¹, dialektyczn¹
przynale¿noœæ i odrêbnoœæ. Owej relacji nie
mo¿na wiêc rozumieæ zgodnie z paradygmatem
narcystycznym, w myœl którego „ty” pozostaje
dope³nieniem „ja”, poniewa¿: „halucynacyjne
zanurzenie siê w drugim jest oparte na
wyrzeczeniu siê to¿samoœci i transgresji Ego”13 .
Trudno w ogóle mówiæ o porozumieniu narratora
i postaci jako zwi¹zku: „ja – ty”. Nie istnieje
w dylogii Coetzeego charakterystyczne dla
autobiografizmu utrwalanie pozycji podmiotu
poprzez odniesienie do „ty”, stanowi¹ce

dyskursywn¹ motywacjê14 , ani – jak chcia³ Paul
de Man, pisz¹c o autobiografii – osi¹
konstrukcyjn¹ powieœci nie pozostaje figura
prozopopei15. Skoro zatem wewn¹trztekstowe
porozumienie obejmuje narratora i postaæ
literack¹, jednoczeœnie znosz¹c istnienie
podmiotu (albo przynajmniej go rozcz³onkowu-
j¹c), czy mo¿emy mówiæ o „œmierci autora”
w Scenach…? Inaczej mówi¹c, czy intraperso-
nalne rozbicie podmiotu uzyskane przez
specyficzny sposób prowadzenia narracji
powoduje absencjê instancji nadrzêdnej wobec
diegezy? Oczywiœcie, jeœli uznamy, ¿e autorem
jest realny cz³owiek, który u³o¿y³ dan¹ historiê,
odpowiedŸ bêdzie przecz¹ca. Czy jednak¿e
sama zbie¿noœæ nazwisk osoby z ok³adki
ksi¹¿ek i postaci literackiej w niej obecnej,
pozwala na stwierdzenie, ¿e prawdziwy autor-
kreator równie¿ istnieje w Scenach…? Jest to
kwestia nader trudna do ustalenia w wielu
powieœciach (w ró¿ny sposób pretenduj¹cych do
bycia autokreacyjnymi czy autobiograficznymi)
zapewne dlatego, ¿e jak stwierdza Jerzy
Jarzêbski:

„lustro” literatury kreacyjnej nie odbija
bowiem koniecznie autoportretu, ale jakiœ
„projekt” - czasem niespe³niony, zmitolo-
gizowany – osobowoœci. Dystans miêdzy
tym projektem a w³asnym  „ja” autora staje
siê problemem nie tylko dla czytelnika, ale
i samego pisarza16 .

By w jeden z wielu mo¿liwych sposobów
spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie o obec-
noœæ autora w tekstach powieœci, zastanowiæ siê
chyba jednak najpierw nale¿y, czy „auto-
biografizm” proponowany przez Coetzeego
móg³by odnosiæ siê do któregoœ z autobio-
graficznych modeli obecnych w tradycji
literackiej i co mo¿e z tego nawi¹zania wynikaæ.
Otó¿, wydaje siê, ¿e mimo niekonwencjo-
nalnoœci autobiografizmu powieœciowego, pisarz
po czêœci realizuje jeden z postulatów Goethego
dotycz¹cych tworzenia autobiografii, w myœl

13 K. Loska, Antonioni – ponowoczesnoœæ i komunikacja [w:] Michelangelo Antonioni , red. B. Zmudziñski, Kraków 2004,
s. 208.
14 J. Starobinski, Styl autobiografii, prze³. M. Czermiñska [w:] Almanach Gdañskich Œrodowisk Twórczych  „Punkt” nr 4,
Gdañsk 1978. Cyt. za: M. Czermiñska, Autobiografia i powieœæ,  czyli Pisarz i jego postacie, Gdañsk 1987, s. 10.
15 Zob. P. de Man, Autobiography as De – facement [w:] „Modern Language Notes. Comparative Literature",
Dec. 1979 (vol. 94) nr 5 , s. 921-930. Cyt. za: M. Czermiñska, dz. cyt., s. 27-28.
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którego w³asna biografia „to nie zapis wydarzeñ
z ¿ycia, lecz proces formowania siê autointer-
pretacji”17 . Proces interpretacji natomiast
zak³ada przede wszystkim obecnoœæ podmiotu
interpretuj¹cego, który przypisze, zgodnie ze
swoimi kompetencjami czytelniczymi, kulturo-
wymi etc., tekstowi pewne znaczenie. Zaleski
twierdzi wrêcz, ¿e biografia stanowi te¿ lekturê
w³asnego ¿ycia, która dokonuje siê najpe³niej
poprzez jej powtórzenie, czy odtworzenie
w narracji autobiograficznej18. Zgodnie z tymi
stwierdzeniami autor, w tak rozumianej litera-
turze autobiograficznej, staje siê czytelnikiem,
czyli osob¹ w samym tekœcie niewidoczn¹,
ale scalaj¹c¹ opowieœæ. Co wiêcej, poniewa¿
lektura w³asnego ¿ycia zawsze pozostaje jedy-
nie interpretacj¹, nie istnieje jedna i ostateczna
prawda autobiograficzna. Bêd¹c natomiast
jedynie „metafor¹ obecnoœci autora, staje siê
[ona dopiero – przyp. E. T.] w trakcie opowieœci,
w procesie autokreacji i samopoznania”19 .

„Prawda autobiograficzna”, zale¿na od
interpretacji, zastêpuje wiêc obecnoœæ autora,
odsy³a do niej. Skutkiem tego „«ja» dyskursu
autobiograficznego pozostaje figur¹ fikcyjn¹,
stworzon¹ w akcie wyobraŸni. Tak rozumiane
autobiografizowanie jest wiêc bardziej domen¹
wyobraŸni ni¿ pamiêci. «Ja» pozostaje wówczas
jedynie metafor¹”20 , kryj¹cy siê za „ja” autor
natomiast, staje siê kategori¹ procesualn¹,
konstytuuj¹c¹ siê podczas ka¿dego aktu
czytania, metafor¹ domagaj¹c¹ siê nieus-
tannych interpretacji i odczytañ. Przeznaczenie
autorowi tekstu w diegezie „miejsca niedo-
okreœlonego”, ci¹gle siê konstytuuj¹cego
i konstytuowanego, pozostaje zgodne z ten-
dencjami wspó³czesnych powieœci autobio-
graficznych, w których:

Autor kieruje […] wektor poszukiwañ ku
samemu sobie jako na po³y przedmiot
penetracji, niepoznawalny w pe³ni mikro-

kosmos, na po³y zaœ „model do sk³adania”,
obiekt twórczej manipulacji. Osobowoœæ
konstytuuje siê w akcie literackiej kreacji, ta
jednak nigdy nie jest ostateczna – skoro ma
za swój przedmiot ¿ywego cz³owieka,
autora, który jako egzystencja nie jest
„zakoñczony”21 .

Taki status twórcy sprawia, ¿e opowia-
dana fabu³a zaczyna siê zazwyczaj w przypad-
kowym momencie i koñczy bez wyraŸnej
przyczyny (mo¿na zauwa¿yæ ten fakt w obu
powieœciach Coetzeego), nie d¹¿y da ¿adnego
„rozwi¹zania”, gdy¿ posiada niewyczerpany
kontekst pozatekstowy (zdarzenia z przesz³oœci
i te, które dopiero nast¹pi¹), zadany niejako
zarówno odbiorcy, jak i nadawcy dzie³a do
nieustaj¹cej analizy22 .

W powieœciach Coetzeego istnieje
w³aœnie pewien szkielet zdarzeñ sk³adaj¹cych
siê na ¿yciorys, obleczony w przenikaj¹ce siê
interpretacje bohatera i pod¹¿aj¹cego jego
krokiem narratora. Lektury ¿ycia dokonuje wiêc
ju¿ nie wyra¿ony expresis verbis autor czy
„podmiot czynnoœci twórczych”, lecz narrator-
postaæ. I taki akt lektury (ekwiwalent „prawdy
autobiograficznej”) funkcjonuje jako metafora
autorskiego podmiotu. Autointerpretacjê
zastêpuje interpretacja. Tylko wtedy ta pierwsza
mo¿e tak naprawdê zostaæ zamkniêta,
dope³niona. Wynika z tych implikacji, ¿e auto-
biografizm w dylogii Coetzeego mo¿e byæ
faktyczn¹ lektur¹ w³asnego ¿ycia, jeœli zachowa
siê dystans wobec intencji autobiografizowania.
Analogicznie do znaczenia, jakie Wolfgang
Welsch nada³ anestetyce w odniesieniu do
estetyki23 , stwierdziæ zatem mo¿na, zgodnie
z przes³ankami znajduj¹cymi siê w powieœci,
¿e przedstawiæ w³asne ¿ycie mo¿na jedynie
wtedy, gdy ubierze siê je w kostium fikcji,
odcinaj¹c podmiot autorski od lektury tego ¿ycia.
Oczywiœcie nietrudno zauwa¿yæ, ¿e zabieg taki

16  J. Jarzêbski, Powieœæ jako autokreacja , Kraków-Wroc³aw 1984, s. 422.
17  J. Ciepliñska, dz. cyt., s. 7.
18  Por. M. Zaleski, Formy pamiêci. O przedstawianiu przesz³oœci w polskiej literaturze wspó³czesnej, Warszawa 1996,
s. 89.
19  Tam¿e, s. 73.
20  J. Ciepliñska, dz. cyt., s. 7-8.
21  J. Jarzêbski, dz. cyt., s. 421.
22  Por. tam¿e, s. 421.
23  W. Welsch, Estetyka i anestetyka, [w:], Postmodernizm. Antologia przek³adów, red. R. Nycz, Kraków 1998.
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jest mistyfikacj¹ (w Scenach…dokonany
g³ównie za pomoc¹ narracji), ale tak jak
anestetyka jest byæ mo¿e jedyn¹ mo¿liwoœci¹
prze¿ywania dzie³a sztuki, tak i autobiografizm,
w dobie, w której „autor umar³”, a podmiot tak
czêsto ulega fragmentaryzacji, dekonstrukcji
i destrukcji, pozostaje byæ mo¿e jedynym
sposobem opowiedzenia o kszta³towaniu siê
psychicznym i fizycznym autorskiego „ja”.
Do kwestii tej przyjdzie jeszcze powróciæ
w odpowiednim miejscu.

„Poezja nie jest wyrazem
osobowoœci, lecz ucieczk¹ przed
osobowoœci¹” [M 75] – autotematyzm

W Scenach z ¿ycia prowincjonalnego
w¹tki autotematyczne (jeœli bêdziemy rozumieæ
autotematyzm w literaturze jako s¹dy wydawane
o niej w innym tekœcie beletrystycznym), poza
tym, ¿e przedstawiaj¹ upodobania literackie
Johna, tworz¹ równie¿ pewnego rodzaju meta-
poziom powieœci. Inaczej mówi¹c, w sposób
zawoalowany przedstawiaj¹ prawdopodobne
intencje realnego autora (¿ywego cz³owieka,
istniej¹cego poza tekstem) co do konstrukcji
dylogii.

W Boyhood spostrze¿enia na temat
literatury jako takiej siê nie pojawiaj¹. Nie zosta³
wiêc wpisany w dzieciñstwo Johna ¿aden mit
cudownego, romantycznego dziecka, które
urodzi³o siê z predylekcjami do bycia poet¹ czy
pisarzem. Mo¿liwoœæ dokonania takiej kreacji
zostaje wrêcz w powieœci zdemistyfikowana.
John Coetzee wy³aniaj¹cy siê z opowieœci to
ch³opiec nader przeciêtny, lubi¹cy czytaæ,
rozwi¹zywaæ zadania matematyczne i pragn¹cy
byæ klasowym prymusem, ale nie przejawiaj¹cy
¿adnych szczególnych talentów (co wiêcej –
z przeciêtnymi ocenami z wypracowañ z jêzyka
angielskiego). Jego psychologia pozostaje
natomiast przedstawieniem niezwykle ciekawym
z innych przyczyn. Pierwsz¹ z nich jest
oczywiœcie, wspomniane ju¿ przeze mnie,
narracyjne oddanie g³osu dziecku, które samo
gubi siê w meandrach myœli. Inne wynikaj¹ ju¿
z samej osobowoœci Johna, która pokazuje,
¿e przekonanie twórców literatury dzieciêcej
o dzieciñstwie jako czasie sielskoœci,
a mentalnoœci dziecka jako enklawie czystoœci
i niewinnoœci, to tylko z³udzenia:

Dzieciñstwo, stwierdza  „Encyklopedia dla
dzieci”, to czas niewinnej radoœci, który
nale¿y prze¿yæ na ³¹kach wœród jaskrów
i króliczków albo przy kominku, z g³êbokim
przejêciem czytaj¹c bajki. Ta wizja dzieciñ-
stwa jest ch³opcu zupe³nie obca. Wszystko,
co prze¿ywa w Worcester, tak w domu,   jaki
w szkole, utwierdza go w przekonaniu,
¿e dzieciñstwo to jedynie czas zaciskania
zêbów i znoszenia przeciwieñstw losu
[CL 18].

Ta wypowiedŸ, któr¹ traktuje jako swoisty
wyznacznik sposobu przedstawienia czasu
ch³opiêctwa w Boyhood, nigdy w powieœci nie
zostanie zdeprecjonowana, zanegowana.
Ch³opiec – pozorny narrator – bêdzie ca³y czas
podkreœla³, ¿e jego ¿ycie jest ci¹g³ym
udawaniem, wynikaj¹cym z poczucia uwiêzienia
w rozmaitych pu³apkach:

Prowadz¹c to podwójne ¿ycie, wzi¹³ na
siebie brzemiê mistyfikacji [CL 18].

Jedn¹ z nich bêdzie wychowanie przez
matkê:

Syn wdziêczny jest matce za ochronê przed
normalnoœci¹ ojca, czyli przed ojcowskimi
napadami wœciek³ej furii i groŸbami bicia.
A jednoczeœnie gniewa siê na matkê, bo
zrobi³a z niego odmieñca, którego trzeba
os³aniaæ, ¿eby w ogóle móg³ dalej ¿yæ
[CL 12].

Wychowanie to piêtnem ¿yciowej
bezradnoœci i nieumiejêtnoœci¹ wziêcia
odpowiedzialnoœci za w³asne czyny naznaczy
tak¿e m³odoœæ bohatera:

Póki matka ¿yje, nie wolno mu umrzeæ. Czyli
póki jej ¿ycie trwa, on nie jest panem
w³asnego. Nie mo¿e wystawiaæ go na
szwank. Chocia¿ niezbyt siebie kocha, przez
wzgl¹d na ni¹ musi dbaæ o zdrowie, i to tak
bardzo, ¿e ciep³o siê ubiera, dobrze od¿ywia
i ³yka witaminê C. A ju¿ samobójstwo
w ogóle nie wchodzi w rachubê     [M 118].
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Inn¹ – nienawiœæ do ojca i próba
zorganizowania w³asnego ¿ycia jako egzystencji
skrajnie odmiennej, od tej, jak¹ prowadzi³ pan
Coetzee. Ale opowieœæ o ¿yciu „ma³ego Johna”
ujawni tak¿e jego upodobania do mitomanii,
dziwn¹, nieartyku³owan¹ wprost predylekcjê do
zadawania bólu i satysfakcjê z uczynionego
okrucieñstwa, traktowanego jako przejaw
w³adzy (zmia¿d¿y swojemu m³odszemu bratu
palec), obrzydzenie do staroœci i rasizm, w które
ch³opiec pozosta³ uwik³any niczym w pajêcz¹
sieæ.

Doœæ czêsto te¿ John nazywa kleszcze,
w których siê znalaz³, przejawami fikcji. Fikcja
tworzy jego „podwójne ¿ycie”, pos³uszeñstwo jej
zmusza go do ci¹g³ej mistyfikacji (i fabularyzacji)
w³asnych prze¿yæ. Bohater zdaje siê wiêc mówiæ
nie tylko o zak³amaniu determinuj¹cym jego
¿ycie, ale – na poziomie metatekstualnym –
tak¿e o odwiecznym dramacie uwik³ania
osobowoœci twórczej w literaturê, który objawiaæ
siê bêdzie jako osobliwy stan graniczny miêdzy
zbeletryzowaniem ¿ycia24  a potrzeb¹, bardzo na
razie niezrozumia³¹ dla ch³opca, stworzenia
exegi monumentum, który ocali³by ¿ycie
prawdziwe, bo doœwiadczone:

Jak¿e utrzyma to wszystko we w³asnej
g³owie, wszystkie ksi¹¿ki, wszystkich ludzi,
wszystkie opowieœci? A jeœli on ich nie
spamiêta, to kto? [CL 187].

Opowieœæ o m³odoœci Johna przyniesie
ju¿ natomiast wiele bezpoœrednich rozmyœlañ
nad poezj¹ i egzystencj¹ artysty. Przedstawi te¿
nowy dramat: dysonans miêdzy obsesyjnym
pragnieniem bycia poet¹ a niemo¿noœci¹
wziêcia odpowiedzialnoœci za s³owa i g³êbokim
lêkiem przed przelaniem emocji na papier. Przy
tym pragnienie to osadza siê w³aœciwie na chêci
powielenia raczej samego bios podziwianych
przez siebie autorów ni¿ na pod¹¿eniu ich drog¹
twórcz¹:

T. S. Eliot pracowa³ w banku, a Wallace
Stevens i Franz Kafka w towarzystwach
ubezpieczeniowych. Ka¿dy z nich cierpia³
ca³kiem po swojemu, wcale nie mniej ni¿

Poe czy Rimbaud. Nie ma nic hañbi¹cego
w tym, ¿e wybiera siê drogê Eliota,
Stevensa, Kafki. John postanawia tak jak
oni chodziæ w czarnym garniturze, nosiæ go
niczym pal¹c¹ koszulê, nikogo nie
wyzyskuj¹c ani nie oszukuj¹c, ze wszyst-
kiego siê wyp³acaj¹c. Artyœci epoki
romantyzmu szaleli bez umiaru. Szaleñstwo
tryska³o z nich ca³ymi plikami delirycznych
wierszy lub wielkimi plamami farb. Ale te
czasy ju¿ minê³y: jego w³asne ob³¹kanie
(jeœli istotnie jest mu s¹dzone) ma byæ inne
– ciche, dyskretne [M 73-74].

Z jednej strony John wielokrotnie
dochodzi do wniosku, ¿e móg³by byæ postaci¹
faustyczn¹, zatraciæ siê dla uprawianej przez
siebie sztuki, z drugiej – odczuwane wiecznie
zmêczenie i bylejakoœæ ¿ycia, sprawiaj¹,
¿e w koñcu zaczyna ze wstrêtem siadaæ przy
biurku nad arkuszem papieru. Jego „poetycka
twórczoœæ” sprowadza siê w konsekwencji do
projektowania poetyckiej biografii. W pewnym
momencie zaczyna tak¿e uœwiadamiaæ sobie,
¿e ¿ywio³ poezji nierozdzielnie po³¹czony jest
z moc¹ jeszcze potê¿niejsz¹ – si³¹ po¿¹dania.
Impas twórczy k³adzie wiêc na karb niecieka-
wych doœwiadczeñ seksualnych, sprowadza-
j¹cych siê dla Johna do mistyfikacji uniesieñ
i przelotnych romansów, w których albo on
zostaje zhañbiony (jak w znajomoœci z niezrów-
nowa¿on¹ psychicznie, starsz¹ od niego kobiet¹
Jacquline) albo staje siê sprawc¹ czyjejœ hañby
(„asystuje” przy aborcji w³asnego dziecka,
traktuje z niezas³u¿on¹ pogard¹ rozdziewiczon¹
niedawno dziewczynê).

„Poezja nie jest wy³adowaniem emocji, lecz
ucieczk¹ przed nimi” - tê sentencjê Eliota
przepisa³ sobie do dzienniczka. „Poezja nie
jest wyrazem osobowoœci, lecz ucieczk¹
przed osobowoœci¹” [M 75].

Te s³owa wynotowane przez bohatera
z refleksji Eliota w³aœciwie s¹ najlepszym
podsumowaniem obserwacji, czym poezja by³a
dla Johna.

24 Por. Z. Majchrowski, Pisarz i jego sobowtór [w:] , Autor – podmiot literacki – bohater, red. A. Martuszewska, J. S³awiñski
Wroc³aw-Warszawa 1983, s. 57-58.
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Stopniowo jednak¿e pojawia siê te¿
w rozwa¿aniach powieœciowej postaci pytanie
o etyczny wymiar tworzenia. A ze sfery
twórczoœci zaczyna przenosiæ siê tak¿e na
ocenê w³asnego postêpowania, wci¹¿ uspra-
wiedliwianego w imiê artystycznej wolnoœci:

Doœwiadczenie. Chcia³by siêgn¹æ po to
s³owo, ¿eby siê przed sob¹ usprawiedliwiæ.
Artysta musi zakosztowaæ wszelkiego
rodzaju doœwiadczeñ, od najszlachet-
niejszych po najpodlejsze. Tak jak
przeznaczeniem artysty jest zaznaæ
najsubtelniejszej rozkoszy tworzenia, tak te¿
musi on byæ gotów wzi¹æ na siebie
wszystko, co w ¿yciu nieszczêsne, plugawe,
haniebne [M 191].

Szybko jednak bohater zdaje sobie
sprawê, ¿e tak czêste sk¹din¹d przekonanie
twórców, to tylko godna pogardy sofistyka.
Oblekanie swych hañbi¹cych moralnie czynów
w szereg efektownych k³amstw to „plugastwo
intelektualne poznawane z pierwszej rêki”
[M 191]. John wie, lub przeczuwa, co oznacza
postêpowaæ s³usznie (warto zaznaczyæ,
¿e wiedzy tej nie reguluje ¿aden religijny kodeks
moralny, lecz „etyka bez transcendencji”), ale:

Powstrzymuje go jednak pytanie, czy
postêpuj¹c s³usznie, nadal pozostanie
poet¹. Kiedy próbuje wyobraziæ sobie
poezjê inspirowan¹ niez³omnie s³usznym
postêpowaniem, widzi jedynie bezbarwn¹
pustkê [M 192].

W powieœci poruszony zostaje wiêc
problem, choæ zwrot to ju¿ nies³ychanie wytarty,
etycznych granic twórczoœci, ale rozpatrywany
przez pryzmat relacji realny twórca – jego
fikcyjne dzie³o. W œwiadomoœci Johna dokonuje
siê jakby z³¹czenie tych dwóch sfer egzystencji:
„biografia wraz z dzie³em tworzy jednoœæ ju¿ nie
funkcjonaln¹, lecz substancjaln¹, stanowi
wspólnie manifestacjê «¿ycia»”25 . Potoczysta
narracja pozornie zale¿na tym bardziej zdaje
sprawê z uwik³ania w kreowan¹ fikcjê. Brakuje
wszak myœleniu Johna takiej refleksji, która

wyrywa³aby go ze œwiata literatury, co
paradoksalne – sporadycznie tylko tworzonej.

Pierwszy „eksperyment z proz¹” sk³ania
te¿ z kolei bohatera do snucia rozwa¿añ nad
ró¿nicami istniej¹cymi miêdzy poezj¹ a proz¹.
Nie s¹ to jednak refleksje z dziedziny jêzyko-
znawstwa czy stylistyki.

Akcja utworu poetyckiego mo¿e siê toczyæ
wszêdzie i nigdzie […] Za to proza, jak siê
okazuje, natarczywie domaga siê osadze-
nia w konkretnej scenerii [M 77].

W³aœnie „topografia literacka” stanie siê
dla Johna najwiêkszym problemem zwi¹zanym
z tworzeniem prozy, gdy¿ za jej spraw¹ powróci
niejako do Po³udniowej Afryki.

Brak tu miejsca na choæby szcz¹tkowe
przedstawienie wizerunku Afryki, obecnego
w twórczoœci Coetzeego, kreœlonego z ogrom-
nym krytycyzmem, ale i prób¹ pojmowania
rz¹dz¹cych Afryk¹ praw. Jednak¿e warto
zauwa¿yæ, ¿e rzeczywistoœæ w analizowanej
przeze mnie dylogii funkcjonuje nieco inaczej ni¿
w pozosta³ych powieœciach. W roli, któr¹
odgrywa, najbli¿sza pozostaje œwiatu przedsta-
wionemu w W sercu kraju. I tak jak w pierwszej
powieœci Coetzeego okazuje siê, ¿e „serce kra-
ju” bije naprawdê w piersi cz³owieka, tak
i w Scenach…  rzeczywistoœæ obecna jest
w istocie ludzkiej i poprzez ni¹. Funkcjonuje ona
zgodnie z tym, co Jerzy Jarzêbski napisa³
o przedstawianiu œwiata we wspó³czesnej
prozie:

Jeœli wiêc wspó³czesny pisarz, kreuj¹c
siebie na „bohatera literackiego”, wyra¿a
jednak jak¹œ uniwersaln¹ prawdê o spo³e-
czeñstwie, to owa prawda tkwi nie tyle
w prawid³owym odtworzeniu obrazu rze-
czywistoœci, ale raczej w wyborze etycznym
okreœlonej postawy wobec tego nie
rozpoznanego w pe³ni œwiata26.

oraz w próbie ocalenia w³asnej niepowtarzal-
noœci. Bohater uciek³ z Afryki, by nie zaw³adnê³a
ona nim jako jednostk¹, a tymczasem tak¿e
i Londyn zaczyna mieæ nad nim w³adzê:

25 Zob: M. ¯migrodzka, Osobowoœæ i ¿ycie pisarza w monografii historycznoliterackiej [w:] Problemy metodologiczne
wspó³czesnego literaturoznawstwa, Kraków 1976, s. 98.
26 J. Jarzêbski, dz. cyt., s. 419.
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Nie opanowa³ Londynu. Jeœli ju¿, to raczej
Londyn zapanowa³ nad nim [M 77]27 .

Podmiotowoœci twórczo-egzystencjalnej
zagra¿a wiêc organiczne stopienie siê
z miejscem, jakby mistyczne zatracenie siê
w sile, której nijak nie mo¿na poj¹æ i której jest
siê wiêŸniem. Bohater szansy na ocalenie zdaje
siê upatrywaæ zatem w swoim, nazwanym
wprost w Boyhood, aspo³ecznym ekscentryzmie.
Sztuka natomiast mo¿e byæ ratunkiem, o ile
pozwala na nieprzystosowanie i bycie odmieñ-
cem. Jeœli pobrzmiewaj¹ tu idee romantyczne,
to na zasadzie zapo¿yczenia jednego tylko
z elementów romantycznego paradygmatu
twórcy do przedstawienia postawy zgo³a innej.

Autotematyzm tak¿e i w M³odoœci posiada
jednak¿e walor metatekstowy, podobnie jak
w Boyhood, pozostaje jednak nieco zawoalowa-
ny. Po pierwsze, pojawiaj¹ siê nazwiska rzeczy-
wistych pisarzy i poetów (Thomas Stearns Eliot,
Josip Brodski, Zbigniew Herbert, Franz Kafka,
Fiodor Dostojewski), dziêki którym poznaæ
mo¿emy upodobania literackie Johna jako
postaci literackiej, ale które odsy³aj¹ równie¿
poza œwiat przedstawiony. Rozwa¿ania na ich
temat zawarte w utworze fabularnym tworz¹
zatem pewien poziom metapowieœciowy,
niezale¿nie ju¿ od tego, czy uznamy je za
elementy eseju czy te¿ za przynale¿ne tekstowi
beletrystycznemu28 .

WypowiedŸ powieœciowego Johna na
temat przyjêtej strategii pisarskiej zostaje jednak
przytoczona przy innej okazji – gdy w powieœci
pojawia siê streszczenie napisanego przez
m³odzieñca opowiadania i refleksje na temat
pisanych wierszy.

Powsta³e dziêki temu opowiadanie (jeœli
w ogóle mo¿na tak je okreœliæ) w³aœciwie nie
ma fabu³y. Wszystkie wa¿ne zdarzenia
zachodz¹ w umyœle narratora; jest nim
bezimienny, a¿ nazbyt podobny do autora,
m³odzieniec, który zabiera na odludn¹ pla¿ê
bezimienn¹ dziewczynê i patrzy, jak ona
p³ywa. [M 75]

Narrator, osoba opowiadaj¹ca historiê,
pozostaje tu to¿sama z bohaterem, który znów
wykazuje du¿e podobieñstwo do autora. Czy¿by
„pakt autobiograficzny”? Chyba jednak
niekoniecznie. Albo nie tylko. Ciekawszy bowiem
wydaje siê fakt, ¿e kosztem fabu³y, na plan
pierwszy w pseudoopowiadaniu wysuwa siê
jednak autor (poza- czy wewn¹trztekstowy to
w tym momencie nieistotne). Podmiot te¿
pozostaje naczelnym elementem liryków Johna.
Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e wedle Johna
przynale¿¹cego do diegezy, a jak siê za chwilê
oka¿e równie¿ Johna Maxwella Coetzeego,
w³aœnie tworz¹ca jednostka jest t¹, której
niepowtarzalnoœæ trzeba ochroniæ.

Poezja, czy szerzej – literatura,
co prawda czyni wiêc twórcê swoim wiêŸniem,
zaw³aszcza dla siebie jego osobowoœæ, ale byæ
mo¿e ocala te¿ przed niewol¹ innego rodzaju,
uwiêzieniem istoty ludzkiej w trybach procesu
historyczno-dziejowego.

Fikcja ocaleniem dla autentyzmu?

Rozwa¿ania dotycz¹ce anautobiografiz-
mu oraz obsesji fikcji, która charakteryzuje
powieœciowego Johna, w³aœciwie musz¹
prowadziæ ku problemowi fikcji literackiej i jej roli
w powieœci, która poniek¹d zawiera przecie¿
elementy prozy autobiograficznej. Jak bowiem
stwierdza Anna £ebkowska:

jednia miêdzy narracj¹ a fikcj¹ stanowi
g³ówne Ÿród³o fascynacji: w wersji s³abszej
relacja miêdzy fikcj¹ a narracj¹ widziana jest
jako miejsce wzajemnych zale¿noœci, zaœ w
wersji mocniejszej postrzegana w postaci
nieusuwalnej i nie daj¹cej siê rozwik³aæ
nierozstrzygalnoœci – otó¿ ca³a ta sfera
szczególn¹ rolê odgrywa w powi¹-zaniach
miêdzy narracj¹ w fikcji literackiej a narracj¹
historyczn¹; miêdzy fikcyjn¹ opowieœci¹ a –
jeœli wolno tu jeszcze u¿yæ tego s³owa –
autentyczn¹ biografi¹29 .

27 Ciekawe te¿, ¿e wspólnym dla dylogii podtytu³em s¹ Sceny z ¿ycia prowincjonalnego. Pisarz zarówno afrykañski
Worcester jak i stolicê Anglii nazywa prowincj¹, byæ mo¿e sugeruj¹c, ¿e faktyczne “centrum” – jeœli istnieje – pozostaje
niezale¿ne od topografii.
28 O rozwa¿aniach na temat elementów eseju zawartych w prozie autobiograficznej patrz m. in.: Z. Majchrowski, dz. cyt.,
s. 52.
29 A. £ebkowska, Miêdzy teoriami a fikcj¹ literack¹, Kraków 2001, s. 79.
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Rola fikcji powi¹zana bywa zatem
zazwyczaj ze sposobem prowadzenia narracji,
czy szerzej – narracyjnoœci¹ dzie³a. Niepokoj¹co
skonstruowana narracja w Scenach… wymusza
wiêc zastanowienie siê, czy kategoria fikcji nie
zosta³a potraktowana w powieœciach Coetzeego
w sposób równie szczególny.

Sama kategoria fikcji literackiej by³a
rozwa¿ana tak czêsto i w tak rozmaity sposób,
¿e doprawdy trudno zgodziæ siê z jedn¹ tylko jej
teori¹, z jednym tylko teoretycznym wskazaniem
jej funkcji w dziele literackim. Dla potrzeb niniej-
szej analizy wa¿ne oka¿¹ siê natomiast tylko
niektóre z przypisywanych jej ról, potraktowane
wybiórczo, ale ujawniaj¹ce doœæ spójn¹ wizjê
fikcji w dylogii Coetzeego.

Istotne dla Scen…  wydaje siê przede
wszystkim napiêcie istniej¹ce miêdzy fikcj¹
literack¹ a kategori¹ literackiej prawdy. Wedle
Michela Riffaterre’a tekst, pos³uguj¹cy siê fikcj¹
literack¹, dostarcza prawdê symboliczn¹,
uobecnion¹ poprzez szereg symbolicznych
podtekstów30 , które bêd¹c swoistymi komenta-
rzami do narracji, sugeruj¹, ¿e odnosz¹ do
prawdy. Fikcja nie funkcjonuje tu zatem jako
zaprzeczenie prawdy, zmyœlenie, fa³sz.
£ebkowska, pisz¹c o relacji miêdzy fikcj¹
i prawd¹, zauwa¿a, ¿e obie kategorie ze sob¹
wspó³graj¹ i w efekcie mówiæ mo¿emy o istnieniu
efektu fikcjonalnej prawdy31 . Wolfgang Iser
z kolei zaznacza, ¿e fikcja sta³a siê „instrumen-
tem przetwarzania”32  rzeczywistoœci, nie tylko
sposobem jej, mniej lub bardziej mimetycznego
odtwarzania. Fikcja pozostaje równie¿, zdaniem
Isera, ogniwem spajaj¹cym rzeczywistoœæ
z wyobraŸni¹33 , powoduj¹c, ¿e tekst staje siê
„doœwiadczeniem wyobraŸni”34 . Wreszcie warto
te¿ zauwa¿yæ, ¿e w teorii literatury funkcjonuje
pojêcie „autofikcji”, w której:

choæ autor nie zostaje tu uto¿samiony
z narratorem, jednak narrator to¿samy jest
z fikcyjn¹ postaci¹ œwiata fikcji, ta natomiast
to¿sama jest z autorem. Przy czym ka¿da

z relacji autor-narrator, narrator-postaæ
bywa rozumiana inaczej35 .

W niniejszym tekœcie nie chcê jednak¿e
rozwa¿aæ, czy swoista „autobiografia” pisarza ze
Scen … jest prawdziwa (tj. zgodna z realnymi
zdarzeniami z jego ¿ycia). Interesuje mnie
raczej, czy fikcja (w rozumieniu tradycyjnym jako
to, co przeciwstawne pozostaje autentyzmowi,
a jednoczeœnie jest z nim dialektycznie
sprzê¿one, jak i wynikaj¹cym z przytoczonych
przeze mnie stwierdzeñ na temat fikcji), której
istnienie najmocniej zasugerowane zosta³o
przez narracjê, a która jednak¿e nie kreuje zmy-
œlonej rzeczywistoœci, lecz w niej interweniuje,
nie zosta³a wprowadzona do dylogii, by ocaliæ
autentyzm prze¿yæ i doœwiadczeñ autora.

Z moich rozwa¿añ nad anautobiogra-
fizmem (odrzuceniem strategii autobiogra-
ficznej, by móg³ on dojœæ do g³osu) wynika
jeszcze kwestia, której wczeœniej nie poru-
szy³am. Poniewa¿ akt lektury ¿ycia, dokony-
wany przez wykreowanych narratora i literack¹
postaæ, jest metafor¹ autora tekstowego,
obecnego w tekœcie tylko w formie procesualnej,
ci¹gle od nowa stwarzanej, mo¿na zauwa¿yæ,
¿e podmiot autorski nigdy nie pojawia siê jako
ukonstytuowany element diegezy powieœciowej.
Pozostaje wiêc niejako zarówno poza dzie³em
literackim, jak i w nim. Jest jak¹œ instancj¹ nad-
rzêdn¹, dominuj¹c¹ nad powieœciowym
œwiatem, ale równoczeœnie wymyka siê wszel-
kim konwencjom, schematom, modelom,
towarzysz¹cym zawsze tworzeniu szeroko
rozumianej fikcji literackiej. Mo¿na stwierdziæ,
¿e taki status autora jest niezwykle efemeryczny,
jednak¿e wydaje siê, ¿e w tej pozornej s³aboœci
tkwi jego si³a.

Cytowany ju¿ kilkakrotnie Jerzy Jarzêbski
twierdzi, ¿e:

Prawdy zatem szuka siê w uchyleniu
modelowym schematom, w apologii pry-
watnoœci i osobliwoœci jednostkowej

30 M. Riffaterre, Fictional Truth, Baltimore, London, 1990, s. 53.
31 A. Lebkowska, dz. cyt., s. 156.
32 W. Iser, The Fictive and the Imaginary, Charting Literary Anthropology, Baltimore 1989, s. 168.
33 Tam¿e, s. 20.
34 A. £ebkowska, dz. cyt., s. 173.
35 Tam¿e, s. 356.
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biografii, w próbie prze³o¿enia uniwer-
salnych wartoœci na jêzyk indywidualnej, nie
modelowej egzystencji, wreszcie w ujaw-
nieniu, jak boleœnie borykaæ siê trzeba
z pisarskim zadaniem, by jednoczeœnie –
nie uroniæ nic z transmitowanych zasad
etycznych i zarazem nie sprzeniewierzyæ siê
w³asnej  „prywatnej” niepowtarzalnoœci36 .

Znaj¹c ideê rozwa¿añ autotematycznych
z dylogii jak i kontekst twórczoœci Coetzeego
(uczynienie cz³owieka „sercem kraju”, wykreo-
wanie postaci Michaela K., który niczym postaæ
wzorowana nieco na „idiocie” Dostojewskiego
i Józefie K. Kafki, za wszelk¹ cenê próbuje
wymkn¹æ siê totalnej mocy historii i geografii,
oraz wariacje metatekstowe w Foe), a tak¿e
maj¹c na wzglêdzie postulowany przeze mnie
„anautobiografizm” dylogii, myœlê, ¿e mogê
pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e „umieszczenie
autora tekstowego w Scenach… na granicy
fikcyjnoœci diegezy s³u¿y ocaleniu podmiotu
przed „demonem literatury”, w swej totalnoœci
podobnej do procesu historycznego. „Demon
literatury” zdaje siê byæ tu jednak rozumiany co
najmniej dwojako: jako ca³y zespó³ literackich
konwencji, od zwyczajowo dla autobiografii
przyjmowanej narracji pierwszoosobowej po
tradycyjne dla literatury intymnej gatunki.
(Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w Scenach…  ¿aden
z wyznaczników nie zosta³ zachowany.) Drugie
oblicze „demona” tkwi natomiast chyba jednak¿e
w samym odbiorze, w „czytaniu” literatury.

Przecie¿ to w³aœnie przed odbiorc¹ autor tekstu
pozostaje najbardziej bezbronny. Czytelnik czy
te¿ odbiorca ka¿dego tekstu, zawsze w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu jest voyeurem .
Idealna sytuacja nadawczoodbiorcza wyma-
ga³aby wiêc od autora odchylenia w stronê
ekshibicjonizmu. A jeœli autor, mimo ¿e pragnie
zag³êbiæ siê we w³asn¹ psychikê, wcale nie chce
wystawiæ jej publicznie na pokaz? Czy istnieje
mo¿liwoœæ zachowania „prywatnej niepowtarzal-
noœci”, o której pisa³ Jarzêbski i jednoczesnego
dochowania wiernoœci etycznemu pos³annictwu,
którego wymaga siê od w³asnego pisarstwa?
Czy mo¿na równoczeœnie uchroniæ w³asne „ja”
przed destrukcj¹ i uczyniæ je przedmiotem
analizy (najbardziej wiarygodnej, a zatem, zdaje
siê, ¿e i najcenniejszej)? Wydaje siê, ¿e John
Maxwell Coetzee udzieli³ odpowiedzi twierdz¹cej
na powy¿sze pytania.

Fikcja literacka wykorzystana przez
pisarza nie tworzy zatem ca³oœciowego obrazu
rzeczywistoœci, nie próbuje te¿ maskowaæ czy
fa³szowaæ pewnych faktów. Nie powoduje tak¿e,
¿e w Scenach…  nie mamy do czynienia
z „prawd¹ autobiograficzn¹”. Pozwala nato-
miast na zachowanie prawdziwego „ja” autor-
skiego i tekstowego, niezale¿nego od potêgi
literatury. Dramatyczna walka o ocalenie
autentycznego podmiotu, rozgrywaj¹ca siê na
kartach powieœci, œwiadczy z kolei o tym,
¿e Sceny… s¹ nie tylko tradycyjn¹ autobiografi¹
lub intymnym wyznaniem.

36 J. Jarzêbski, dz. cyt., s. 419.


