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Recenzja rczprawy doktorskiej mgr Joanny Mazur pod tytulem ,,Dialog

Johna Coetzee'ego z rosyjsk4 tradycj4 literack4

Rozprawa doktorska mgr Joarury Mazur,ktorazatyitNowana jest ,,Dialog Johna Coetzee'ego z

rosyjsk4 tradycj4literack4", wpisuje sig w trend szeroko rozumianych literackich badari

komparatystycznych. Autorka podjgta sig i rzetelnie przeSledzila w4tki r powrqzania

zaczerpniEte z literatury rosyjskiej obecne w wybranych utworach Johna Maxwella

Coetzee'ego, poludniowoafrykariskiego pisarzapisz4cego w jgzyku angielskim

Glown4 czESc analityczno-badawcz1 rozprary mgr Mazur stanowi4 tzy rozdzialy: drugi,

zatfiulowany ,,Coetzee i Tolstoj" (s. 61-1I2), trzeci, zatytulowany ,,Coetzee i Dostojewski"

(s. 113-149) oraz czwarty, ,,Coetzee i Solzenicyn" (s. 150-188).

W doSi zwtgzlym I tzeczorym Wstgpie (s. a-16) Autorka zarysowuje swoje zamierzenra

badawcze, zasigg tematyczny i przyjgte ustalenia teoretyczno-metodologrczne. Slusznie

podkresla tez swoj4 nowatorsk4 rolg w badaniach zakresu i sposob6w obecnoSci literatury

rosyjskiej, a szczegolnie trzech wielkich pisaruy, Lwa Tolstoja, Fiodora Dostojewskiego i

Aleksandra Solzenicyna, w utworach poludniowoafrykafrskiego laureaty literackiej nagrody

Nobla zroku2003, Johna Maxwella Coetzee'ego.

Analtzujqc rozdziaL drugi przedstawiaj4cy wplylvy, paralele r r62nrce pomigdzy Lwem

Tolstojem i Johnem Maxwellem Coetzee, naleby podkreSlid umiejgtne zastosowanie w nim

odpowiednich literaturoznawczych narzEdzi badawczych zaczerpnigtych z rS2nych koncepcji

| ,,szk6l". ZestawiajEc ze sob4 ,,trylogie autobiografrczne" dw6ch wyhei wymienionych

autor6w, przywolano tak adekwatne z perspektywy genologicznej rozwaZania jak Philipa Le

Jejeaune koncepcja paktu autobiografrcznego, czy Michaila Bachtina klasyfikacja,,powieSci o

formowaniu" (Bildungsroman).. Autorka w przekonywujAcy spos6b pokazuje sposoby w jaki



trylogie autobiografrczne por6wnywanych autor6w wpisuj4 sig w caloksztah. tw6rczo$ci

obydwu pisarzy i jak przedstawili oni ksztaltowanie sig wlasnych Swiatopogl4d6w na tle

wydarzeh spoleczno-historycznych. Trochg szkoda, 2e w tej czgsci rczprary brakuje

wprowadzenia i wykorzystama koncepcji Kilnstlerroman (powiesci o formowaniu (sig)

artysty) i om6wienia w tej konwencji badawczej utworu innego pisarza,bardzo istotnego dla

poludniowoafrykafrskiego noblisty, czyh Jamesa Joyce'a i jego Portretu artysty z czasdw

mlodoici. Szczegolnie przekonywuj4ce s4 natomiast, opis i anahza pogl4d6w spolecznych,

religijnych, ekonomicznych i filozoficznych Lwa Tolstoja (znanych po polsku jako

,,tolstoizm") i ich intertekstualnych powrEzahz autobiografrcznqtrylogi4 Coetzee'ego. (s. 99-

712), w tym r6wnie? pokazanie w jaki spos6b totstojowska doktryna nie przeciwstawiania siE

zlu agresj4 i zlem znajduje swoje odbicie w pierwszym tomie trylogii
poludniowoafrykariskiego noblisty.

W rozdziale trzecim Autorka podejmuje sig zadaniapor6wnania tw6rczoSci Johna Maxwella

Coetzee'ego z tw6rczoSci4 innego wielkiego rosyjskiego prsarza realistycznego - Fiodora

Dostojewskiego. Gl6wnym tekstem anahzowanym przez Autorkg jest w rozdziale trzectm

powieSi z roku 1994-tego The Master of Petersburg (w polskim tlumaczeniu Waclawa

Niepok6iczyckiego Mistrz z Petersburga). Tytutowy ,,mistrz" (,,master") w tytule

angielskiego oryginalu (ak i polskiego tlumaczenia) to oczywiScie Fiodor Dostojewski.

Autorka slusznie zauwaLa, 2e u|ycie przez Coetzee'ego slowa ,,mistrz" to hold skladany

wielkiemu Fiodorowi Michajlowiczowi. Trochg chyba Lal,2e Autorka nie pokusila sig w tym

kontekScie o analizg decyzji rosyjskiego tlumacza powieSci, S.Iljina, by powiesc ta po

rosyjsku nosila tyttil Jesien w Petersburgu; tytul, w kt6rym nie ma Sladu holdu skladanego

Dostojewskiemu (ani tez Sladu intertekstualnej gry na poziomie tytulu jako intertekstu z

tytulem powieSci Michaila Bulhakowa Mastier i Margarita) Jest to o tyle istotne, ze w
tozdziale trzecim rozpraw mgr Mazur kluczowe miejsce zajmuje referowanie rohnych,

czgsto skrajnych i czgsto negatywnych recenzji krytyk6w rosyjskich i rosyjskojgzycznychna

temat powieSci Coetzee'ego i jego przedstawienia postaci Fiodora Dostojewskiego. Autorka

odkrywa niekt6re z ,,gier powieSciowych", jak Coetzee prowadzi w Mistrzu z Petersburga,

jego eksperymenty gatunkowe, gry intertekstualne i, swobodn4 czgsto, interpretacjg fakt6w i

domniemari z Zycia Dostojewskiego. Byloby chyba z korzyficiq dla pracy, gdyby Autorka

spr6bowala jednak pokusid sig o szersz4 i doglgbnrejszE analizE tych problem6w, bo mozna

by wszak twwdzic, 2e dialog Coetnee'ego z rosyjsk4 tradycj1literack4 (co jest przecie2

tematem niniejszej rczprary doktorskiej) nigdzie nie jest tak glgboki, szeroki i zniuansowany,



jak wlaSnie w powieSci, ktorei przecie? sam Coetzee nadal wiele znaczqcy tytut The Master of
Petersburg. Najbardziej wartoSciow4 w rozdziale trzecim (z perspektywy krytyczno-

literackiej) wydaje sig jednak by6 anahza por6wnawcza powieSci Johna Coetze'ego pod

tytulem Hariba ze Zbrodniq i karq Fiodora Dostojewskiego. Autorka przekonywuj4co

zestawia zbrodnig/karg gl6wnych bohater6w obu powieSci, Dawida Lurie'ego i Radiona

Raskolnikowa, oraz zarysowane przez obydwu pisarzy (roane) mozliwoSci i sposoby jej

moralnego odkupienia, jak r6wnie? rolg kobiet w tymle odkupieniu. Nie do korica natomiast

przekonuje analiza por6wnawczatw6rczoSci epistolarnej Coetzee'ego i Dostojewskiego (ss.

138-150), byc mole gl6wnie dlatego, 2e oparta jest na do56 karkolomnym emocjonalnym

zestawieniu list6w Coetzee'ego do amerykariskiego pisarzalprzyjaciela Paula Austera z

listami Dostojewskiego do drugiej zony, Anny Grigorewny, i argumentacji, 2e 2onatabyla

przecieL naj lepszym przyj acielem pisarza.

W rozdziale czwartym Autorka zmienia perspektywg komparatystycznq z ,dialogowej" na

,,polifoniczn4" i w dw6ch kolejnych podrozdzialach grupuje po trzy utwory. W podrozdziale

o literaturze obozowej/totalitarnej (s. 154-174) por6wnuje Wspomnienia z domu umarlych

Dostojewskiego oraz Jeden dzien lwana Denisowicza SoLlenicyna z powiesciq Coetzee'ego

pod tytuiem Zycie i czasy Michaela K. A w podrozdziale o Smierci i jej miejscu w Zyciu

analizowane s4: Smiert Iwana Ilijcza Lwa Tolstoja, Oddzial chorych na raka Aleksandra

Sotzenicyna i Wiek zelaza Johna Maxwell Coetzee'ego. W obydwu przypadkach Autorce

udalo sig ukazai zlolonoit wszystkich szesciu utwor6w i podobieristwa (ak r6wniez)

pomigdzy nimi na poziomach artystycznym i humanistyazno-moralnym.

O rle rozdzialy drugi, trzeci i czwarty, s4 siln4 i pozytywn4 strong rczprary doktorskiej mgr

Joanny Mal,ur, to rczdzial pierwszy, zatytttlowany (w doSi dowolnym przeldadzie) ,,Kiedy
dalekie staje sig bliskim: Rosja i Afryka" (s. 17-50), w przekonaniu pisz4cego te slowa

badacza literatur anglojgzycznych, jest jej sl.abszE czgsciq. Choi sam historyczny zarys

stosunk6w pomigdzy Rosj4 i Afryk4 napisany jest na o96l poprawnie i ciekawie (Autorka

przytacza wiele interesuj4cych i nieznanych powszechnie fakt6w i informacji), to trzeba

zauwaZy(, 2e tak przedstawiony zarys jest w pracy komparatystyczno-literackiej, kt6ra

zajmuje sig sposobem w jakr Coetzee prowadzi w swojej tw6rczoSci dialog z literaturq

rosyjsk4 i jej wielkimi pisarzami, nie do korica dobrym wprowadzeniem. W przekonaniu

pisz4cego tg recenzjg w takim rozdziale wprowadzaj4cym do trzechrozdzialow analitycznych

o dialogu Coetzee'ego zliteratur4 rosyjsk4 powinny znajdowal sig nastgpuj4ce w4tki, kt6re tu



bqdL nie wystgpuj4, b4d2 wystgpuj4 niezwykle Sladowo: tw6rczoS6 Johna Maxwella

Coetzee'ego, a tradycje literatury (a w szczeg6lnoSci prozy) poludniowoafrykariskiej, czy

intertekstualnoSi w tw6rczoSci Coetzee'go i jego dialog z rnnymi tradycjami literackimi.

Autorka tylko pobiehnie r tylko we Wstgpie (s. 12) i tylko wymienia takie nazwiska jak:

Samuel Beckett Konstantdinos Kawafis, Wladimir Nabohov, T.S. Eliot, James Joyce, Franz

Kafka, czy James (sic!) Keats (chyba chodzi tu o romantycznego poetg angielskiego, Johna

Keatsa)' W spos6b doSi nieorlodoksyjny John Maxwell Coetzee jako pisarz zostal

przedstawiony ptzez Autorkg, wraz z kilkoma ocenami jego tw6rczo{ci, nie w czg1ci

wprowadzaj4cej do analizy, lecz dopiero w kilku paragrafach (s. 189-192) otwieraj4cych

czgSi ostatnrq ZakonczenielWnioski (s, 1 89- 1 95).

Ponadto w rozdziale pierwszym zastanawiac mo2e tez przedstawienie Rosji jako

,,niewinnego" kraju pozbawionego mocarstwowych pretensji w swej polityce wobec Afryki w
og6le i Afryki Poludniowej w szczeg6lnoSci (np. na s.29). Takie podejScie dziwi1 moze w
szczeg6lnoSci wobec faktu, 2e trochE wczesniej Autorka dol(, szczeg6lowo i rzetelnie opisuje

Rosjg jako aktywnego gracza w imperialnej polityce Swiatowej i europejskiej w wieku
dziewigtnastym ( wspomniana jest, na przyklad, wojna krymska) oraz Rosjg jako kraj, gdzie

nauka zostala wci4gnigta w projekt nzwany przezEdwarcia Saicia,, ,,orientalizmem',.

Reasumuj4c, chcialbym podkreSlii konsekwencjg, oczytanie i pasjg z jakimi pani magister

Joanna Mazur przedstawia metody i strategie, przy pomocy kt6rych jakie John Maxwell
Coetzee wprowadzil do swej tw6rczoSci w4tki i wplywy zliteratury rosyjskiej oraz dialog jaki
prowadzil z t4 tradycj4 literackq i jei ,,mistrzami". Wymienione w dw6ch poprzednich

akapitach zastrzelenia, nie mog4 przyczyni(, sig do zmiany pozytywnej oceny calej rozpravvy,

Tecz mogLyby by6 rozwa2one w wypadku przygotowywanie rczprary do druku. Trzy

,,gl6wne" rczdzialy rczpraw doktorskiej magister Mazur to przyldad solidnej ,,roboty
filologicznej". Na podstawie rczprary doktorskiej zatl4tilowanej Diatog Johna Coetzee,ego z

rosyjskq tradycjq literackq wnoszQ o dopuszczenie pani magister Mazur do kolejnego etapu

postgpowanra w przewodzie doktorskim.
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