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WSTĘP

„Autobiograficzność” jest kategorią, która od przeszło trzydziestu lat stanowi
zarzewie konfliktu między literaturoznawcami. W dyskusji poświęconej temu
terminowi ścierały się już najrozmaitsze prądy myślowe, szkoły, filozofie –
wielokrotnemu przewartościowaniu ulegały pojęcia takie jak „podmiot”, czy nawet
sama „prawda”. Zdaje się jednak, że kategoria ta pozostaje wciąż niezdefiniowana,
a być może nawet – i to pogląd coraz bardziej powszechny – jest niedefiniowalna
w ogóle. Nie ulega wątpliwości, iż opisanie szeroko rozumianego dokumentu
osobistego

przy

pomocy

narzędzi

naukowych

jest

zadaniem

niezmiernie

skomplikowanym. Zakładać ono bowiem musi stworzenie pewnego marginesu błędu,
na którym to, co naukowe, spotkać się będzie mogło z tym, co umowne i intuicyjne.
Praca

niniejsza

stanowi

próbę

omówienia

kluczowych

problemów

komiksopisarstwa inspirowanego rzeczywistymi doświadczeniami autorskimi praktyka taka w oczywisty sposób łączy się zaś z pojęciem „autobiograficzności”.
Dlatego też czuję się w obowiązku już na samym wstępie wprowadzić pewne
rozróżnienia w zakresie nazewnictwa, które – jak mam nadzieję – uchronią mnie przed
zarzutem braku terminologicznej precyzyjności.
Tytuł pracy odsyła do pojęcia autofikcji, które powstało w wyniku przeformułowania
przez Serge’a Doubrovskiego definicji autobiografii autorstwa Philippe’a Lejeune’a1.
Postaram się poniżej wykazać, iż termin ten przystaje do komiksowych realizacji
dokumentu osobistego w znacznie większym stopniu niż ujęcie, które zaproponował
autor Wariacji na temat pewnego paktu. Z powodów stylistycznych będę jednak
stosować oba określenia (autobiografia / autofikcja) wymiennie.

1

Zagadnienie autofikcji w opozycji względem klasycznej autobiografii omawia kolejny rodział.
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Innym kontrowersyjnym, bo niezdefiniowanym do końca terminem, który od lat
wzbudza emocje wśród teoretyków komiksu jest określenie graphic novel (polski
odpowiednik: powieść graficzna). Swoją karierę rozpocząło ono w roku 1978,
kiedy

to

Will

Eisner

opatrzył

takim

właśnie

podtytułem

swój

wydany

w formie książki zbiór opowiadań graficznych A Contract With God, and Other
Tenement Stories2 (il. 1). Artysta tłumaczył później wielokrotnie, że posłużył się tym
zabiegiem, aby podkreślić niecodzienną dla komiksu tematykę swojego dzieła, które
portretowało życie zwykłych ludzi – ich problemy, dylematy, a niekiedy i tragedie3.
I rzeczywiście – terminu do dziś używa się w kontekście komiksów dla dorosłych,
o „poważnej” tematyce, które są narracyjnie „literackie”4. Określenie graphic novel
pojawia się też zawsze wtedy, gdy intencją autora wypowiedzi jest odcięcie ambitnych
narracji graficznych od mainstreamowych komiksów, pejoratywnie kojarzonych
z „książeczkami dla dzieci” lub bezmyślnymi czytadłami epatującymi przemocą
i wyuzdaną erotyką.

2

Nierzadko mylnie wymienia się Eisnera jako autora tego terminu, w rzeczywistości po raz pierwszy

użył go Richard Kyle, w wydawanej przez Comic Amateur Press Aliance broszurze CAPA-ALPHA#2.
3

W wykładzie wygłoszonym w 2002 r. podczas sympozjum poświęconego jego twórczości,

zorganizowanego przez University of Florida, w taki oto jednak anegdotyczny sposób opowiadał Eisner
o okolicznościach, w których użył po raz pierwszy terminu graphic novel: I called the president of
Bantam Books in New York, who I knew had seen my work with The Spirit. Now, this was a very busy guy
who didn't have much time to speak to you. So I called him and said, 'There's something I want to show
you, something I think is very interesting.' He said, 'Yeah, well, what is it?' A little man in my head
popped up and said, 'For Christ's sake, stupid, don't tell him it's a comic. He'll hang up on you.' So,
I said, 'It's a graphic novel.' He said, 'Wow! That sounds interesting. Come on up.' . Transkrypcja
przemówienia dostępna jest na stronie internetowej akademickiego magazynu „Image And Text”:
http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v1_1/eisner/.
4

Por. z definicją powieści graficznej proponowaną przez Słownik literatury popularnej pod red.

T. Żabskiego (Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997, s. 178), która charakteryzuje
tę formę jako posiadającą: wyraźnie wyznaczone kategorie początku i końca i [która] jest uporządkowana
w tak określonych ramach utworu, jako kompozycyjna i logiczna całość imitująca literacką powieść wraz
z jej cechami charakterystycznymi.
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Ważną cechą komiksów, które umieszcza się w tej kategorii, jest ich domknięta forma –
stanowią one fabularną całość, wyraźnie jednorazowe przedsięwzięcie. Ponadto
nieomal zawsze wydawane są nie w „zeszytowej”, a w książkowej formie – mam tu na
myśli solidnie wykonany album, często w twardej oprawie. W ciągu przeszło 30 lat od
wprowadzenia, termin graphic novel zdążył się jednak nieco zdewaluować niejednokrotnie służy dziś korporacjom wydawniczym do promowania komercyjnych
serii komiksowych, zebranych w formę albumu. Abstrahując od tego faktu,
a jednocześnie biorąc pod uwagę charakter narracyjny dzieł komiksowych będących
przedmiotem niniejszej pracy, skłonna jestem zaakceptować, w odniesieniu do
większości z nich, określenie „powieść graficzna”. Aby uniknąć licznych powtórzeń,
będę jednak stosować ten termin wymiennie z innymi.
Pierwsza część niniejszej pracy poświęcona jest wybranym problemom
teoretycznym komiksu autofikcyjnego. Analizę zjawisk charaktrystycznych dla tego
medium przeprowadzam w oparciu o metodologie stricte literackie, które staram się, po
dokonaniu niezbędnych zmian, adaptować na potrzeby narracji obrazkowych.
Wychodzę bowiem z założenia, że płaszczyzną, na której realizują się poprzez zapis
zarówno wypowiedzi werbalne, jak i graficzne, jest szeroko rozumiany t e k s t - czyli
komunikat wyrażony systemem z n a k ó w. Komiks i literatura reprezentują zaś dwa
paralelne przykłady prowadzenia narracji – pomimo istnienia między tymi gatunkami
oczywistych różnic, definiować je można poprzez odwołanie się do pojęcia tekstu, czyli
zakodowanej za pośrednictwem systemu znaków wypowiedzi.
Idąc dalej tym tropem, punktem wyjścia dla omawiania różnic między narracją literacką
i graficzną czynię kategorię o d c z y t u (sposobu dekodowania komunikatu przez
odbiorcę), a nie kategorię z a p i s u (metod utrwalania komunikatu przez nadawcę).
Niezbędne dla opisania mechanizmów rządzących światem narracji graficznej jest
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bowiem przyjecie perspektywy badawczej zorientowanej na czytelnika – tylko taki
punkt widzenia umożliwia wykazanie różnic pomiędzy sposobem funkcjonowania
tekstów graficznych i literackich w przestrzeni nadawca – odbiorca. Jak postaram się
wykazać poniżej, to właśnie te rozbieżności konstytuują gatunkową odmienność
komiksu.
Pierwsza część pracy ma zatem na celu opisanie podstawowych różnic między
tekstem literackim i komiksowym oraz scharakteryzowanie zjawiska autofikcyjności
w kontekście narracji graficznych. Jej druga część poświęcona jest natomiast analizie
konkretnych realizacji tej strategii artystycznej na gruncie komiksu.
Intencją, której podporządkowałam wybór analizowanych prac, było przedstawienie
kilku zupełnie odmiennych metod prowadzenia narracji autofikcyjnej oraz powiązanie
zjawiska popularności tego typu opowiadania-o-sobie z pewnymi aktualnymi
tendencjami w myśli filozoficznej i socjologiczno-antropologicznej. Chodzi tu przede
wszystkim o rozmaite próby rehabilitacji kategorii podmiotowości oraz zmiany, jakim
w ostatnich latach uległ dyskurs tożsamościowy.

5

1. WOKÓŁ HYBRYDY KODÓW: KOMIKS A LITERATURA

Nie ulega wątpliwości, iż specyfika medium, jakim jest komiks, zasługuje na
rzetelną refleksję teoretyczną. Refleksja taka uzwględniać zaś powinna unikatowy
charakter tej formy ekspresji, wynikający z paralelnego koegzystowania w niej dwóch
odrębnych kodów – werbalnego i graficznego. I rzeczywiście - w ostatnich latach,
w środowiskach akademickich zaobserwować można wzmożone zainteresowanie
formami narracji, których narracyjność konstytuuje się poprzez współdziałanie obrazu
i tekstu. Aby jednak przybliżyć cechy dystynktywne, stanowiące o gatunkowej
autonomii historii obrazkowych, należy posłużyć się modelem definiowania
negatywnego. Innymi słowy - wykazać czym, i dlaczego, komiks n i e j e s t. Nie jest
zaś z pewnością li tylko literaturą. Skoro jednak interesuje nas komiks niefikcjonalny,
będący zapisem rzeczywistych doświadczeń autora, należy odnieść się do medium,
które jako pierwsze zaczęło wykorzystywać tę konwencję – a bez wątpienia medium
tym była właśnie literatura. Nie sposób bowiem mówić o autobiografizmie
komiksowym bez dokładnego przeanalizowania czym, poza różnicami oczywistymi,
narracja graficzna różni się od tej werbalnej5.
Kluczowym rozróżnieniem, wokół którego będą się ogniskować dystynkcje pomiędzy
narracją literacką i komiksową, jest podział na czas narracji i czas fabuły.
W swoich Figures III Gerard Genette wysunął ciekawą, acz opierającą się na znacznym
uproszczeniu tezę, iż czas narracji identyfikować można z określoną ilością
wypowiadanego tekstu – a tę wartość łączyć z czasem potrzebnym „idealnemu”
5

Por. D. Barbieri, Literature and comics: the less-obvious differences, [w:] Actas do IV Congresso

Internacional da Associaçao Portuguesa de Literatura Comparada ,,Estudios Literários / Estudios
culturais”, tom III, Evora 2001. Również: B. Lander, Graphic Novels as History: Representing and
Reliving the Past, [w:] ,,Left History” 2/2005.
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Ilustracja 1. Okładka komiksu Will’a Eisner’a A Contract With God and Other Tenement Stories (W. Eisner, A
Contract With God and Other Tenement Stories, Barronet Books 1978).
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czytelnikowi na przeczytanie tego określonego fragmentu. Idąc dalej tym tropem,
Genette wywnioskował, że czas prowadzenia narracji pokrywa się – mniej więcej –
z czasem odczytania tekstu. Te konstatacje zainspirowały zaś autora Palimpsestów do
zdefiniowania pojęcia rytmu, rozumianego jako stosunek czasu fabuły (czasu trwania
opowiadanej historii) do czasu czytania. Przykładowo – strona retrospektywnie
opisująca miesiąc z życia bohatera w ujęciu Genette’a charakteryzowałaby się znacznie
szybszym rytmem niż ta, która poświęcona jest jego półgodzinnej przechadzce po
parku. O ile jednak teoria francuskiego badacza zdaje się zazwyczaj przystawać do
języka literatury i filmu, o tyle staje się zupełnie niewydolna, gdy mowa o komiksie lub
narracji graficznej innego rodzaju. Dzieło komiksowe charakteryzuje nieustanna
modulacja rytmu - to, co zapełnia karty powieści graficznych, czyli kombinacja słowa
i obrazu, niesprowadzalne jest bowiem do stałej, policzalnej ilości wersów
przypadającej na stronę. A to właśnie ta wartość jest niezbędnym elementem
Genettowskiego „równania”. W przypadku komiksu, czas odczytania pojedynczej
planszy zależny jest od wielu czynników: ilości miejsca jakie zajmuje przekaz
werbalny, ilości detali pojawiających się w warstwie graficznej, wzajemnych powiązań
poziomu tekstualnego i obrazowego, a także od szeroko rozumianego kontekstu – czyli
od wszystkich poprzednich plansz, do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła nas ta
jedna konkretna, której rytm analizujemy. Ponadto, charakterystycznym dla komiksu
chwytem jest „rozpisywanie” na wiele plansz wydarzeń, które w rzeczywistości
stanowią bardzo niewielki wycinek czasu fabuły. Efektem takiego zabiegu są między
innymi, tak popularne w komiksie superbohaterskim, silnie zdynamizowane sceny
walki,

które

czytelnik

odbiera

jako stosunek czasu fabuły do czasu narracji

wskazywałby na – korzystając z literackiego modelu Genette’a – ich bardzo wolny
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Ilustracja 2. Trzy plansze z komiksu Punisher (G. Ennis [scen.], L. Fernandez [rys.], Punisher Max, Vol. 2. Hell’s
Kitchen, Marvel 2004, s. 18-20).
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rytm (il. 2). Specyfika poetyki komiksu nie pozwala zatem definiować jego rytmu
w oparciu o czas fabuły – zakładając że drugim elementem równania ma wciąż pozostać
odcinek czasu, potrzebny czytelnikowi na zrozumienie wszystkich wewnętrznych
relacji i sensów obecnych na planszy. Jaką wartością należy zatem zastąpić we wzorze
Genette’a czas fabuły, aby przystosować go na potrzeby teorii komiksu?
Daniele Barbieri, poszukując odpowiedzi na to pytanie, sięgnął do wydanego
w 1964 roku, klasycznego dzieła Haralda Weinricha zatytułowanego Tempus6.
Niemiecki badacz, analizując zależności zachodzące między czasami gramatycznymi
języków europejskich w kontekście podstaw teorii komunikacji7, rozmieścił cały system
czasowy języka francuskiego wzdłuż trzech osi (ilustruje to poniższa tebela). Pierwsza
z nich, odnosząca się do sytuacji aktu lokucyjnego, podzieliła system na dwie części –
na czasy narracyjne oraz czasy komentujące. Akt lokucyjny przynależny do świata
opowiadanego (erzählte Welt) charakteryzuje brak bezpośredniego odniesienia się obu
stron aktu względem przedmiotu dyskursu. W sytuacji lokucyjnej świata komentarza
(besprochene Welt) mamy natomiast do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym – pociąga
ona za sobą zawsze pewien rodzaj emocjonalnego zaangażowania aktantów względem
tematu komentarza. Co jednak najważniejsze, Weinrich postuluje, iż czasy narracyjne
służą nie tyle zaznaczaniu pewnych zależności na osi czasu (to, o czym mówię obecnie,
stało się określony czas temu) ale do wyraźnego odcięcia rzeczywistości świata
opowiadanego od tu-i-teraz nadawcy oraz odbiorcy wypowiedzi (to, o czym mówię
obecnie, w żaden sposób nie dotyczy wspólnej nam sytuacji, w której się znajdujemy).

6

Por. D. Barbieri, op. cit. Oraz: H. Weinrich, Tempus, Stuttgart 1964. Por. Również: P.Ricoeur, Czas

i opowieść . Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Kraków 2008.
7

Oryginalna perspektywa, jaką przyjął Weinrich, sprawiała iż postrzegał on kategorię czasu

gramatycznego jako syntaktyczny konstrukt będący „sygnałem” kontrolującymi każdy proces
komunikacji (Kommunikationssteuerungssignale), a nie tylko pewną formę wyrazu odpowiadającą
odcinkom czasu mieszczącym się w tym, co rozumiemy jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
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Druga oś widoczna w tabeli symbolizuje to, co niemiecki badacz określił mianem
perspektywy lokucyjnej, podporządkowanej aktowi lokucyjnemu i pozostającej
w ścisłym związku z Erzähltezeit i erzählte Zeit (czasem narracji i czasem fabuły)8.

Tabela 1. Graficzna reprezentacja teorii Reliefgebung Harolda Weinricha. Źródło: opracowanie własne.

RETROSPEKTYWA

POZIOM
ZERO

PROSPEKTYWA

Plus-queparfait

L’imperfait
Le passé
simple

Tryb
warunkowy

OŚ 2

OŚ 1

AKT LOKUCYJNY
ŚWIAT OPOWIADANY
ŚWIAT KOMENTOWANY
L'imparfait
Preterite
Le Présent
Plus-que-parfait
Passé composé
Passé antérieur
Future
Tryb warunkowy
PERSPEKTYWA LOKUCYJNA
RETROSPEKTYWA

POZIOM
ZERO

PROSPEKTYWA

Passé
composé

Le Présent

Future

RELIEF
PIERWSZY PLAN
Le passé simple

OŚ
3

TŁO
L’imperfait

PIERWSZY PLAN
Ø

TŁO
Ø

Dzieli ona czasy narracyjne i komentujące podług tego, jak sytuują one wyrażane
w nich treści (Textzeit) względem czasu aktu (Aktzeit). I tak imperfekt i czas przeszły
prosty odpowiadają poziomowi zerowemu (Null-Stelle), podczas gdy plus-que-parfait
i tryb warunkowy reprezentują odpowiednio: retrospektywny i prospektywny typ
wypowiedzi narracyjnej. W przypadku czasów komentujących czas teraźniejszy
znajduje się na Null-Stelle, czas przeszły złożony jest cofnięty względem Aktzeit,
natomiast czas przyszły ma charakter antycypujący. Innymi słowy – oś perspektywy
lokucyjnej, jako jedyna w schemacie, ma prawdziwie „czasowy” charakter – dzieli
czasy na te które wyrażają teraźniejszość, uprzedniość i przyszłość. Trzecia oś analizy

8

Zob.: P. Ricoeur, op. cit. Autorem tych terminów jest niemiecki teoretyk Günther Müller, który jako

pierwszy wprowadził rozróżnienie między czasem narracji i czasem fabuły w swojej nie przetłumaczonej
na język polski rozprawie Erzähtlzeit und erzählte Zeit.
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Weinricha, najbardziej interesująca z perspektywy badań nad komiksem, służy
zilustrowaniu tak zwanej funkcji reliefowej (Reliefgebung) – oddziela czasy pierwszego
planu od czasów tła. W trakcie dokonywania się aktu mowy adresat wypowiedzi
odbiera bowiem treści wyrażone czasem przeszłym prostym jako kluczowe i konieczne
do zrozumienia komunikatu, podczas gdy morfemy imperfektu oddalają od niego
informacje dodatkowe, będące tylko tłem dla esencji przekazu. Funkcja reliefowa
nie występuje w przypadku czasów komentujących - komentarz odnosi się
bowiem zazwyczaj do pewnej okeślonej pozajęzykowej rzeczywistości. W przypadku
wypowiedzeń przynależących do tej kategorii, odpowiednikiem „wybrzuszenia” reliefu
występującego w świecie czasów narracyjnych byłaby sama pozajęzykowa informacja,
której dany komentarz się tyczy9.
Metodologia Weinricha, tak pomocna przy ukazywaniu różnic między światem
komiksu i literatury, doprowadziła autora Tempus do sformułowania własnej definicji
tekstualnego rytmu. Według niemieckiego badacza, rytm to nic innego jak zagęszczenie
elementów pierwszoplanowych (reliefowych) pozostających w opozycji względem tła –
zatem im więcej „wybrzuszeń”, tym szybsze tempo:

czas fabuły (czas opowiedziany)
RYTM GENETTE’A =

----------------------------------------czas narracji (czas odczytu)

9

Jeśli przeanalizujemy kilka losowo wybranych narracji komiksowych pod względem częstotliwości

występowania w nich czasów narracji i czasów komentarza od razu nasunie nam się wniosek, że
zdecydowana większość przekazu werbalnego wyrażona jest za pomocą czasów komentujących.
Unikatowość techniki reprezentacji świata przedstawionego w narracji graficznej polega jednak na tym,
że wspomniana powyżej, pozajęzykowa rzeczywistość de facto j e s t obecna w tekście; została bowiem
przełożona na język obrazu.

12

zagęszczenie elementów pierwszoplanowych
RYTM WEINRICHA =

-----------------------------------------------------czas odczytu

Jeśli obecne w narracji graficznej sekwencje elementów niewerbalnych potraktujemy
jako rodzaj kodu, będący odpowiednikiem tego, co werbalne w tekście - z łatwością
zaadaptujemy zaproponowaną przez Weinricha definicję rytmu na potrzeby
komiksologii . Taka perspektywa zdaje się otwierać przed teoretykiem komiksu wiele
możliwości, ale implikuje ona również pewne pytania. O ile bowiem można za
Genette’m zgodzić się, że czas narracji (odczytu) winien stanowić mianownik proporcji
wyrażającej rytm, o tyle zamienienie jej liczebnika (czas fabuły) na enigmatyczną
„koncentrację elementów reliefowych” nastręcza potencjonalnemu badaczowi wielu
trudności. Jak, nie nadając swoim sądom arbitralnego charakteru, oddzielić to, co
pierwszoplanowe, od elemetów tła? Daniele Barbieri słusznie zauważa, że skoro na
gruncie narracji komiksowej mamy do czynienia z współwystępowaniem struktur
graficznych, językowych oraz narracyjnych, istnieją co najmniej trzy podstawowe
warianty „uwypuklania sie” reliefu10. W przypadku elementów graficznych, będą to
kontrasty:



przestrzenne (duże w opozycji do małego),



ostrości (wyraźne w opozycji do niewyraźnego)



opierające się na różnicach kolorystycznych (np. jasne w opozycji do ciemnego
lub jaskrawe w opozycji do pastelowego).

10

Por. D. Barbieri, op. cit.
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Na poziomie przekazu werbalnego, który może, ale nie musi być częścią narracji
graficznej, mamy do czynienia z szeroką gamą chwytów, którymi posługujemy się
w codziennej komunikacji. Sugestywny może być zarówno dobór słów jak i ich szyk
w zdaniu. Jawne deklarowanie, że dana treść jest wyjątkowo ważna, jest również
możliwe w ramach samego przekazu werbalnego – jest to jednak zabieg na tyle
„rzucający się w oczy”, że nie może być wykorzystywany zbyt często.
W przypadku warstwy narracyjnej, ilość zabiegów, jakich dokonać może autor, jest
ogromna – aby sobie to uzmysłowić wystarczy przyjrzeć się bliżej dowolnemu
modelowi gramatyki narracyjnej. Modele takie zakładają istnienie uniwersalnego
programu postępowania, który umożliwia wygenerowanie dowolnej historii. Badacze
wyróżniają trzy, wspólne wszystkim narracjom, warstwy elementów konstrukcyjnych –
poziom manifestacji (w przypadku komiksu tworzą go sekwencje obrazów11), strukturę
powierzchniową (fabuła, ciąg zdarzeń) oraz strukturę głęboką, będącą głównym
przedmiotem badań gramatyki narracyjnej. Ten trzeci, najważniejszy poziom tworzą
funkcje fabularne, aktanty oraz relacje, w jakie mogą one wejść12. Autorom narracji
graficznych dostępne są wszystkie środki, jakimi dysponują nadawcy tekstów
literackich – mogą zatem w dowolny sposób konfigurować funkcje fabularne
i zalezności między aktantami, aby osiągnąć zamierzony efekt narracyjny.
Algirdas Greimas twierdził, iż każda sekwencja narracyjna realizuje się na kilku
płaszczyznach. Na pierwszej, nadrzędnej płaszczyźnie (I) odbywa się podział na (II)
poziom kompetencji (wyrażony poprzez (1) chęć jej wykonania, (2) konieczność jej

11

Niezmiernie drobiazgowej analizy struktury dzieła komiksowego dokonał w swojej nieopublikowanej

jeszcze rozprawie doktorskiej Wojciech Birek (W. Birek, Główne problemy teorii komiksu, Uniwersytet
Rzeszowski 2004).
12

Nawiązuję tu oczywiście do modelu funkcji fabularnych opisanego przez Władimira Proppa (W. Propp,

Morfologia bajki, Warszawa 1976) oraz do przekształceń, jakim poddał jego teorię Algirdas Greimas
(A. Greimas, Elementy gramatyki narracyjnej (z Du Sens I), "Pamiętnik Literacki" 4/1984).
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wykonania, (3) umiejętność jej wykonania i (4) posiadanie możliwości jej wykonania)
i (III) poziom performatywny (tożsamy z rzeczywistą realizacją akcji, która
warunkowana jest przejawianiem przez aktanta jednej, lub kilku spośród kompetencji).
Istnieją jeszcze: (IV) płaszczyzna manipulatywnya (wyrażona poprzez relację między
kompetencją chęci a kompetencją konieczności wykonania akcji) oraz płaszczyzna
sankcji (recepcji akcji aktanta)13.
Louis Hebert, omawiając model Greimasa, przytacza schematyczną historię obrazującą
występujące w nim zależności:

Król każe (manipulacja: prymat kompetencji konieczności) Księciu uratować Księżniczkę
(akcja). Książe poznaje sztuki walki (kompetencja: umiejętność wykonania akcji i możliwość jej
wykononia) a potem ratuje Księżniczkę (poziom performatywny). Król nagradza go (sankcja:
pozytywna reakcja – nagroda) ofiarując mu połowę królestwa i rękę Księżniczki.14

Relief w narracji komiksowej wprowadza się poprzez uwypuklenie wydarzenia
narracyjnego

konstytuującego

jedną

z

płaszczyzn

schematu

narracyjnego15.

Przykładowo – przedstawienie walki Księcia ze smokiem strzegącym Księżniczki na
kilku silnie zdynamizowanych planszach sprawia, że akcent reliefowy pada na
płaszczyznę performatywną sekwencji narracyjnej. Zaprezentowanie rozmowy Księcia
z Królem w jednym kadrze uczyniłoby zaś płaszczyznę manipulacji i kompetencji
(konieczności) tłem dla
13

dominującego

poziomu

performatywnego, czyniąc je

Por. L. Hebert, Canonical Narrative Schema, ,,Signo” 2006, http://www.signosemio.com/gre-imas/-

a_schemanarratif.asp.
14

Idem.

15

Por. D. Barbieri, op. cit. Uwypuklenie takie może przejawiać się – przykładowo – poprzez umiejętne

zastosowanie kontrastu (zaprezentowanie podkreślanego wydarzenia w jaskrawych kolorach, operowanie
dużymi, wyraźnymi kształtami) lub modulowanie rytmu narracji (prezentowanie podkreślanych wydarzeń
przy użyciu szybkiego rytmu narracji).
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jednocześnie „wklęsłym” elementem narracyjnej płaskorzeźby.
Jak widać fakt, iż komiks posługuje się kombinacją kodu werbalnego
i graficznego, ma doniosłe konsekwencje, wykraczające daleko poza oczywiste
implikacje. Współdziałanie tekstu i obrazu oferuje historiom obrazkowym wiele
interesujących narzędzi nieznanych narracji literackiej. Teoria komiksu zmaga się
jednak z wieloma zagadnieniami, które – właśnie ze względu na hybrydowy charakter
tego medium – jawią się jako problematyczne. Chodzi tu przede wszystkim o kluczową
dla zagadnienia autobiografizmu instytucję narratora. Sposób, w jaki funkcjonuje ona
na gruncie narracji graficznych, nie przystaje bowiem do manifestacji tej kategorii
charakterystycznych dla dzieł literackich.
W dziele komiksowym obecność narratora przejawia się dwojako. „Namacalnym”
śladem jego ingerencji, przywodzącym na myśl literacką figurę narratora, są werbalne
komentarze wpisane w panele narracyjne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż
występowanie

takiego

komentarza

podstawowego

wyznacznika

ich

w

historiach

„komiksowości”16.

obrazkowych

nie

stanowi

Możliwe

jest

bowiem

konstytuowanie narracyjności przekazu wyłącznie poprzez odpowiednie ułożenie
obrazów nie opatrzonych żadnymi tekstualnymi dodatkami (il. 3). Odbiorca takiego
dzieła nie jest w stanie usytuować tu-i-teraz momentu opowiadania historii względem
odcinka czasu, który jest opowiadany – nie ma możliwości „przyłapania” autora na
akcie mowy. Dlatego też, w starszych badaniach komiksologicznych postulowano, iż

16

Por. W. Birek, op. cit., s. 262. Birek usiłuje stworzyć w swojej pracy “superdefinicję” dzieła

komiksowego, sięgając do najważniejszych prób scharakteryzowania tego medium podjętych przez
innych teoretyków na przestrzeni ostatnich 50 lat. Badacz zauważa tam między innymi iż: Tekst narracji
słownej pełni w strukturze utworu komiksowego bardzo specyficzną rolę: nie jest jedynym nośnikiem
narracji i nie powinien też być jej głównym elementem. Właściwie możliwości narracji słownej
w komiksie rozpięte są między wartością zerową, kiedy narracja słowna w utworze po prostu nie
występuje, a takim nasyceniem struktury utworu, iż narrator ani przez chwilę nie milknie.
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w dziełach komiksowych pozbawionych narracji słownej instytucja narratora nie
występuje w ogóle17. Obecnie odchodzi się jednak od tego poglądu – a tendencja ta
znalazła swój wyraz równiez w polskiej komiksologii.
Jerzy Szyłak, omawiając konstrukcje narracyjne charakterystyczne dla komiksu,
posługuje się określeniem dysponent obrazu18. Termin ten autor Poetyki komiksu
zaczerpnął z prac francuskiego teoretyka filmu, Alberta Laffay’a, który wprowadził on
do badań filmoznawczych pojęcie grand imagier (demonstratora bądź dysponenta
obrazów). Definiował je zaś w następujący sposób:

Nie jest nim [tj. demonstratorem obrazów] (...) reżyser (...), lecz postać niewidoczna, fikcyjna
(...), która za naszymi plecami odwraca kartki albumu, dyskretnym znakiem skierowuje naszą
uwagę na ten lub ów szczegół (...) i przede wszystkim nadaje rytm przesuwającym się
obrazom19.

Kategoria dysponenta obrazów zdaje się być bardzo pomocna przy omawianiu specyfiki
komiksowej narracji. Aby zaadaptować to pojęcie na użytek teorii komiksu
autofikcyjnego, należy je jednak przeformułować w duchu współczesnej myśli
literaturoznawczej. Nie sposób bowiem rozpatrywać figury demonstratora obrazu
w perspektywie strukturalistycznej, zakładającej oderwanie tego konstruktu od
podmiotu odpowiedzialnego za dzieło (rzeczywistego nadawcy komunikatu)20. Jeśli

17

Brak figury narratora w komiksach stricte graficznych postulował między innymi Krzysztof Teodor

Teoplitz, autor pierwszej polskiej poetyki komiksu (por. K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu: próba definicji
nowego kierunku artystycznego, Warszawa 1985). Zob. również: D. A. Beronä, Pictures speak in comics
without words, [w:] The Language of Comics: Word and Image, University Press of Mississippi 2007.
18

Por. J. Szyłak, Poetyka komiksu: warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000.

19

A. Laffay, Opowiadanie, świat, kino, tłum. S. Kowalski, „Pamiętnik Literacki”, nr LXVI, z. 2, 1975.

20

Por. A. Zawadzki, Autor. Podmiot literacki, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia

i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
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jednak założymy, że grand imagier nie jest fikcyjnym, transparentnym konstruktem,
tylko „wysłannikiem” autora, projektującym jego intencje na tworzywo dzieła (mam tu
na myśli kolejność ułożenia kadrów, ich rozmieszczenie na planszy21) uzyskamy
propozycję

teoretyczną,

która

umożliwi

nam

stworzenie

definicji

narratora

„podwójnego”, który pozostawia ślady swojej działalności nie tylko w warstwie
tekstualnej.
Komiks i kino porozumiewają się z odbiorcą za pomocą obrazu – wykorzystują
metodę, za pomocą której odbieramy rzeczywistość na codzień. Bezpośrednią tego
konsekwencją jest zminimalizowanie, czy wręcz całkowite usunięcie dystansu między
autorem (opowiadanymi zdarzeniami) a odbiorcą. Przywodzi to na myśl kolejną cechę
narracji graficznej, która nie znajduje swojego odpowiednika w świecie literatury –
mianowicie to, co w komiksie najważniejsze, właściwie „dopowiadamy” sobie sami.
Konwencja historii obrazkowych zakłada ogromne zaangażowanie czytelnika
w opowiadaną historię – akt odbierania komiksowego komunikatu wymaga jego
nieustannej aktywności. W Understanding Comics Scott McCloud słusznie zwraca
uwagę, że ludzkie akty percepcji opierają się na tak zwanym geście domknięcia
(closure)22.

Codziennie postrzegamy tylko części obiektów, które, pars pro toto,

identyfikujemy z całością, do której nas odsyłają. Przykładowo – znaki drogowe
wywołują w naszych umysłach określone wizje zachowań. Gdy oglądamy zaś słynne

21

Por.: D. Barbieri, op cit. Takie przygotowane przez dysponenta obrazu, gotowe do obejrzenia kadry

włoski badacz określa mianem sekwencji pre-znarratywizowanych (pre-narrativized sequences).
22

Por.: S. McCloud, Understanding Comics, Princeton 1993. McCloud używa tego terminu zarówno na

określenie zarówno działalności autora (graficzne lub werbalne przedstawianie czegoś pars pro toto) jak
i specyficznej postawy czytelnika, będącej na nią odpowiedzią: If visual iconography is the vocabulary of
comics, closure is its grammar. And since our definition of comics hinges on the arrangement of elements
– comics is closure! Chociaż polski odpowiednik terminu closure (domknięcie) odsyła raczej do odbiorcy
dzieła jako podmiotu czynności, ja również używam go w podwójnym znaczeniu, nadanym mu przez
McCloud’a.
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printy Warhola, takie jak te przedstawiające Marilyn Monroe czy Elvisa Presleya –
kalejdoskop plam barwnych „domykamy” w konkretny obraz mający

swoje

odbicie w rzeczywistości – wyobrażamy sobie przedstawione osoby w całkowicie
ludzkiej, nie-portretowej postaci. Mechanizm działania tego procesu może przywodzić
na myśl Ingardenowską opalowość – termin wprowadzony przez autora O dziele
literackim na określenie tekstualnych „luk”, których uzupełnienie wymaga aktywności
czytelnika23. Jak wykazuje McCloud, komiks ciągle egzekwuje od odbiorcy tego typu
działania - głównym elementem konstrukcyjnym wszelkich narracji graficznych jest
bowiem, de facto, multiplikowany akt domknięcia (il. 4).
Szczególnym rodzajem closure jest zaś uzupełnianie tak zwanej rynny (the gutter).
Rynna jest tym wyjątkowym miejscem, w którym znaczenia i fabularne kontinuum na
chwilę zanikają, a czytelnik musi podjąć przerwany wątek. W komiksowej praktyce to
ten prozaiczny, pionowy bądź poziomy pasek oddzielający poszczególne panele
narracyjne na planszy. Przykładowo - gutter oddzielający kadr 1 i 2 na 68 stronie
komiksu McClouda zawiera w sobie prawdopodobnie brutalna scenę morderstwa (il. 5).
Dysponent obrazu „usuwa” jednak ten kadr ze swojej opowieści – zamiast niego
pojawia się tylko ujęcie przedstawiające nocny, miejski krajobraz. Cokolwiek
wydarzyło się pomiędzy sceną reprezentowaną przez kadr nr 1 a sceną z kadru nr 2 –
czytelnik musi uzupełnić tę lukę sam. Takie bezpośrednie zaangażowanie odbiorcy w
opowieść czyni go jej współautorem – sprawia, że znacznie zmniejsza się dystans
pomiędzy nim i nadawcą komiksowego komunikatu.

23

U Ingardena owe „uzupełnianie” polegać miało na transponowaniu przez czytelnika wszystkiego, co

niedookreślone bądź metaforyczne, na konkretną wizję (tzw. wygląd). To dokonanie przez odbiorcę
przekształceń na „opalizującym” materiale werbalnym było według autora O pytaniach esencjalnych
warunkiem koniecznym stworzenia tzw. konkretyzacji dzieła, rozumianej jako efekt jego pojedynczego
odczytania. Por. R. Ingarden, O dziele literackim, Kraków 1960.
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Ilustracja 3. Dwie plansze z komiksu Niebieskie pigułki Fredrika Peetersa. Narracyjność przekazu konstytuuje się tu
tylko na mocy sekwencyjności kadrów (F. Peeters [scen i rys.], Niebieskie pigułki, Post 2003, s. 146-147).
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Ilustracja 4. Plansza z Understanding Comics Scott’a McCloud’a (S. McCloud [scen. i rys.], Understanding Comics,
Princeton 1995, s. 67).
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Ilustracja 5. Dwie plansze z Understanding Comics Scott’a McCloud’a (S. McCloud [scen. i rys.], Understanding
Comics, Princeton 1995, s. 66 i 68).
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Jak starałam się wykazać powyżej, różnice między narracją graficzną i literacką
są dość złożone. Stają się jednak wyjątkowo wyraźne, gdy pod uwagę weźmie się
abstrakt na stałe włączony w akt opowiadania historii – odbiorcę wraz z jego
czytelniczą praktyką. Specyfika relacji nadawca – tekst – odbiorca od zawsze stanowiła
jeden z kluczowych problemów refleksji teoretycznej poświęconej literaturze
autobiograficznej. Jeśli mamy bowiem do czynienia z tak zwanym życiopisaniem, czyli
takim rodzajem narracji, który sam opatruje się etykietą „prawda” (czy może raczej
trafniej – „nie-fikcja”) mowa o tekście, który wymagać będzie uwiarygodnienia.
Czytelnikowi nie wystarcza bowiem arbitralny i z oczywistych względów subiektywny
sąd autora, stanowiący iż „tak było”. Opowiedziane wydarzenia nie mają racji bytu,
dopóki nie zostaną zakotwiczone w świecie, który nadawca tekstu dzieli
z czytelnikiem24. Akt identyfikacji tych dwóch uniwersów ścierających się
w trakcie lektury dokonuje się na prośbę autora - nie może się jednak odbyć bez woli
i inicjatywy odbiorcy.
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Chodzi tu o konieczność zawarci między nadawcą a odbiorcą dzieła tzw. paktu referencjalnego, czyli

umowy stanowiącej, iż treść komunikatu przystaje do rzeczywistości – że autor mówi prawdę. Według
Philipa Lejeune’a pakt referencjalny zawiera się w opisanym przez niego pakcie autobiograficznym.
Por. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w:] Wariacje na temat pewnego paktu.O autobiografii, Kraków
2001. Zob. również: D. Korwin-Piotrowska, Opis jako interpretacja postrzeganego świata i jako efekt
poznania, [w:] Ostrożnie z literaturą (przykłady, wykłady oraz inne rady), pod red. S. Balbusa
i W. Boleckiego, Warszawa 2000.
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2. AUTONARRACJA A KONSTYTUOWANIE TOŻSAMOŚCI

2.1 Pisanie w miejsce nieświadomości: pakt autobiograficzny Philippe’a
Lejeune’a a koncepcja autofikcji Serge’a Doubrovskiego

Autofikcja, rozumiana – w dużym uproszczeniu – jako autobiografia
sfikcjonalizowana, to termin, który został pierwotnie zdefiniowany przez francuskiego
pisarza i teoretyka literatury, Serge’a Doubrovskiego, na czwartej stronie okładki jego
wydanej w roku 1977 powieści Fils. Za negatywny punkt odniesienia dla swojej teorii
Doubrovsky obrał wtedy badania nad autobiografią swojego rodaka, Philippe’a
Lejeune’a.
W roku 1975 Lejeune zdefiniował autobiografię jako retrospektywną opowieśc prozą,
gdzie rzeczywista osoba przedstawia swoje losy w ich jednostkowym apsekcie i ze
szczególnym uwzględnieniem historii osobowości.25 Rozwijając swoją definicję
w strukturalistycznej konwencji, autor Wariacji na temat pewnego paktu sformułował
cztery punkty opisujące cechy dzieła autobiograficznego:

1. Forma językowa
a) opowieść
b) proza
2. Temat: losy jednostki; historia osobowości
3. Sytuacja autora: tożsamość autora (którego nazwisko odsyła do rzeczywistej
osoby) z narratorem
25

Por. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w:] Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii,

Kraków 2001.
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4. Status narratora:
a) tożsamość narratora z głównym bohaterem
b) retrospektywna wizja opowiadania.26

Wszystkie spośród powyższych cech występują w realizacjach dokumentu osobistego –
warunki 3 oraz 4a uznał jednak Lejeune za absolutnie konieczne do zakwalifikowania
tekstu jako autobiograficznego - oddzielają one bowiem autobiografię od powieści
pierwszoosobowej i klasycznej biografii. Centralną kwestią, na której skupia się uwaga
twórcy definicji, jest zatem tożsamość autora, narratora i głównego bohatera.
Powołując się między innymi na badania wspomnianego już Gerarde’a Genette’a27
Lejeune zwrócił uwagę na zasadnicze rozróżnienie pomiędzy osobą

gramatyczną

a tożsamością osób określanych przez te formy. Problematykę tę ilustrować miała
poniższa tabela:

Tabela 2. Tabela ilustrująca zależności pomiędzy rodzajem narracji (narracja pierwszo-, drugo- bądź
trzecioosobowa) i tożsamością narratora z głównym bohaterem.. Źródło: P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w:]
Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001, s. 27.

Tożsamość
narrator =
główny bohater
narrator ≠
główny bohater

ja
autobiografia
klasyczna
(autodiegetyczna)
biografia w 1 os.
(relacja świadka)
(homodiegetyczna)

Osoba gramatyczna
ty

on

autobiografia w 2 os.

autobiografia w 3 os.

biografia skierowana
do modela

biografia klasyczna
(heterodiegetyczna)

26

Idem.

27

Genette, rozważając przypadki pierwszoosobowych narracji podzielił je na autodiegetyczne (narrator

jest tożsamy z głównym bohaterem) i homodiegetyczne (narrator nie jest tożsamy z głównym
bohaterem); który to podział Lejeune przejął tworząc swoje tabele.
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Te wstępne refleksje francuskiego badacza odsyłają nas do kluczowego problemu jego
teorii, a mianowicie do trudności w zdefiniowaniu sposobu, w jaki komunikowana jest
identyczność autora i narratora.
Analizując to zagadnienie Lejeune sięgnął do badań Emila Benveniste’a, który
scharakteryzował pierwszą osobę gramatyczną za pomocą dwóch sprzężonych ze sobą
poziomów, na których przejawia się jej specyfika. Pierwszy z nich, poziom odniesienia,
zawiera się w akcie wypowiedzi, gdy użycie zaimków osobowych ja / ty bezpośrednio
odsyła do nadawcy komunikatu, którego identyfikujemy za ich pomocą z osobą, która
mówi. Dowodzi to faktu, że pojęcie ja nie ma racji bytu in abstracto; istnieje tylko
poprzez akt mowy. Drugi poziom opisany przez Benveniste’a to poziom wypowiedzi,
na którym za pomocą zaimka osobowego identyfikujemy nadawcę z osobą, której dana
wypowiedź się tyczy. Przykładowo, jeśli autor komunikatu wypowiada zdanie „(ja)
skończyłem studia rok temu” – następuje swoisty proces podwójnej identyfikacji.
Po pierwsze, jest to oczywista atrybucja oscylująca na poziomie odniesienia, która
pozwala zidentyfikować nadawcę z osobą mówiącą. Po drugie, ten pierwotny akt
identyfikacji pozwala wykonać odbiorcy kolejny krok - czyli odnieść konkretną osobę
do tej abstrakcyjnej, która skończyła studia rok temu. Naturalnie, treść komunikowana
na poziomie wypowiedzi ma charakter prawdziwej bądź fałszywej asercji i nie jest
niczym pewnym. Istotny jest również fakt, że teoria podwójnego poziomu tyczy się
tylko i wyłącznie tekstów mówionych.
Streściwszy powyższe ustalenia Benveniste’a, Lejeune dokonał ich krytycznej analizy wyróżnił dwa typy problematycznych w ich kontekście sytuacji - sytuację cytowania
oraz sytuację komunikacji na odległość (np. przez telefon). Idąc tym tropem
skonkludował, że gdy tylko komunikacja mówiona zostaje w jakikolwiek sposób
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zakłócona, ustalenie tożsamości nadawcy zaczyna stanowić problem. To zaś
zaowocowało sformułowaniem dwóch punktów korygujących Benveniste’a:

a) zaimek osobowy ja odsyła do osoby wypowiadającej tekst, w którym owo ja
figuruje, ale osobę tę da się również określić przy pomocy imienia (własnego
lub pospolitego)
b) przeciwstawienie pojęcie / brak pojęcia uzyskuje sens w przeciwstawieniu
imienia

pospolitego

własnemu

(a

nie

imienia

pospolitego

zaimkowi

osobowemu).

Sądy

powyższe

dają

podwaliny

podstawowemu

założeniu

teorii

paktu

autobiograficznego, stanowiącemu iż problemtykę autobiografii należy rozpatrywać
w odniesieniu do imion własnych występujących w dziełach przynależących do tego
gatunku. Gwarantem istnienia tego, co nazywamy autorem, jest w rozumieniu
Lejeune’a nazwisko twórcy, będące jedynym obecnym w tekście punktem odniesienia
do rzeczywistości pozatekstowej; do osoby istniejącej poza tym, co napisane.
Autobiografia wymaga bowiem potwierdzenia tożsamości na etapie odniesienia (czyli
samego: ja mówię), potem dopiero możliwa jest atrybucja na poziomie wypowiedzi (ja
mówię, że (...)).
Tu dochodzimy do definicji, sławnego już, autobiograficznego paktu, który czytelnik
zawiera z autorem. Przybiera on różnorodne formy, ale zawsze konstytuuje go podpis.
Ustanowienie tego paktu polega zatem na zawarciu bądź zakamuflowaniu w tekście
potwierdzenia, że autor, narrator i bohater są tożsami – według Lejeune’a jest to zaś
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możliwe tylko i wyłącznie w odniesieniu do nazwiska widniejącego na okładce.
Ostateczne wnioski badacza ilustruje poniższa tabela oraz jej legenda28:

Tabela 3. Tabela ilustrująca zależności między tożsamością nazwisk bohatera i autora a gatunkową przynależnością
narracji, w które są owe imiona własne są wpisane. Źródło: P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w:] Wariacje na
temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001, s. 38.

Pakt
powieściowy
=0
autobiograficzny

≠ nazwisko autora
1 – powieść
1 – powieść

Nazwisko bohatera
=0
2a – powieść
2b – nieokreśloność
2c – autobiografia

= nazwisko autora
3a – autobiografia
3b – autobiografia

1. Nazwisko bohatera jest inne niż nazwisko autora – fakt ten wyklucza możliwość
autobiograficzności dzieła.
2. Nazwisko bohatera jest nieznane – istnieją trzy możliwości:
a) pakt powieściowy: fikcyjność poświadczona jest na karcie tytułowej,
opowiadanie autodiegetyczne jest przypisywane fikcyjnemu narratorowi
b) bohater nie ma nazwiska i ponadto autor nie zawiera żadnego paktu
c) (zupełny brak dookreślenia – czytelnik czyta, jak chce)
d) pakt autobiograficzny: bohater nie ma nazwiska, ale autor deklaruje
tożsamość z narratorem na początku tekstu (więc również z bohaterem,
bo mowa o opowiadaniu autodiegetycznym).
3. Nazwisko bohatera i nazwisko autora jest identyczne – fakt wyklucza możliwość
zaistnienia fikcji literackiej, ale istnieją dwa przypadki:
a) brak paktu – czytelnik stwierdza tożsamość autora, narratora i bohatera,
mimo że tekst bezpośrednio i wyraźnie o niej nie mówi

28

Tabela odnosi się tylko do opowiadań autodiegetycznych.
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b) pakt autobiograficzny - przypadek najczęstszy, nawet jeśli nie jest
sygnalizowany tytułem czy osobną deklaracją na początku utworu, to
formuły umowy biograficznej są rozmieszczone i powtarzane w tekście.

Jak widać, dwa pola swojej tabeli pozostawił Lejeune puste. Pierwsze z nich odpowiada
sytuacji, gdy nazwisko głównego bohatera nie jest identyczne z nazwiskiem autora. Dla
francuskiego badacza jest to warunek wystarczający, aby zakwalifikować narrację tego
typu jako fikcjonalną (nie-autobiograficzną). Druga luka w tabeli, widoczna w jej
prawym górnym rogu, jest jednak dalece bardziej problematyczna – odmawia bowiem
racji bytu fikcjonalnemu (powieściowemu) utworowi, którego główny bohater nosi to
samo nazwisko co autor. Według Lejeune’a utwór biograficzny spełniający warunek
tożsamości imion własnych

n i e

m o ż e

być powieścią. To właśnie ten

kontrowersyjny pogląd stał się punktem wyjścia dla dywagacji Doubrovskiego, które
zaowocowały zdefiniowaniem pojęcia autofikcji. Oto jak autor Wariacji na temat
pewnego paktu komentował swoją decyzję: Czy bohater powieści, której powieściowość
jest zadeklarowana, może mieć to

samo nazwisko co autor? Teoretycznie jest to

możliwe, a tego rodzaju wewnętrzna sprzeczność pozwalałaby może na interesujące
efekty. W praktyce jednak nie da się wskazać żadnego przykładu takiego rozwiązania.29

W opublikowanym w roku 1988 tekście Autobiografia / prawda / psychoanaliza
Doubrovsky, nawiązując bezpośrednio do cytowanej wyżej wypowiedzi Lejeune’a,
starał się dowieść, że proponowana przez francuskiego strukturalistę definicja
autobiografii jest zdezaktualizowana i niepełna:

29

Idem.

29

(...) w Fils [debiutanckiej powieści Doubrovskiego – przyp. A.M] wszystko dzieje się tak, jakby
był on napisany właśnie w celu wypełnienia tego pustego pola! Dlaczego? Spróbuję,
retrospektywnie już, odpowiedzieć na to pytanie. W podtytule napisałem powieść, ustanawiając
w ten sposób pakt powieściowy i zaświadczając o fikcyjności dzieła, gdyż pomimo nieustannych
nacisków referencji historycznej i osobowej, poczułem się do tego zmuszony. To o m n i e
chodzi w tej książce: najpierw pojawiam się pod inicjałami J.S.D., następnie już pod własnymi
imionami, Julien Serge, wreszcie z pełnym nazwiskiem, Doubrovsky. Nie tylko autor i bohater
mają tę samą tożsamość, ale i narrator również: w tym tekście Ja (je) to ciągle Ja (moi). Jak
w każdej autobiografii, wszystkie fakty i zdarzenia są dosłownie wyciągnięte z mojego życia,
miejsca i daty sprawdzone z dokładnością maniaka. Część wymyślona, czyli powieściowa,
ustanawia jedynie kadr i okoliczności pseudodnia, zabezpieczające moją pamięć.30

Powieść Doubrovskiego jest zatem eksperymentem, mającym na celu dowieść, iż
możliwe

jest

uzupełnienie

Lejeunowskiego

case

aveugle,

czyli

popełnienie

autobiografii sfikcjonalizowanej.
Zdaniem autora Fils, priorytetem nowoczesnego autobiografa winno być
nadanie „ja” stojącemu za wypowiedzią cech dystynktywnych. I to – rzec by można –
dystynktywnych ostatecznie, czyli takich, które zdefiniują tę pojedynczą podmiotowość
w opozycji do wszystkich innych indywiduów, którym przyporządkowane są imiona
własne.
Analizując sposoby wydobywania takich cech, Doubrovsky śledzi między innymi
zapoczątkowaną przez La Rochefoucaulda tendencję autobiografów do opisywania
swoich cech fizjonomicznych. Dochodzi on jednak do wniosku, że jest to jeden ze
złudnych sposobów zakotwiczania mówiącego „ja” w fizycznym konkrecie; taktyka,
która skutkuje tylko chwilowym sukcesem identyfikacji. Francuski badacz stara się

30

S. Doubrovsky, Autobiografia / prawda / psychoanaliza, przeł. A. Turczyn, „Teksty Drugie”, 1-2/2007.

30

dowieść, że auto-poznawanie musi odbywać się w procesie – nie da się bowiem
ukonstytuować własnego „ja” w trakcie jednego seansu przed lustrem. Poznanie takie,
w ujęciu Doubrovskiego, możliwe jest tylko poprzez multiplikowane na osi czasu
zwroty introwetyczne. Za każdym razem, gdy medytująca nad sobą podmiotowość
takiego zwrotu dokonona, zaczyna słyszeć echo niepoznanego – echo Innego31. To
właśnie tu swój początek bierze autoanaliza, rozumiana jako ujęta w procesie,
introwertyczna dialogowość. Skoro bowiem nadrzędnym celem autobiografii jest
poznanie własnej prawdy, gatunek ten realizować można tylko poprzez pisanie-czyn,
czyli psychoanalizę. W takim modelu prowadzenia narracji bohater powieści przyjmuje
rolę analizanta32, a narrator analityka – wynikiem współdziałania tych dwóch
abstraktów jest zaś autofikcja, będąca niekonwencjonalną formą autobiografizmu.
W tym miejscu zaznaczyć muszę, że moją intencją nie jest zabranie głosu
w dyskusji rozstrzygającej, czy autofikcja ma rację bytu jako termin literaturoznawczy
i czy rzeczywiście stanowi odpowiedź na nieścisłości w teorii paktu autobiograficznego.
Pojęcie autofikcji traktuję jako swoistą dźwignię rozluźniającą ramy gatunku
i sprawiającą, iż jego teoria lepiej przystaje do rzeczywistych realizacji konwencji na
gruncie różnych dziedzin sztuki. Założenia Doubrovskiego zdają się być bowiem
interesujące i znaczące nie tyle w odniesieniu do badań Lejeune’a, co w kontekście
31

Zbiorowe wydanie pism Lacana (1966) miało doniosły wpływ na ferment intelektualny paryskich

kręgów akademickich, do których należał w połowie lat 60 Doubrovsky. Wielokrotnie wspominał on ten
okres jako czas wzmożonego zainteresowania psychoanalizą postfreudowską, i nigdy nie krył, iż w jego
pismach teoretycznych obecne są liczne inspiracje Lacanowskie. Dlatego też można wnosić, iż „dyskurs
Innego” o którym pisze autor Fils to nic innego niż Nieświadomość, którą Lacan definiował postulując, iż
mówienie podmiotu zakłada obecność Innego. Innymi słowy: Doubrovsky założył, że prawda, będąca
materią autobiografii, ukryta jest w Nieświadomości, dotrzeć zaś do niej można tylko i wyłącznie poprzez
prowadzenie własnej narracji.
32

Termin analizant przytaczam za Anną Turczyn, autorką polskiego przekładu cytowanego powyżej

tekstu Doubrovskiego. Pomimo iż pojęcie to nie figuruje w Słowniku Języka Polskiego, przyjęło się
używać go jako spolszczenia Lacanowskiego terminu l’analysant.
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sposobu, w jaki autor Fils zdefiniował pojęcie prawdy autobiograficznej i metody
docierania do tejże (pisanie-czyn). Według mnie to właśnie te właściwości teorii
Doubrovskiego czynią ją źródłem narzędzi metodologicznych stanowiących odpowiedź
na niektóre bolączki teorii komiksu.

2.2 Tożsamość jako proces, tożsamość jako dialog

Analizowanie praktyk autofikcyjnych, rozumianych jako przejaw działalności
mającej na celu dotarcie do osobistej prawdy bądź też – próbę ukonstytuowania przez
autora własnej tożsamości, wymaga wprowadzenia pewnych zasadniczych rozróżnień
teoretycznych.
Koncepcja Doubrovskiego, która dała podwaliny wszelkim badaniom nad
sfikcjonalizowaną

autobiografią,

nawiązuje

bezpośrednio

do

psychoanalizy

Lacanowskiej, a więc również – do sposobu, w jaki autor D'un Autre à l'autre ujmował
podmiotowość. Różnorodność tematyczna oraz szeroki społeczno-kulturowy kontekst,
w jaki wpisują się dzieła omawiane w drugiej części pracy, zdają się jednak pociągać za
sobą konieczność sięgnięcia nie tylko do nauki Lacana, ale również – do pobieżnego
chociaż – przeanalizowania kilku innych kierunków badań nad szeroko rozumianą
podmiotowością i tożsamością oraz relacjami, w jakie wchodzą te konstrukty.

W dzisiejszych badaniach nad tożsamością panuje niemałe zamieszanie
terminologiczne. Ma ono swoje źródło w rozbieżnościach pomiędzy sposobami, w jakie
pojęcie to definiują różne nauki humanistyczne (psychologia, filozofia, socjologia,
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antropologia kultury)33. Podstawowym rozróżnieniem, jakiego należy dokonać, aby
podjąć próbę usystematyzowania wiedzy o tożsamości, jest oddzielenie jej ujęcia
psychologiczno-filozoficznego34 od aczasowej definicji tej kategorii, jaką wykłada nam
logika35. Kolejnym krokiem powinno być zaś scharakteryzowanie relacji pomiędzy
tożsamością i podmiotowością.
Zakładam, iż mówienie „ja” to akt dawania świadectwa własnej podmiotowości,
rozumianej jako świadomość niepowtarzalności własnej jaźni i przypisanie jej wolnej
woli36. Tożsamość rozumiem zaś jako zobiektywizowanie „ja” – zintegrowanie
tego, co wewnętrzne, z tym, co zewnętrzne wobec jednostkowej jaźni, będącej instancją
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Dał temu wyraz m.in. Kazimierz Obuchowski w swojej recenzji tomu Tożsamość i jej przemiany

a kultura. Obuchowski pisze: Jest to tekst ważny, ale niepokojący. Zawarte w nim (...) rozważania
ujawniają bardzo znaczne różnice między pojęciami „tożsamości” lub „poczucia tożsamości” u różnych
autorów. (...) Pojawia się wątpliwość, czy pojęcie o tak rozbieżnych znaczeniach ma uzasadnienie
swojego istnienia w nauce. Por. Tożsamość i jej przemiany a kultura, pod red. P. K. Olesia i A. Batory,
Lublin 2008, czwarta strona okładki.
34

O ile psychologiczne ujęcie podmiotowości skrajnie odbiega od sposobu, w jaki opisuje tę kategorię

współczesna filozofia, o tyle można zaryzykować pogląd, iż obie dyscypliny pod wieloma względami
dość podobnie definiują pojęcie tożsamości. Kwestie te zostały szczegółowo omówione podczas panelu
dyskusyjnego Człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym, który odbył się w dniach
20-22 stycznia 2006r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głos w dyskusji zabrali
zarówno psychologowie, jak i adepci filozofii. Wszystkie referaty wygłoszone na konferencji dostępne są
w

wersji

elektronicznej

na

stronie

Internetowego

Serwisu

Filozoficznego

„Diametros”:

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php?l=1&p=deb7&m=17&ik=21.
35

Por. P. Gutowski, Analityczne a narracyjne podejście do tożsamości, [w:] Tożsamość i jej przemiany a

kultura, pod red. P. K. Olesia i A. Batory, Lublin 2008. Gutowski zwraca uwagę, że ujęcie logiczne,
tyczące się relacji identyczności (A jest tożsame z B zawsze i tylko wtedy, gdy B jest A, tzn. gdy każda
własność przysługująca przedmiotowi A przysługuje też przedmiotowi B i odwrotnie) niewiele wnosi do
sporu o tożsamość osobową, ponieważ nie uwzględnia temporalnego aspektu ludzkiego życia; jego
skończoności (osobie X na osi czasu w punkcie t przysługują inne właściwości, niż w punkcie t’).
36

Por. m.in. A Gałdowa, Podmiotowość a tożsamość, [w:] tejże, Tożsamość człowieka, Kraków 2000.

Zob. również: A. Kapusta, Podmiotowość / jaźń / tożsamość,
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb5&m=18&ii=379;
S. Judycki, Tożsamość i wolna wola,
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam7f2judycki.pdf.

33

pośredniczącą pomiędzy umysłem a materią37.
Zdecydowana większość współczesnych filozofów i psychologów jest zdania, iż owa
integracja własnej świadomości bycia-sobą z całokształtem treści mających swoje
źródło w świecie zewnętrznym ma charakter procesualny. Filozofowie analityczni
postulują, iż pytanie o tożsamość osobową jest de facto pytaniem o tożsamość
numeryczną podmiotowości trwających w czasie – czyli o czasową ciągłość i jedność
jaźni38. Respektującą czasowy charakter tożsamości kontpropozycją dla tego
„technicznego” ujęcia są narracyjne koncepcje tożsamości. Autorem najpopularniejszej
z nich jest Paul Ricoeur – w tym miejscu zaznaczyć jednak trzeba, iż pierwszą
publikacją postulującą narracyjny charakter procesu konstruowania tożsamości był tom
After Virtue autorstwa amerykańskigo filozofa szkockiego pochodzenia, Alasdaira
MacIntyre’a (1981). Ricoeur sformułował swoją koncepcję niezależnie od MacIntyre’a,
w wydawanej w latach 1983-1985 trylogii Temps et récit, jej dojrzałą wersję zawarł zaś
w dziele późniejszym – O sobie samym jako innym (1990)39. Myśl Ricoeur’a cechuje
przekonanie, iż nie sposób mówić o człowieku, nie biorąc pod uwagę całokształtu jego
działań oraz dyskursu, w którym uczestniczy40. Wiąże się to zaś z czasowym
charakterem ludzkiej egzystencji i z ogromną rolą, jaką w naszym życiu odgrywa
doświadczenie czasu. Ricoeur, podobnie jak MacIntyre uważa, iż środkiem
umożliwiającym konstytuowanie ludzkiej tożsamości na „osi czasu” jest narracja –
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Por. A. Elliott, Jaźń wypierana – jaźń represjonowana, [w:] tegoż, Koncepcje „ja”, przekł. S. Królak,

Warszawa 2007, s. 61.
38

Por. P. Gutowski, op. cit.

39

P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 2003.

40

Por. P. Gutowski, op. cit. W swoim szkicu Gutowski zwraca uwagę, iż O sobie samym jako innym jest

nie tyle dziełem jasno wykładającym ukształtowaną już koncepcję, co raczej zapisem procesu myślowego
Ricoeur’a - wychodząc od analizy pojedynczych przejawów ludzkiego życia, dąży on do ujęcia go
w coraz szerszej, holistycznej, - rzec by można - perspektywie.
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rozumiana jako swoiste wyzwanie rzucone czasowi41 – nieprzerwane opowiadanie,
ogarniające swoim zasięgiem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Opowiadanie,
które pozwala uporządkować gąszcz wątków kultury i – w procesie snucia narracji odnajdować się w wygenerowanych przez nią konwencjach. Francuski badacz pisze:

Samorozumienie

jest

interpretacją,

samointerpretacja

z

kolei

znajduje

wyróżnione

zapośredniczenie w opowieści, pośród innych znaków i symboli; to zapośredniczenie zapożycza
w równym stopniu z historii co z fikcji (...)42

Narracyjność jest według Ricoeur’a kategorią, w którą „wpisuje się” ludzkie życie –
ponadto, świadomy gest postrzegania własnej egzystencji jako opowieści stanowi
w ujęciu autora O sobie samym jako innym metodę przeciwdziałania negatywnym
konsekwencjom rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Sposób, w jaki są one
zorganizowane, implikuje bowiem fragmentaryzację ludzkiej tożsamości i niemożność
jej ponownego zintegrowania – powodowane jest to wymogiem odgrywania przez
jednostki kilku ról społecznych przy jednoczesnej, powszechnej tendencji do
separowania życia prywatnego od społecznego43.

41

Por. P. Ricoeur, op.cit., s. 205.

42

Idem, s. 190. Ujęcie to, zawarte również w pierwszej wersji Ricoeurowskiej teorii narracyjnej, filozof

stara się uzupełnić w O sobie samym jako innym; nie odżegnuje się jednak od podstawowego żałożenia
swojej koncepcji, stanowiącego iż narracyjna tożsamość człowieka kształtuje się na przecięciu wątków
fikcyjnych i historycznych. Wydaje się to szczególnie ciekawe w świetle pojęcia autofikcji
Doubrovskiego, rozumianej jako autobiografia sfikcjonalizowana. Zagadnienie to postaram się jednak
omówić w dalszej części pracy.
43

Por. P. Gutowski, op. cit. Również: A. Batory, Tożsamość złożonego <<ja>>, [w:] Tożsamość i jej

przemiany a kultura, pod red. tejże i P. K. Olesia, Lublin 2008; J. Mikułowski Pomorski,
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny: rekompozycja poprzez fragmentaryzację, „Transformacje”
1/2006.
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Ponadto, Ricoeur dokonuje rozróżnienia na tożsamość idem (bycie tym samym)
i tożsamość ipse (bycie sobą); egzemplifikują je zaś odpowiednio dwie „odsłony”
podmiotowości: ten sam oraz ten-który-jest-sobą. Pomimo iż Francuz wyraźnie
zazncza, że bycie sobą nie jest tożsame z byciem tym samym44, jednocześnie stawia
hipotezę, iż biegunowość tych dwóch wzorów trwałości osoby wynika stąd, że trwałość
charakteru wyraża prawie zupełne wzajemne pokrywanie się problematyki <<idem>>
i problematyki <<ipse>> (...)45. Przestrzeń pomiędzy tymi dwoma konstruktami,
zawierającą w sobie dynamikę ich wzajemnych zależności, definiować można jako
tożsamość narracyjną. Idem, reprezentowane przez stałość charakteru, nie zmienia się
z upływem czasu i stanowi odpowiedź na pytanie „co?”, przynależąc do wymiaru
przedmiotowego. Ipse z kolei ma charakter stricte etyczny; wiąże się z procedurą
dotrzymywania obietnicy pozostania sobą i odpowiada na podmiotowe pytanie „kto?”46.
Wprowadzenie do teorii tożsamości narracyjnej pojęcia ipse wiązał Ricoeur z potrzebą
uwzględnienia w niej dialogowego charakteru relacji ja – inny. Podjęcie tego dialogu
jest zaś w ujęciu autora O sobie samym jako innym niezbędnym warunkiem, jaki należy
spełnić, aby osiągnąć etyczny cel życia.
Inną koncepcją definiującą pojęcie tożsamości poprzez jej dialogowy charakter
jest tzw. koncepcja dialogowego „ja” Huberta Hermansa47. Koncepcja ta, ze względu na
swój przejrzysty i otwierajacy wiele interpretacyjnych możliwości charakter, wydaje mi
44

Por. P. Ricoeur, op. cit, s. 192.

45

Idem, s. 197.

46

Idem, s. 205. Por. z: P. Gutowski, op.cit.

47

Brak niestety polskich przekładów prac Hermansa. Ze względu na tematykę analizowanych przeze

mnie komiksów odsyłam przede wszystkim do tekstu Self, Identity, and Globalization in Times of
Uncertainty: A Dialogical Analysis, opublikowanego na łamach magazynu American Psychological
Association (H. J. M. Hermans, G. Dimaggio, Self, Identity, and Globalization in Times of Uncertainty:
A Dialogical Analysis, „American Psychological Association” 1/2007, wol. 11. Studium dostępne jest
również na stronie konferencji Dialogical Self: http://www.dialogicalscience.com/Hermans%20&%20Dimaggio%20(2007).pdf.
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się szczególnie użyteczna w analizowaniu aktualnych zjawisk kulturowych, w tym
także komiksowych strategii autofikcyjnych, stanowiących przedmiot zainteresowania
niniejszej pracy. Teoria „ja” dialogowego bierze swój początek w tradycji
fenomenologicznej i psychologii narracyjnej, Hermans bezpośrednio nawiązuje również
do filozoficzno-psychologicznej spuścizny Williama Jamesa i wprowadzonego przez
niego podziału na Ja (I) oraz Mnie/Moje (Me)48. Rozróżnienie to obnażyło
dwuaspektową naturę konstruktu „ja”, który posiada w ujęciu Jamesa – a później
Hermansa – wymiar przedmiotowy i podmiotowy. Anna Batory, w swoim szkicu
poświęconym teorii Hermansa zauważa, że często wyklucza się z badań nad tożsamścią
jej wymiar podmiotowy, identyfikowalny z najbardziej pierwotnym poczuciem
tożsamości, przejawiajacym się poprzez wiarę jednostki we własną ciągłość i spójność.
Więcej uwagi poświęca się zaś wymiarowi przedmiotowemu, rozumianemu jako
swoisty system względnie trwałej wiedzy tożsamościowej wpływający na procesy
autoregulacji49. Owa wiedza tożsamościowa ustrukturyzowana jest w system tzw.
schematów poznawczych – gdy nie są one ze sobą zintegrowane, podmiotowość
generuje różne wizerunki własnej tożsamości. Zgodnie z teorią równowagi poznawczej,
taka „rozdarta” podmiotowość automatycznie dąży jednak do zneutralizowania
niezgodności. Mechanizm tego procesu ma na celu zbudowanie tzw. prototypu Ja50.
Koncepcja

Hermansa

przedmiotowo

zakłada,

ż

immanentną

(system wiedzy-o-sobie-samym)

cechą
jest

tożsamości

ujmowanej

decentralizacja

elementów

samowiedzy. Jej integralność w ujęciu szwedzkiego badacza warunkuje dynamika
między poszczególnymi częściami wiedzy tożsamościowej. „Ja”, rozumiane jako
48 Por. A. Batory, op. cit. Również: J. Barresi, From "the thought is the thinker" to "the voice is the
speaker". William James and the Dialogical Self, http://jbarresi.psychology.dal.ca/Papers/ Dialogical_Self.htm.
49

Por. A Batory, op. cit.

50

Idem, s. 283.
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podmiotowość posiadająca wolną wolę, przemieszcza się między schematami
poznawczymi, obdarzając je głosem – buduje polifoniczną narrację; uprzywilejowując
w różnym stopniu elementy auto-wiedzy51. Te spośród nich, które w danym momencie
sytuują się bliżej centrum (mają bardziej donośny głos), po pewnym czasie migrują na
obrzeża „ja”, osłabione po starciu z Innym głosem, dopuszczonym do głosu przez jaźń.
Ta płynność konstrukcji tożsamości ma swoje źródło w ciągłych zmianach
zewnętrznych punktów odniesienia, jakich dokonuje jednostka52. Koncepcja „ja”
dialogowego uwzględnia społeczny charakter ludzkiej egzystencji na dwóch
poziomach: po pierwsze, gdy mowa o „zewnętrznych punktach odniesienia”, mam na
myśli rzeczywistość w dużym stopniu kształtowaną konstrukcje społeczne; po drugie –
Hermans postuluje istnienie w systemie wiedzy tożsamościowej tzw. głosów
kolektywnych, które utrwaliły się jako jej część w wyniku oddziaływania grup
społecznych. Co jednak najistotniejsze ze względu na przedmiot zainteresowania
niniejszej pracy – dialogowość „ja” w ujęciu autora Dialogical Self Theory stanowi o
narracyjnym charakterze tego konstruktu; „ja”, przemieszczając się pomiędzy
wybranymi obszarami samowiedzy – podobnie jak miało to miejsce u Ricoeura – snuje
opowieść ograniczoną w czasie poprzez skończoność ludzkiego życia.
Reasumując – obie przedstawione tu w ogromnym skrócie koncepcje respektują
procesualny i dialogowy charakter konstytuowania sie tożsamości osobowej
jednocześnie wskazując na narracyjność tego konstruktu – świadome, iż punktem
odniesienia studiów nad tożsamością musi być temporalny wymiar ludzkiego życia.
Ponadto obie teorie uwzględniają figurę Innego, uznając ją za integralny element
wiedzy tożsamościowej. Nie pomylę się więc chyba twierdząc, iż takie rozumienie
tożsamości, czy też metod jej konstytuowania jest paralelne względem koncepcji
51

Por. A. Batory, op. cit.

52

Idem.
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autofikcji Doubrovskiego, która ma charakter po pierwsze narracyjny, a po drugie –
dialogowy (dialog z Innym, Nieświadomością). Jednocześnie zakładam, że nie sposób
mówić dziś o autobiograficznym narratorze w oderwaniu od rzeczywistego autora
dzieła. W swoim tekście Autor – podmiot – osoba: fikcjonalność i niefikcjonalność
Małgorzata Czermińska pisze:
Niemożliwy jest powrót do stanu sprzed tej fazy [fazy odwrotu od filozofii „śmierci człowieka /
podmiotu” – przyp. A.M.] – równie niemożliwy, jak tkwienie nadal w tym zaułku bez wyjścia,
do którego doszła teoria literatury, drążąca konsekwencje „śmierci autora”. Bowiem gdyby
przyjąć, że naprawdę nie ma autora, a jest tylko anonimowy skryptor, że to nie my mówimy
językiem, lecz język mówi nami, jak wyjaśnić to, co każdy widzi, a mianowicie, że ten sam język
inaczej mówi Miłoszem niż Białoszewskim, inaczej Szymborską niż Różewiczem? 53

Dalej Czermińska zauważa, iż:

Do [takich] powracających pojęć należą między innymi n a r r a c j a w historii, antropologii
i psychologii, następnie f i k c j a, w pierwszym rozumieniu słownikowym używana w nowej
teorii historii,

d i a l o g

i

p o l i f o n i a

w psychologii dyskursywnej oraz

t e r m i n o l o g i a t e a t r a l n a, stosowana w socjologii interakcyjnej, w badaniach nad
regułami życia codziennego.54

Mamy więc do czynienia z powrotem podmiotu, uprzywilejowaniem narracji oraz
fikcji, rozumianych jako kategorie użyteczne w procesie porządkowania ludzkiego
doświadczenia. Ponadto odchodzi się od rozdzielania dzieła i autora, na rzecz tropienia

53

M. Czermińska, Autor – podmiot – osoba: fikcjonalność i niefikcjonalność, [w:] Polonistyka

w przebudowie, pod red. tejże, S. Gajdy, K. Kłosińskiego, A. Legeżyńskiej, A. Z. Makowieckiego oraz
R. Nycza, Kraków 2005, s. 211.
54

Idem, s. 212.

39

śladów autorskich doświadczeń

w tekście.

Dlatego też

myśl

filozoficzno-

psychologiczna poświęcona zagadnieniom konstruowania tożsamości może zostać
w moim mniemaniu z łatwością zaadaptowana na użytek literaturoznawstwa czy
komiksologii – zarówno utwory literackie, jak i komiksowe, stanowią bowiem rodzaj
ś w i a d e c t w a ludzkiej kondycji, bezpośrednio odnosząc się do rzeczywistego
wymiaru naszej egzystencji.

3. AUTOFIKCJA W KOMIKSIE: JA WIZUALNE

Tematyka większości autobiograficznych narracji graficznych, będących
przedmiotem tej pracy, a również, jak się zdaje – większości autobiograficznych
komiksów w ogóle, łączy się ze zjawiskami, które określamy mianem rytuałów
inicjacyjnych55. Nierzadko te graficzne świadectwa dojrzewania są również wyrazem
buntu wobec społecznych schematów i noszą w sobie znamię przeżyć traumatycznych,
które autorzy zdają się „przepracowywać” na bieżąco, w trakcie pisania/rysowania.
Ów akt zawierzania czytelnikowi intymnej i często bolesnej historii ma zaś z całą
pewnością właściwości autoterapeutyczne oraz autoanalityczne - to właśnie jest
pierwszy, podstawowy poziom, na którym przejawia się związek koncepcji
Doubrovskiego z praktyką niefikcjonalnego komiksopisarstwa. Związek ten okazuje się
jednak dużo bardziej złożony, gdy zdamy sobie sprawę, jak specyficzną naturę ma
autobiograficzne ja w narracjach graficznych.

55

Praca niniejsza poświęcona jest w ogromnej większości komiksom o takiej właśnie tematyce,

wyjątkiem jest seria American Splendor.
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Komiksowy dysponent obrazu, układający „slajdy” ze swojej przeszłości, znika za
przekazem, za który jest odpowiedzialny. Nieuchwytny dla czytelnika staje się moment,
w którym konstruuje się jego opowieść - czyli tu-i-teraz autora. W rezultacie odbiorca
obcuje tylko z figurami metonimicznymi będącymi avatarami tego, który mówi
i dysponuje obrazem56. Wizualno-werbalny kod odsyła nas to różnych „ja” autora,
do jego licznych interpretacji siebie – podawane są nam one zaś jako teraźniejsze, ze
względu na niemożność wyartykułowania Erzählte Zeit. To ciągłe pojawianie się
różnych „wersji” głównego bohatera zakłóca pojedynczość paktu autobiograficznego.
Wracając do postulatów Doubrovskiego – w świetle tych ustaleń komiksopisarstwo
jawi się jako świetny przykład pisania-czynu, które autoanalizuje podmiotowość
w procesie - poprzez odniesienie do mnogich „ja”. To warunkowane naturą
autobiograficznych

przedstawień

komiksowych

rozszczepienie

indywidualności

odpowiedzialnej za tekst, nie pozwala zatem na popełnienie błędu, który autor Fils
diagnozuje

jako

skazaną na

niepowodzenie

próbę ukonstytuowania własnej

podmiotowości w trakcie „jednego seansu przed lustrem”. Autobiografia jest
nierozłącznie związana z kategorią fikcjonalności – nie sposób bowiem uciec od fikcji,
nawet jeśli z największą skrupulatnością (tak jak starał się to uczynić w Fils
Doubrovsky) uwiecznimy w dziele fakty, nie jesteśmy w stanie pozbyć się w swojej
własnej subiektywności i

56

percepcyjnej s e l e k t y w n o ś c i przejawiającej się

Por. J. de Bloois, Introduction. The artists formerly known as... or, the loose end of conceptual art and

the

possibilities

of

'visual

autofiction',

“Image

and

Narrative”,

19/2007,

http://www.imageandnarrative.be/autofiction/debloois.htm. Pojęcie author’s avatar jest kluczowym
pojęciem badań teoretycznych nad autofikcją wizualną. Tłumaczy się je jako konstrukt będący
sfikcjonalizowanym odpowiednikiem autora. Taki typ autoprezentacji znajduje swoje zastosowanie
również poza światem komiksu autobiograficznego -

przykładem może być np. zdalnie sterowany

Charlie – słynne już dzieło, które Maurizio Cattelan wystawił na pięćdziesiątym Biennale w Wenecji
(il. 6).
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Ilustracja 6. Dwie fotografie przedstawiające prace Mautizio Cattelana (odpowiednio: Charlie, wystawiony w roku
2003 na weneckim Biennale i wcześniejsze Charlie Don’t Surf z roku 1997).
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w sposobie ich zapamiętywania i opisywania. Cokolwiek pomyślimy o sobie – już sam
fakt przepuszczania tej wiązki informacji przez filtr tożsamości stanowi o rozpoczęciu
procesu oddalania się jej od obiektywnej prawdy. Dlatego też autofikcja, jako teoria
i metoda, kwestionuje samą możliwość dotarcia do Prawdy, do której usilnie stara się
dotrzeć tradycyjna autobiografia. Przykładowo – autobiograficzna powieść graficzna
Craiga

Thompsona

Blankets,

pomimo

iż

obwarowana

została

wszelkimi

„prawdziwościowymi” odautorskimi deklaracjami, zdaje się podejmować otwartą grę
z konwencją nie-fikcji, znaną z literackich realizacji autobiografii. Tekst komiksu
naszpikowany jest nazwami własnymi i innymi detalami zakorzeniającymi opowieść
w czasie i przestrzeni. Thompson często przerywa jednak „realistyczną” narrację
wprowadzając kadry pełne abstrakcyjnych, onirycznych rysunków – lub po prostu
odrealnia to, co prawdziwe (il. 7). Doubrovsky zapytałby zapewne – czyż nauczycielka
religii z dzieciństwa, przedstawiona jako archanioł nie jest p r a w d z i w a? W ujęciu
autofikcji – jest. Stanowi bowiem s z c z e r ą, graficzną interpretację wspomnienia;
jest efektem procesu odnajdywania go w pamięci autora. To, co nadbudowane ponad
rzeczywistym, jest śladem działalności twórcy, przejawem jego czynu autoanalizy.
Aby prześledzić mechanizm „przekuwania” autofikcyjnych impresji na język
obrazu należy sięgnąć do doświadczenia źródłowego dla tego procesu, czyli sposobu,
w jaki świadomość twórcy-rysownika wchodzi w dialog z tym, co Nieświadome.
Pomocna może się tu okazać kategoria prze-rysowania komiksowego, wprowadzona do
refleksji teoretycznej przez Jerzego Szyłaka57. Badacz ten postuluje, iż proces
autorskiego transformowania rzeczywistych doświadczeń na język komiksu warunkuje
swoista, percepcyjna selektywność – obrazy, składające się na komiksową planszę,
powstają w wyniku dokonania przez umysł nadawcy subiektywnej segregacji bodźców.

57

Por. J. Szyłak, Komiks – świat przerysowany, Gdańsk 1998.
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Rezultatem tego procesu jest nasycenie tekstu komiksowego licznymi, reliefowymi
kontrastami.

Ten

sposób

przedstawiania

rzeczywistości

jest

świadectwem

odautorskiego wartościowania – to, co jest w rozumieniu autora istotne dla przekazu
(jego wizji świata), zostaje podkreślone (formy duże, wyraźne, kolorowe), a tym samym
oddzielone od elementów tła (formy małe, zamazane, ciemne bądź utrzymane w tonacji
szarości).
Realizacje autobiografii sfikcjonalizowanych wpisują się w całokształt myśli
postmodernistycznej

oraz

towarzyszącej

jej

praktyki

dekonstrukcyjnej,

które

opanowawszy dyskurs humanistyczny przewartościowały wszystkie aksjomaty - w tym
także pojęcie prawdy i sposobów, w jaki się do niej dociera58. W tych nowych
okolicznościach, w których w złym tonie jest podchodzenie z nieuzasadnioną ufnością
do wszelkich sądów generalizujących, większość teoretyków zgodziła się, iż
paradoksalnie, zagadnienie pojawiania się wątków fikcyjnych a autobiografii powinno
zajmować badaczy nie bardziej niż śledzenie faktów w powieściach. Odrzucenie
dualistycznego, metafizycznego dziedzictwa pozwala nam bowiem traktować
tradycyjną, proklamującą swą prawdziwość autobiografię na równi ze swobodną
autofikcją, która kpi z samego pojęcia autentyzmu, odmawiając prawdzie racji bytu.
Strategię autorską, która stanowi wypadkową tych postmodernistycznych nastrojów
i wybrania komiksu jako nośnika auto-komunikatu, Charles Hatfield określa mianem
autentyfikacji ironicznej (ironical authentication)59.

58

Mam tu na myśli przede wszystkim Jean-François Lyotarda i jego popularną koncepcję „końca

wielkich narracji”, którą wyłożył w swojej Kondycji ponowoczesnej. Również Jacques Derrida, inspirując
się filozofią Nietzschego (prawda jako ciąg metafor i metonimii), dowodził, iż pojęcie obiektywnej
prawdy nie ma racji bytu, ponieważ rzeczy jawią się jako takie, jakie je opisujemy. Stanowisko Derridy
podziela również, sytyuując się w opozycji wobec Lyotarda, Richard Rorty. Por. m.in. R. Rorty,
Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.
59

Por.: Ch. Hatfield, op. cit.
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Ilustracja 7. Plansza z komiksu Blankets Craig’a Thompson’a (C. Thompson, Blankets, Top Shelf Productions
2003, s. 49).
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Autor

Comics

As

Literature,

omawiając

twórczość

protoplastów

komiksu

autobiograficznego (Robert Crumb, Harvey Pekar) zauważa, iż uprawiają oni wręcz
masochistycznie szczerą autobiografię, jednocześnie odmawiając racji bytu prawdzie.
„Rozrysowują” się na wiele różnych postaci, a każda z nich rości sobie prawo do
identyfikowania się zarówno z głównym bohaterem jak i z autorem komiksu. Dokonują
zatem autentyfikacji swoich avatarów, ale jest to autentyfikacja ironiczna uwiarygodnianie kilkunastu Crumbów czy Pekarów stanowi bowiem akt sabotażu
wobec spójności tradycyjnego, autobiograficznego podmiotu. Mechanizm opisany przez
Hatfielda oparty jest na paradoksie – wybranym przez niego twórcom fikcjonalizacja
narracji autobiograficznej służy do uzyskania efektu szczerości, która prowadzi
czytelnika do emocjonalnej prawdy wypracowanej przez autora poprzez akt
pisania/rysowania. Świetnym przykładem zastosowania tej samoświadomej taktyki,
a tym samym ironicznej autentyfikacji, jest kultowa, dwuplanszowa impresja
autobiograficzna Roberta Crumba The Many Faces of Robert Crumb, pierwotnie
opublikowana w undergroundowym zeszycie komiksowym XYZ Comics (1972) (il. 8).
Każdy z kadrów tej historyjki przedstawia jej scenarzystę i rysownika w zupełnie innej
odsłonie – cechuje je zaś wszystkie ironiczny dystans autora do swojego avatara.
Tu dotykamy kwestii unikatowego sposobu, w jaki komiks realizuje konwencję
autobiograficzną. Jest on bowiem medium, które umożliwia odbiorcy spoglądanie na
autora jego własnymi oczami. O ile w przypadku literackiej autofikcji Doubrovskiego
tożsamościowe poszukiwania wiązały się z werbalizowaniem lęków, sennych wizji
i utajonych emocji, o tyle na gruncie komiksu mamy do czynienia z procesem swoistej
r e i f i k a c j i podmiotu – sprowadzenia go do rysunkowego avatara (-ów),
stanowiącego zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, auto-karykaturę. Auto-
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karykatury te są zaś niczym innym, jak graficznym odpowiednikiem zwerbalizowanych
produktów autoanalizy charakterystycznych dla prozy Doubrovskiego.
Komiks autofikcyjny, podobnie jak np. fotografia, nie ma charakteru autotelicznego –
odsyła

nas

do

autobiograficzna

„prawdziwego
zmusza

świata”,

czytelnika

wykracza
do

poza

odnalezienia

siebie.
w

Konwencja

rzeczywistym,

pozaartystycznym wymiarze konkretnej osoby, do której dany dokument osobisty go
odsyła. Precyzując – chodzi o c i a ł o, obdarzone określonymi cechami, stanowiącymi
(w przypadku mediów graficznych) podstawę identyfikacji autora przekazu i jego
bohatera. Jak jednak rozpoznać i spredefiniować tego ostatniego w przypadku
autofikcyjnej historii obrazkowej?
Komiksowa
za

sprawą

continuum.

składnia
sposobu,
Narracja

jest
w

specyficzna –
jaki

graficzna

wyraża

przejawia
ona

wykorzystuje

się

upływ
w

tym

to

między

innymi

czasu,

narracyjne

celu

przestrzeń,

a fakt ten ma doniosłe konsekwencje – podmiot, identyfikowalny ze swoim
przedstawieniem (avatarem), multiplikuje się. „Wypowiedź” autobiograficzna ma
swoje źródło w każdym kadrze – zatem w każdym z nich możemy szukać jej nadawcy.
Dochodzimy tu do przyczyn, dla których pakt autobiograficzny traci w przypadku
komiksu rację bytu. Głównym bohaterem komiksowego tekstu jest bowiem co chwilę
k t o ś i n n y, „ja” staje się w narracji graficznej płynne - wciąż jest znaczące, ale nie
wiadomo która tożsamość jest nim znaczona. Tak pisze o tym zjawisku w odniesieniu
do autoportretów fotograficznych Linda Haverty Rugg:

[self-portrait photographs] disrupt the singularity of autobiographical pact by pointing to
a plurality of selves; not only this image but this one, this one, and that one are the author. On
the other hand, photographs in an autobiographical context also insist on something material,
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the e m b o d i e d subject, the unification (to recall the autobiographical pact) of author,
name a n d body.60

Skoro jednak autobiograficzne przedstawienia bohatera w komiksie są w tak dużym
stopniu umowne, w jaki sposób autorzy graficznych autofikcji uwiarygadniają swoje
historie? Każdy autoportret autentyfikuje się poprzez elementy tła, poprzez realistyczne,
rysunkowe wizje świata, który otacza bohatera. Graficzne przedstawienia narracyjnej
scenerii mają dużo większy potencjał obiektywizacyjny niż przekaz werbalny,
ponieważ – jak wspominałam powyżej analizując zagadnienie domknięcia – oglądanie
obrazu jest procesem paralelnym względem codziennych aktów percepcji. Innymi
słowy – to, co wyrażone językiem obrazu, jest dla nas bardziej sugestywne, niż przekaz
wyrażony słowem. Słowo będzie bowiem zawsze wtórne wobec tego, co znaczone.
Świadomy tych zależności, oprócz wspomnianego już Roberta Crumba, był również
Harvey Pekar. Ten kontrowersyjny twórca wyszedł z założenia, że skoro strategia
„obrysowywania się” światem uwiarygadnia autoportret, komiks autobiograficzny
rysowany przez kogoś innego niż jego bohater i scenarzysta będzie medium
umożliwiającym

podwójną

obiektywizację

przekazu.

Efektem realizacji

tych

postulatów jest jego kultowa, publikowana na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat, autobiograficzna seria American Splendor. Tworząc ją, Pekar współpracował już
z kilkudziesięcioma ilustratorami, w tym z wieloma spośród najwybitniejszych postaci
współczesnego komiksu, takimi jak Edie Campbell, Alan Moore, Joe Sacco, czy przede
wszystkim wspomniany już Robert Crumb. Anegdotyczny komentarz graficzny
do pisarskiej metody Pekara stanowi ilustracja Vala Mayerika, powstała we współpracy
z żoną autora Our Cancer Year, Joyce Brabner. Plansza owa, zatytułowana przewrotnie

60

Por.: L. Haverty Rugg, Picturing Ourselves, University of Chicago, 1997.
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Ilustracja 8. Plansza z historyjki The Many Faces Of R. Crumb (R. Crumb [scen. i rys.], The Complete Crumb
Comics, wol. 9, Fantagraphics Books 2004, s. 21).
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A Marriage Album, zawiera retrospektywne przedstawienie Brabner (zanim poznała
swojego przyszłego męża). Kataloguje ona w głowie różnorodne graficzne avatary
Pekara, znane jej z jego komiksów:

Ilustracja 9. Kadr z American Splendor Harvey’a Pekar’a (H. Pekar, J. Brabner [scen.], V. Mayerick, A Marriage
Album, [w:] More American Splendor, Doubleday 1997, s.51).

Strategie konstytuowania własnej podmiotowości stanowią jeden z centralnych
problemów

twórczości

niekwestionowanego

Pekara,

pioniera

który

komiksu

obok

Justina

Greena

autobiograficznego.

Te

uchodzi

za

zorientowane

„podmiotowo” wątki jego twórczości postaram się jednak prześledzić w rozdziale
piątym.
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4. HISTORIA KOMIKSU AUTOBIOGRAFICZNEGO61
4.1. Komiks amerykański

Początek historii amerykańskiego komiksu autobiograficznego przypada na
pierwszą połowę lat 70 minionego wieku. Był to w Stanach Zjednoczonych burzliwy
okres pełen napięć społeczno-politycznych, związanych głównie z przeciągającym się
konfliktem zbrojnym w Indochinach oraz z kryzysem naftowym, odbijającym się na
kondycji światowej gospodarki. Wojna w Wietnamie podzieliła amerykańskie
społeczeństwo i obnażyła wiele patologii w sposobach jego funkcjonowania. Obywatele
Nowego Świata byli rozczarowani post-industrialnym kapitalizmem, czego dowodem
było, między innymi, powstawanie w tamtych latach wielu ruchów kontrkulturowych –
począwszy od hipisów, poprzez liczne organizacje walczące z segregacją rasową, na
feministycznych kończąc. Wypadkową tych napięć i obaw była specyficzna
metamorfoza amerykańskiej mentalności, którą jako pierwszy zdiagnozował w 1979
roku Christopher Lasch, w swojej klasycznej już, acz do dziś szeroko dyskutowanej
książce The Culture of Narcissism. Ten znany historyk i socjolog kultury postawił
w swoim studium tezę,

że światopogląd

współczesnych

mu

Amerykanów

zdeterminowany jest przez patologiczne tendencje narcystyczne, które stanowią rodzaj
reakcji obronnej na przybierającą na sile frustrację, wspólną wielu przeciętnym

61

Komiks autobiograficzny to gatunek, który narodził się w Stanach Zjednoczonych – tam też rozwinął

się najprężniej. Co roku na amerykańskim rynku wydawniczym pojawiają się dziesiątki graficznych
autofikcji – i to właśnie te dzieła trafiaja do najszerszego kręgu odbiorców. Dlatego też w części pracy
poświęconej historii komiksu autobiograficznego skupiam się głównie na dziełach wydanych za
Oceanem. Pośród europejskich realizacji interesującej nas konwencji na uwagę zasługuje przede
wszystkim często tłumaczony na języki obce komiks francuskojęzyczny, który charakteryzuje się
specyficzną kreską i emocjonalnym kolorytem niespotykanym w dziełach Amerykanów. Najważniejsze
dzieła autofikcyjnych bande desinée omawiam w skrócie poniżej.
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mieszkańcom USA. Używając współczesnej nomenklatury socjologicznej - książka
Lascha jest kompleksową analizą zjawiska powszechnej ‘konwersji’ na model
egzystencji zorientowany indywidualistycznie. Charakteryzuje go koncentrowanie się
jednostki na własnych potrzebach przy

jednoczesnym

braku

zaangażowania

w jakiekolwiek działania prospołeczne, czyli zorientowane kolektywistycznie62.
O ile jednak autor The Culture of Narcissism przeprowadzał swoją analizę
z konserwatywno-moralizatorskich pozycji,

które są dziś raczej trudne do

zaakceptowania63 – o tyle bez wątpienia to właśnie on dał świadectwo początkowi
zwrotu kulturowego, który uprzywilejował to co osobiste i dotyczące „ja”, jednocześnie
przeciwstawiając te wartości temu, co polityczne i społeczne. Tak zdefiniowana
dychotomia między indywidualnym, a zbiorowym, najszybciej znalazła swoje odbicie
w sztuce konceptualnej lat 7064, ale przełożyła się również na trendy literackie,
kinematograficzne oraz na interesujący nas szczególnie, świat narracji graficznej65.
62

Terminy, którymi się posługuję, do polskich badań socjologicznych wprowadził J. Reykowski.

Por. J. Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1986.
63

Lasch wycofał się z wielu postulowanych w The Culture of Narcissism poglądów w swoim kolejnym

dziele - wydanym w roku 1984 The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times.
64

Zjawisko to połączyć można z szeroko pojętą “karierą autentyku”, która rozpoczęła się w latach 60-

tych we wszystkich dziedzinach sztuki. Krytyczne podejście do fabuły jako nośnika jakiejkolwiek
ideologii sprawiło, że zainteresowano się literaturą faktu oraz dokumentu osobistego. Zainteresowanie
niefikcjonalną narracją znalazło też odbicie w świecie kina – a mianowicie w powstałym na przełomie lat
50 i 60 nurcie direct cinema, oraz w jego odmianie – tzw. kinie osobistym. Dzieła powstałe w tych
kręgach charakteryzuje ciągłe, ostentacyjne kierowanie kamery na bohatera, zamiast na świat.
Z nowatorskich osiągnięć direct cinema oraz innych form dokumentu osobistego korzystały również
feministki, dla których prowadzenie autobiograficznych narracji stanowiło szansę na stworzenie swoistej
wspólnoty kobiet, posiadających podobne przeżycia. Chodziło oczywiście o przeciwstawienie się
wzorcom kultury patriarchalnej, która pewien typ doświadczeń spycha w sferę milczenia. Z analogiczną
sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce doby PRL-u, gdy niechętnie sięgano po prozę fikcjonalną mnożyły się natomiast pamiętniki, sylwy i dzienniki – wszystko to w ramach zaangażowania
ideologicznego i tyrtejskich, pro-niepodległościowych dążeń.
65

Por. J. de Bloois, The artists formerly known as... or, the loose end of conceptual art and the

possibilities of 'visual autofiction', “Image And Narrative” [www.imageandnarrative.be], 19/2007.

52

Mainstreamowe komiksy przynależały bowiem zawsze, w sposób oczywisty, do świata
fikcji.

Awangarda

alternatywnego

komiksu66,

znudzona

skompromitowanymi

historyjkami o superbohaterch, postawiła więc - być może w podświadomym geście
protestu - na komiksowy dokument osobisty. Sięgnięcie po formę autobiograficzną
umożliwiło takim twórcom jak Justin Green czy Harvey Pekar na postawienie się
w opozycji wobec komiksu skomercjalizowanego i - jednocześnie - danie upustu swoim
lękom przed tym, co zinstytucjonalizowane i społecznie aprobowane na zasadzie
konwenansu. Nie bez powodu Ian Gordon, ostro atakując na początku lat 90tych jeden
z pierwszych komiksów autobiograficznych, czyli American Splendor wspomnianego
Pekara, powołuje się na dzieło Lascha67. Zarówno bowiem jemu, jak i autorowi The
Culture of Narcissism, szeroko rozumiana sztuka autobiografizująca i autokrytyczna,
tak popularna w tamtych latach, jawiła się jako przejaw narcystycznego zepsucia,
hołdujący nowej społecznej cesze, którą Lasch określał mianem wrażliwości
terapeutycznej (therapeutic sensibility)68. Artykuł Gordona, opublikowany w roku 1991,
ponownie otworzył dyskusję na temat niefikcjonalnych, autobiograficznych komiksów
i powieści graficznych, której burzliwy przebieg jest dowodem na to, że mamy do
czynienia ze zjawiskiem o tyle kontrowersyjnym, o ile ważkim dla historii komiksu

66

Mowa o scenarzystach i rysownikach partycypujących w inicjatywach wydawniczych Arta

Spiegelmana i Paula Griffitha – czyli o kultowych i kanonicznych dla komiksu undergroundowego
antologiach z serii Arcade i Young Lust.
67
68

Por. I. Gordon, „But Seriously, Folks...”: Comic Art and History, „American Quarterly” 43/1991.
Lasch definiował wrażliwość terapeutyczną jako wszechobecne pragnienie osobistego szczęścia,

dobrego samopoczucia i psychicznego bezpieczeństwa (por. Ch. Lasch., op.cit). Terminologię Lascha
zaadaptowało wielu amerykańskich psychologów społecznych. Obecnie często używa się pojęcia
therapeutic sensibility w kontekście badań nad kondycją amerykańskiego społeczeństwa. Por. m.in.
J. P. Hewitt, Fear not, http://www.nysalon.org/event_speakerpapers/Hewitt-Therapy.pdf. Zob. również:
B. Robbins, <<It’s not your fault>>: Therapy and Irresponsibility from Dreiser to Doctorow [w:] tegoż,
Upward Mobility and the Common Good, Princeton Univerity Press 2008.
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i ściśle powiązanym ze współczesnymi prądami ideowymi, które ścierają się w matni
zinstutucjonalizowanego życia społecznego.

4.1.1 Lata 70 – pierwsze komiksy autobiograficzne
Pierwszą autobiograficzną powieścią graficzną była wydana w roku 1972 Binky
Brown Meets the Holy Virgin Mary autorstwa wspomnianego już Justina Greena69. To
nowatorskie i bardzo osobiste dzieło poświęcone było tożsamościowym dylematom
autora w okresie jego dzieciństwa i dojrzewania – między innymi jego rozdarciu
pomiędzy kulturą żydowską i katolicką, które spowodowało u młodego rysownika
zaburzenia psychiczne.
Cztery lata później, w roku 1976, wychodzi pierwszy zeszyt kultowej pośród
zwolenników komiksu undergroundowego serii American Splendor Harvey’ego Pekara,
która doczekała się ekranizacji i jest kontynuowana do dziś (ostatni zeszyt
opublikowany został we wrześniu zeszłego roku). Autor tego dzieła, obdarzony
niebanalną acz ekscentryczną i neurotyczną osobowością, przez większość życia
pracował jako szeregowy urzędnik, którego największą pasją było kolekcjonowanie
jazzowych płyt. Jego unikatowy sposób przedstawiania tego, co potocznie określamy
mianem prozy życia, przysporzył mu jednak wielu wiernych fanów na całym świecie.

69

Chociaż interesuje nas głównie komiks anglojęzyczny, warto dodać, że już w tym samym roku,

w Japonii ukazał się 48-stronnicowy, mangowy one-shot Ore wa Mita autorstwa Keijiego Nakazawy,
opisujący atak bombowy na Hiroshimę z perspektywy autora – bez wątpienia jest to dzieło, które również
może uchodzić za pionierskie dla gatunku, choć pochodzi z zupełnie innego kręgu kulturowego
i tematycznego niż Binky Brown Greena.
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4.1.2 Lata 80.
Lata 80 przynoszą komiksowi autobiograficznemu m.in. świetne pamiętniki
graficzne Eddiego Campbella, (zebrane w tomach The King Canute Crowd oraz Three
Piece Suite) oraz autobiograficzną spowiedź Spaina Rodrigueza My True Story – autor
opisuje w niej swoją młodość, którą spędził jako członek gangu motocyklowego. Na
początku lat osiemdziesiątych Robert Crumb rozpoczyna publikowanie swojego
owianego legendą, niefikcjonalnego komiksu Weirdo. Jednak przede wszystkim, w roku
1986 wychodzi pierwsza część Mausa Arta Spiegelmana – powieści graficznej
o doświadczeniu Holocaustu, nagrodzonej w roku 1992 nagrodą Pulitzera. Komiks ten
nie ma oczywiście charakteru stricte auto-biograficznego, jest raczej swobodną
interpretacją rodzinnej historii. Nie zmienia to jednak faktu, że poruszenie, jakie
wywołał Maus wśród krytyków, oraz uhonorowanie go prestiżową nagrodą, zwróciło
uwagę opinii publicznej na dotychczas dyskredytowane i nie traktowane do końca
poważnie medium, jakim jest komiks. Dodatkowo, dzięki powszechnemu uznaniu,
jakim obdarzony został Maus, komiks biograficzny i autobiograficzny stał się
przedmiotem licznych badań akademickich – zwrócono uwagę na unikatowe cechy
narracji graficznej, które czynią z tego sposobu relacjonowania wydarzeń wdzięczne
narzędzie opowiadania o przeszłości70.

4.1.3 Lata 90 i ostatnia dekada
Novum na scenie komiksu autobiograficznego lat dziewięćdziesiątych były
powieści graficzne takie jak Seven Miles a Second Davida Wojnarowicza czy tetralogia
Ariel Schrag Awkward, Definition, Potential oraz Likewise, które zmagały się
70

Por. m.in.: B. Lander, Graphic Novels As History: Representing and Reliving the Past, [w:] „Left

History” 2/2005.
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z problemami inicjacji społecznej osób homoseksualnych. W przypadku Wojnarowicza
mieliśmy również do czynienia z wnikliwą krytyką opresywnego charakteru polityki
amerykańskiego establishmentu w kontekście epidemii AIDS. Te pionierskie dzieła
zapoczątkowały lawinę tak zwanych queer-comix71. Jeden z nich, „tragikomiks” Alison
Bechdel Fun Home, opisujący skomplikowaną relację córki-lesbijki z ojcem-gejem,
został wymieniony przez przez magazyn Time jako pierwsza z dziesięciu najlepszych
książek roku 2006.

Pod koniec lat 90 James Kochalka, rysownik mogący poszczycić się
charakterystycznym i „niepodrabialnym” stylem, będący obecnie niekwestionowaną
gwiazdą webcomixu, rozpoczął publikowanie swoich komiksowych dzienników
(Sketchbook Diaries). Ewoluowały one w prowadzony przez Kochalke do dziś,
internetowy komiks autobiograficzny American Elf, który niedawno doczekał się
publikacji albumowej z okazji swoich piątych urodzin.

Oprócz niezmiennie popularnej tematyki inicjacyjnej, w ostatnich latach ukazało
się również wiele komiksów będących relacjami z mających duchowy charakter
podróży (Carnet de Voyage Craiga Thompsona, A Few Perfect Hours Josha Neufelda),
a także wiele kobiecych narracji graficznych o dokumentarnym charakterze, takich jak
memuar Need More Love Aline Kominsky-Crumb czy The Big Skinny Carol Lay,
w zabawny sposób opisujący walkę autorki z nadwagą.

71

Por. Queer Comix Online (http://home.earthlink.net/~cfmdesigns/Comics/queer/). Istnieje przeszło 40

bieżąco aktualizowanych, popularnych internetowych komiksów lesbijskich i gejowskich – a wiele
spośród z nich ukazuje się również regularnie w prasie. Zazwyczaj pojawiają się w nich liczne wątki
autobiograficzne.
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Ilustracja 10. Okładka jednego z zeszytów serii American Splendor (H. Pekar [scen.], K. Brown, G. Budgett, R.
Crumb, G. Dumm, G. Shamray, American Splendor: The Life and Times of Harvey Pekar, Ballantine Books 2003).
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Ilustracja 11. Okładka pierwszego komiksu autobiograficznego: Binky Brown Meets The Holy Virgin Mary (J. Green
[scen. i rys.], Binky Brown Meets The Holy Virgin Mary, Last Gasp 1972).
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Ilustracja 12. Okładka pierwszego tomu uhonorowanej Nagrodą Pulitzera powieści graficznej Maus Arta
Spiegelmana (A. Spiegelman [scen. i rys.], Maus: A Survivor’s Tale, t. I, Pantheon 1986).
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4.2 Komiks francuskojęzyczny
Początek XXI wieku to dla światowej historii komiksu przede wszystkim
głośna, dwuczęściowa powieść graficzna Persepolis, autorstwa francuskiej rysowniczki
irańskiego pochodzenia, Marjane Satrapi. Ten bestsellerowy komiks ukazuje
dzieciństwo i burzliwy okres dorastania autorki na tle Rewoucji Islamskiej i krwawej
wojny irańsko-irackiej. Dzieło to trafiło do szerokiej rzeszy odbiorców na całym
świecie – zostało przetłumaczone na 18 języków, a półtoramilionowy nakład został
w całości wyprzedany. Spektakularny sukces Persepolis zwrócił uwagę na twórczość
innych rysowników należących, podobnie jak Satrapi, do kolektywu l’Association.
Mam tu na myśli przede wszystkim głośne dzieło l'Ascension du Haut Mal autorstwa
Davida Beaucharda (David B.), jednego z założycieli tej propagującej francuski komiks
organizacji. W swojej wydawanej w latach 1996-2003 powieści graficznej Beauchard
opisuje życie swoje i swojej rodziny – szczególną uwagę poświęca zaś skomplikowanej
relacji, jaka łączy go z chorym na epilepsję bratem. L’Ascension du Haut Mal (tytuł
angielski: Epileptic) zebrało świetne recenzje na całym świecie – uważa się, że dzieło to
stanowi pierwszą europejską realizację komiksu autobiograficznego.
Kolejną bestsellerową pracą autobiograficzną napisaną w języku francuskim są
słynne Niebieskie pigułki Szwajcara Frederika Peetersa. Komiks ten został
opublikowany również

w Polsce, nakładem wydawnictwa Post. Tematem pracy

Peetersa jest wzruszająca i pełna optymizmu historia jego związku z Cati, nosicielką
wirusa HIV i matką seropozytywnego dziecka. Artysta zdobył za swój album wiele
prestiżowych nagród, w tym Nagrodę Polskiego Jury na Angoulême International
Comics Festival.
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4.3 Komiks polski

Komiks autobiograficzny stał się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularny
również w Polsce. Przyczyniło się do tego zapewne wydanie przekładów wielu
klasycznych dla tego gatunku dzieł zza Oceanu, takich jak Blankets Craiga Thompsona
czy Fun Home Alison Bechdel.

Wyrazem tych tendencji było między innymi

ogłoszenie przez redakcję „Wysokich Obcasów” i agencję Gutek Film pierwszego
w Polsce konkursu na autobiograficzną historię obrazkową, które zbiegło się z premierą
dystrybuowanego przez Gutka filmu Persepolis, opartego na słynnej autobiograficznej
powieści graficznej Marjane Satrapi (styczeń 2008). Jury, oprócz przyznania Grand Prix
Arturowi Dziedzicowi za pracę Bez tytułu, wyróżniło 21 spośród przeszło 150
nadesłanych prac. Organizatorzy, zadowoleni z dużego zainteresowania, jakim cieszyła
się impreza, podkreślali wysoki poziom artystyczny zgłoszonych komiksów oraz ich
ogromną różnorodność tematyczną72. W konkursie wzięło udział wielu popularnych
twórców nie związanych na codzień z komiksem autobiograficznym (między innymi
Jacek Frąś czy Maciek Sieńczyk) – wskazuje to na rosnące zainteresowanie tą formą
ekspresji.
Pierwszym

polskim

komiksem

autobiograficznym

była

powieść

graficzna Wilhelma Sasnala Życie codzienne w Polsce w latach 1990-1992, którą
omawia kolejny rozdział pracy. Ta ambitna, pionierska dla rodzimych realizacji
gatunku praca do dziś cieszy się dużą popularnością. Na kolejne autobiografie
komiksowe polscy czytelnicy musieli jednak czekać przeszło dziesięć lat – aż do
wydania dwutomowego dzieła Na szybko spisane Michała Śledzińskiego (pseud.
Śledziu), autora kultowej serii Osiedle Swoboda. Artysta podzielił swoją pracę na dwa
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Por.: http://www.komiks.gildia.pl/news/2008/05/autobiografia-rozstrzygniecie.
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Ilustracja 13. Kadr z pracy Ulubiony Tomasza Bereźnickiego, która została wyróżniona w zorganizowanym przez
Wysokie Obcasy i agencję Gutek Film konkursie na najlepszy komiks autobiograficzny. Źródło: strona internetowa
autora (http://tomasz.bereznicki.net/komiks.html).

albumy – pierwszy z nich opisuje jego dzieciństwo (lata 1980-1990), drugi – burzliwy
okres dojrzewania (lata 1990-2000). Tak Śledziński mówił o swojej metodzie twórczej
w jednym z wywiadów opublikowanych po premierze Na szybko spisane:

Narracja, jaką przyjąłem w tej historii, wydała mi się po prostu najbardziej naturalną dla
przedstawienia samego bohatera i problemów, które go dręczą, bo osobowościowo istniejemy
na różnych biegunach. Pisanie scenariusza do Na szybko spisane łączy się z drażliwą dla mnie
kwestią wyłączenia własnego ego i wejścia w buty kogoś, kogo sam potocznie nazywam
„złamasem” i z kim absolutnie nie chciałbym spędzić choćby godziny sam na sam. Ten bohater
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ma naprawdę przechlapane, bo staram się kanalizować w nim emocje, sytuacje, wymyślone lub
nie, które uważam za wstydliwe dla mnie, dla Śledzia73.

Śledziński, mówiąc o „kanalizowaniu” w swoim głównym bohaterze trudnych,
problematycznych emocji, daje wyraz temu, co definiuje się jako prowadzenie narracji
autofikcyjnej

–

rozumianej

jako

praktyka

artystyczna

o

terapeutycznych

właściwościach. Pomimo iż autor Na szybko spisane podkreśla, że jego bohater jest
konstruktem fikcyjnym, który nie jest tożsamy z nim samym – wciąż określa swoje
dzieło

mianem

autobiograficznego.

s z c z e r o ś ć,

Charakteryzuje

je

bowiem

autofikcyjna

będąca rezultatem podjęcia przez artystę wysiłku autoanalizy.

W narracji Śledzińskiego konkret reprezentowany jest przez przedmioty – plastikowe
owoce, będące nieodłącznym elementem wystroju kuchni, nóż-finkę, którym bawił się
w piaskownicy czy ludziki Lego, które zamieszkiwały miejskie krajobrazy zbudowane
z klocków. Te „namacalne” wspomnienia płynnie łączą się w Na szybko spisane
z graficznymi zapisami snów głównego bohatera czy też z rysunkowymi
reprezentacjami jego dziecięcych lęków (il. 14). Czyni to pracę Śledzińskiego pierwszą
w historii polskiego komiksu próbą stworzenia komiksowej autofikcji, która usiłuje
mówić „prawdę” o autorze nie rezygnując z „fikcyjności” przedstawień.
Innym autobiograficznym dziełem, szeroko dyskutowanym w kręgach
entuzjastów komiksów, jest wydany w roku 2007 album Ołtsajders autorstwa Pawła
Gierczaka (pseud. Gierek) – artysty, który zdobywał popularność jako twórca
kontrowersyjnych Gangów Radomia. W Ołtsajders Gierczak portretuje „życie
codzienne” swoje i swoich przyjaciół – a jest to egzystencja wypełniona alkoholowymi
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M. Śledziński, Być Giedroyciem polskiego komiksu, rozmowę przeprowadził T. Pstrągowski. Wywiad

opublikowany został na łamach portalu Książki WP: http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/wiadomosc.html?id=38125&kat=0&kol=2&data=2009-06&s=0.
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Ilustracja 14. Plansza z komiksu Na szybko spisane Michała Śledzińskiego (M. Śledziński [scen. i rys.], Na szybko
spisane 1980-1990, Kultura Gniewu 2007, s. 7)
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libacjami, bijatykami z ochroniarzami i policją oraz niekończącymi się problemami
finansowymi głównych bohaterów. Tłem dla wszystkich tych ekscesów jest jedno
z radomskich blokowisk, które zamieszkuje autor i jego znajomi (il. 15). Gierek
uwiarygadnia tę ponurą scenerię za pomocą kilku ilustratorskich chwytów: sklepy
opatrzone są tu realistycznymi szyldami, osiedlowe mury zdobią zaś liczne
„reprodukcje” graffiti.

Ilustracja 15. Komiksowa „nota od autora” zamieszczona przez Pawła Gierczaka na drugiej stronie okładki jego
powieści graficznej Ołtsajders (P. Gierczak, Ołtsajders, Timof i cisi wspólnicy 2007).

Na pierwszy plan opowieści autora Gangów Radomia wysuwają się silnie
zdynamizowane za pomocą dialogów (swoją drogą: ekstremalnie wulgarnych), sceny
ulicznych zabaw głównych bohaterów. Warstwę fabularną charakteryzuje ogromna
powtarzalność przedstawień, która jest efektem konsekwentnej strategii autorskiej –
intencją Gierczaka zdaje się być bowiem przede wszystkim oddanie wszechobecnej
atmosfery marazmu i przygnębienia, determinującej jego działania. Nie brak jednak
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w Ołtsajders plansz wyłamujących się z tej narracyjnej rutyny. Autor umieszcza na
kartach swojego komiksu szereg fikcyjnych bohaterów – między innymi avatar Tyler’a
Durden’a, bohatera kultowego filmu David’a Fincher’a Fight Club74 (il. 16):

Ilustracja 16. Trzy kadry z komiksu Ołtsajders Pawła Gierczaka (P. Gierczak, Ołtsajders, Timof i cisi wspólnicy
2007, s. 39).

Dysponent obrazu posługuje się tu graficzno-werbalnym cytatem: przytacza jedną
z pojawiających się w Fight Club kwestii, adaptując ją potrzeby komentarza
narracyjnego widniejącego w trzech ostatnich kadrach planszy. Reprezentowany przez

74

Podstawą scenariusza filmu była bestsellerowa powieść Chucka Palahniuka o tym samym tytule.
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„zapożyczoną” postać Durdena pierwiastek fikcji służy Gierkowi do wprowadzenia
auto-refleksji – „przeciąga” on bowiem panele narracyjne nad swój avatar.
W rezultacie, słowa, wypowiadane przez wkomponowanego w scenerię radomskiej
ulicy Durdena, stają się jego własną wypowiedzią. Zabieg ten dowodzi, że
autobiograficzna narracja Gierczaka nie jest pozbawiona wymiaru refleksyjnego. Co
jednak znamienne, szczere mówienie-o-sobie możliwe jest dla autora Gangów Radomia
tylko za pośrednictwem cytatu, popkulturowej kliszy. Tyler Durden, będący graficzną
reprezentacją Innego, wypowiada tu kwestie, których nie może wypowiedzieć sam
Gierek – nihilistyczny bohater, którego czytelnik Ołtsajders poznał kilka plansz
wcześniej jako chuligana rzucającego butelkami w radiowozy i kradnącego babci
pieniądze na alkohol.
Dużym nadużyciem byłoby zakwalifikowanie komiksu Gierczaka jako dojrzałej
artystycznie autofikcji. Dzieło to stanowi jednak ciekawą próbę opowiedzenia historii,
która dla wielu młodych mieszkańców radomskich – i nie tylko – osiedli może
wydawać się boleśnie uniwersalna.
Dość nietypową realizacją komiksu autobiograficznego był publikowany
pierwotnie na łamach „Wysokich Obcasów” Projekt: człowiek autorstwa Agaty
Nowickiej (pseud. Endo). Ta młoda, warszawska rysowniczka zasłynęła jako
założycielka pierwszego polskiego „komiksowego bloga” (komix.blog.pl) – witryny,
który szybko zdobyła w Sieci ogromną popularność. Nowicka, w przeciwieństwie do
Sasnala, Śledzińskiego i Gierczaka, tworzy swoje historie obrazkowe przy pomocy
oprogramowania komputerowego - styl jej ilustracji przywodzi na myśl grafiki powstałe
przy użyciu widowsowskiej aplikacji Paint. To formalne nowatorstwo przysporzyło jej
pracom wielu zwolenników – szczególnie wśród młodych odbiorców – użytkowników
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Internetu, dla których sztuka multimedialna stanowi swoisty wyraz buntu przeciwko
„tradycyjnym” wytworom kultury.
Projekt:

człowiek,

którego

autobiograficzność

deklarowała

Nowicka

przed

rozpoczęciem publikacji, opisuje trudny okres w życiu autorki. Jej główna bohaterka
rozstaje się ze swoim partnerem tuż po zajściu w pierwszą ciążę, a następnie podejmuje
– nierzadko bardzo zabawne – próby odnalezienia się w nowej, niecodziennej sytuacji.
Komiks ten, pomijając jego stanowiącą zdecydowane novum na polskim rynku
komiksowym tematykę, przynosi jednak przede wszystkim wiele ciekawych rozwiązań
formalnych, z którymi nie mieliśmy do czynienia w przypadku innych polskich
realizacji autofikcji wizualnych.

Ilustracja 17. Plansza publikowanego na łamach „Wysokich Obcasów” Projektu: człowiek Endo. Źródło: strona
internetowa „WO” (http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/5,96856,3088169,Projekt__czlowiek.html).
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Nowicka często korzysta tu z charakterystycznych dla jej twórczości, graficznych
skrótów

(il. 17), skupiając się na wyrażaniu pojedynczych,

intymnych emocji.

Rezultatem takiej strategii artystycznej jest oryginalny sposób prowadzenia przez Endo
narracji – kadry Projektu: człowiek często sprawiają wrażenie nie tyle narracyjnych
ciągów obrazów, co luźno zebranych, graficznych impresji, opatrzonych werbalnym
komentarzem75. Nowicka, pomimo iż jest zdecydowanie artystką kadru, a nie artystką
sekwencji, bez wątpienia posiada silnie zindywidualizowany styl i niebanalne poczucie
humoru, co sprawiło, że na przestrzeni ostatnich lat zdobyła grupę wiernych fanów,
również pośród „komiksiarzy”. Rysunki opublikowane w ramach Projektu: człowiek
zostały zaś wydane w formie albumu przez najbardziej prestiżowe polskie
wydawnictwo komiksowe – Kulturę Gniewu.
Kolejnym polskim komiksem autobiograficznym, który powstał na podstawie
scenariusza napisanego przez kobietę, jest seria Marzi autorstwa Marzeny Sowy
(rysunki: Sylvain Savoia). Ta odcinkowa powieść graficzna stanowi nasz swoisty
autofikcyjny „towar eksportowy”, została bowiem pierwotnie opublikowana we Francji
oraz Belgii, gdzie odniosła znaczny sukces. Komiks Sowy omawiam w rozdziale
poświęconym twórczości Marjane Satrapi, porównując narrację graficzną Polki
z Persepolis.

75

Po opublikowaniu przez „Wysokie Obcasy” kilku pierwszych odcinków Projektu: człowiek

w Internecie rozgorzała dyskusja dotycząca statusu tego dzieła jako komiksu. Wielu spośród znawców
gatunku postulowało, że narracja graficzna Endo nie spełnia podstawowego warunku „komiksowości” –
a mianowicie, że narracyjność nie jest tu konstytuowana przez sekwencyjność kadrów (tylko przez
komentarz werbalny).
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5.

KOMIKSOWE

STRATEGIE

AUTOFIKCYJNE:

PRZERYSOWYWANIE TOŻSAMOŚCI
5.1 Zwierciadło życia codziennego

Nie ulega wątpliwości, że za ogromnym sukcesem autobiograficznych narracji
graficznych stoi między innymi niezłomna wiara Harvey’a Pekara w ekspresyjny
potencjał komiksu. Oto jak autor American Splendor wspominał początki swojej
fascynacji histroriami obrazkowymi, która przerodziła się w jego życiową pasję:

When I was a little kid, and I was reading these comics in the ’40s, I kind of got sick of them
because after a while, they were just formulaic. I figured there was some kind of a flaw that
keeps them from getting better than they are, and then when I saw Robert Crumb’s work in the
early ’60s, when he moved from Philadelphia to Cleveland, and he moved around the corner
from me, I thought ‘Man, comics are where it’s at.76

Pekar z dużym rozczarowaniem wspomina swoją dziecięcą lekturę mainstreamowych
historii obrazkowych. Dla amerykańskiej kultury popularnej, w tym także dla komiksu,
lata 40 minionego wieku były bowiem okresem specyficznego izolacjonizmu
i wykorzystywania mediów do celów propagandowych. Strategia ta miała za zadanie
odsunięcie od obywateli USA widma zagrożeń związanych z II wojną światową
i rozbudzenie w nich uczuć patriotycznych. Tendencje te znajdowały swój wyraz
przede wszystkim w doborze tematyki i emocjonalnym kolorycie wszelkich wytworów
kultury masowej.

76

Cyt. za: B. Heater, A Book Called Malice, “New York Press”, 31 maja 2006. Artykuł zamieszczony jest

na stronie internetowej czasopisma: http://www.nypress.com/article-13621-a-book-called-malice.html.
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I tak w przypadku komiksu mieliśmy do czynienia z gwałtownym mnożeniem się tzw.
komiksów superbohaterskich, takich jak Patriot, Miss America, Captain Marvel czy
bijący wówczas rekordy popularności Captain America. Bohaterowie tych serii byli
swoistymi

personifikacjami

narodu

-

ich

przygody cechowała

zaś

nużąca

stereotypiczność wykorzystanych w nich przedstawień77. Nic dziwnego, że te
schematyczne, indoktrynujące dziełka nie zaskarbiły sobie sympatii młodego Pekara,
który pomimo tych dziecięcych rozczarowań nigdy nie stracił wiary w moc kombinacji
obraz - tekst.
Inspirującym katalizatorem jego własnych komiksowych projektów była twórczość
Roberta Crumba, z którym Pekar przyjaźnił się na długo zanim autor Weirdo został
okrzyknięty czołowym rysownikiem nurtu underground comics. „Przyziemne”, pełne
ironicznego poczucia humoru ilustracje Crumba musiały stanowić dla Pekara absolutną
nowość – tym bardziej, że jego wcześniejsze doświadczenia z komiksem sprowadzały
się tylko do lektury kiczowatych serii superbohaterskich. Nie przez przypadek zatem to
właśnie Crumb zilustrował pierwszy zeszyt Pekarowskiej serii, a później opatrzył
wstępem wolumin podsumowujący pierwsze dziesięciolecie jej istnienia. To za jego
sprawą komiksowa forma American Splendor wywodzi się w prostej linii ze szczytnych
tradycji undergroundowego, anty-mainstreamowego comix’u.
Analizując liczne komentarze Pekara dotyczące jego twórczości (które, nota
bene, autor mógłby czynić bez końca) wywnioskować można, iż scenariusze jego
historii – w dużym uproszczeniu – zrodziły się przede wszystkim ze zniecierpliwienia,
będącego

77

reakcją

na

propagowanie

przez

amerykański

establishment

Por. z: M. Wycinek, Komiks na usługach władzy – zarys historii gatunku i analiza zjawiska na

początku lat 80-tych XX wieku, „Historia i Media”, 11 maja 2008. Artykuł opublikowany został
w nternetowym magazynie „Historia i Media”: http://historiaimedia.org/2008/05/11/komiks-na-uslugachwladzy-%E2%80%93-zarys-historii-gatunku-i-analiza-zjawiska-na-poczatku-lat-80-tych-xx-w/).
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kolektywistycznego sposobu myślenia. Uczynienie centralnym bohaterem i tematem
serii samego siebie było odpowiedzią Pekara na te opresywne, anty-indywidualistyczne
tendencje.
Unikatowość Pekarowskiego rozwiązania i rzeczywisty powód, dla którego jego
komiks różni się od wszystkich innych auto-grafii, ma jednak swoje źródło gdzie
indziej. Chodzi tu o pewną specyficzną odautorską postawę, którą można określić
mianem przemyślanego i konsekwentnego celebrowania prozaiczności, która cechuje
znakomitą większość codziennych doświadczeń artysty. Aby uzmysłowić sobie, jak
owa strategia wygląda w praktyce, wystarczy pobieżnie przejrzeć kilka losowo
wybranych zeszytów serii. Nawet najmniej wnikliwy czytelnik szybko zauważy, że
egzystencja Pekara jest po prostu niezmiernie nudna i jałowa. Co zatem sprawia, że
American Splendor cieszy się taką popularnością?
Największym atutem Pekara-scenarzysty zdaje się być jego wnikliwy zmysł
obserwacji, ukierunkowany na odnajdywanie interesujących paradoksów w gąszczu
błahych,

codziennych

spraw.

Ten

niecodzienny

punkt

widzenia

łączy

on

z niepowtarzalną, egotyczną manierą, która w dużym stopniu determinuje relacje
Pekarowskiego podmiotu ze światem. Autor Our Movie Year nie jest bowiem w stanie,
nawet na chwilę, zapomnieć o sobie – analizowanie bodźców pochodzących ze świata
zewnętrznego stanowi w jego przypadku introwertyczną odyseję. Pekara nie interesuje
nic, co nie wiąże się bezpośrednio z nim samym – uwielbia natomiast sam proces
odnoszenia zastanych wydarzeń do swojego sfrustrowanego ja. Nie dziwi zatem fakt, że
prace tego autora przynoszą wiele ujętych w komiksową formę, ego-zorientowanych
dywagacji. Za wykładnię Pekarowskiego podejścia do kwestii „pojedynczości”
podmiotu / autorskiej tożsamości służyć może krótka The Harvey Pekar Name Story
(il. 19), będąca ironicznym komentarzem artysty do wiary w autobiograficzną prawdę.
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Kierowany autoanalitycznym imperatywem bohater opowiada w niej, jak – ku swojemu
wielkiemu zdumieniu – odnajduje w książce telefonicznej osoby noszące dokładnie to
samo niecodzienne imię i nazwisko co on. Oczywiście istnienie innych Pekarów staje
się dla niego dowodem na to, że kryterium nazw własnych jest zupełnie nieprzydatne na
drodze do ukonstytuowania się ja, które mówi. Wydaje sie, że nie bez powodu to
właśnie ta krótka, anegdotyczna czteroplanszówka otwiera wydany w 1986 roku,
zbiorowy album American Splendor, opatrzony przez krytykę etykietką the very best of.
To jednak nie koniec tożsamościowych dylematów Hervey’a Pekara.
W swoim napisanym we współpracy z żoną komiksie Our Cancer Year,
opisującym zmagania artysty z nowotworem, powracają pytania o sposób, w jaki
podmiot może zidentyfikować się ze swoimi mnożącymi się, komiksowymi
przedstawieniami. Za przykład posłużyć może plasza, na której Pekar ukazuje nam
swojego bohatera w nocnej malignie (il. 20). Warstwa graficzna charakteryzuje się tu
nerwową, ascetyczną kreską, kadry zdominowane są ciemnymi tonami - całość ewokuje
u czytelnika nastrój niepokoju. W kadrze 3 pojawia się zbliżenie twarzy – ilustracja nie
pozwala nam jednak na zidentyfikowanie jej z twarzą głównego bohatera, znaną nam
z poprzednich plansz – rysownik przedstawił ją bowiem w niewyraźny sposób,
używając ciężkiego światłocienia. Horyzontalne linie tła podkreślają atmosferę
mrocznego, onirycznego rozmycia. Kadr opatrzony jest komentarzem: I keep on
blinking in and out of consciousness. Who am I?. Po raz kolejny mamy do czynienia
z wielkim pytaniem, które jawi się autorowi – ponownie – jako boleśnie retoryczne.
Następny kadr komiksu ukazuje „wybuchający” nad głową bohatera logotyp American
Splendor – pytanie o ja intuicyjnie doprowadza artystę do jego autobiograficznego
projektu. Jego bohater (jakże wymownie) staje przed lustrem, próbując przypisać swoje
ciało do rozmytego, niedookreślonego podmiotu. W końcu zwraca się do swojej żony
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z pytaniem: am I some guy who writes about himself in a comic book called American
Splendor? ...or am I just a character in that book?. Okazuje się, że uprawianie
autofikcyjnej sztuki, będącej – jak zapewne chciałoby wierzyć wielu jej adeptów –
metodą “dekodowania” siebie, de facto podwójnie komplikuje ich pytania. Oczywiście
mowa tu przede wszystkim o pewnych ekstremach, za jakie uchodzić mogą komiksy
Pekara i Crumba – autorów tych cechuje specyficzne zaangażowane w ich
projekty,

przejawiające

się

między

innymi

wprowadzaniem

wątków

autotematycznych, które – jak się okazuje – ściśle wiążą się z tymi autoanalitycznymi.

Ilustracja 18. Plansza z American Splendor (H. Pekar [scen.], K. Brown, G. Budgett, R. Crumb, G. Dumm,
G. Shamray [rys.], American Splendor: The Life and Tims of Harvey Pekar, Doubleday 2003, s. 57).
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Mamy tu jednak do czynienia z pewnym interesującym paradoksem – tożsamościowe
zamieszanie, jakie wprowadza uprawianie autofikcyjnej narracji, ma bowiem rację bytu
tylko wówczas, jeśli jej autor podświadomie wierzy w celowość jej prowadzenia.
Innymi słowy – ufa, że pisanie-czyn pozwoli mu dokonać procesu autoidentyfikacji
(albo raczej: będzie mu to umożliwiać wciąż na nowo).
Dowodem na uniwersalność tych autorskich doświadczeń są prace innego,
znacznie młodszego od Pekara komiksopisarza – Craiga Thompsona. W swoim
graficznym dzienniku Carnet de Voyage Thompson sygnalizuje, że na autobiografarysownika czyha wiele niebezpieczeństw związanych z wyborem tej właśnie formy
wyrazu. Artysta, w formie graficznej impresji opatrzonej komentarzem, przytacza tam
między innymi okoliczności spotkania z zaprzyjaźnionym rysownikiem Blutch’em
i jego byłą dziewczyną, której nie miał okazji wcześniej poznać. Bohater Thompsona
zauważa ogromne podobieństwo między byłą partnerką Blutch’a i jej komiksowym
avatarem, znanym mu z prac przyjaciela (Harvey’mu Pekarowi z pewnością byłoby
trudno ustalić kto

jest

tu podobny do kogo). Te konstatacje wywołują u Craiga

zakłopotanie – zdaje sobie sprawę, że komiks autobiograficzny „wciąga” na swoje karty
osoby trzecie, rejestruje proces ich obserwowania przez artystę – często w bardzo
intymnych sytuacjach. Podsumowując wieczór spędzony z Blutch’em, wyraźnie
uspokojony narrator pisze (il. 21): we went out for beer and discussed comics – and
about how “autobio comics” can mess with your real life. (...) Blutch says: there is
n o t h i n g r e a l, but everything is e x a c t [podkreślenie moje – A.M.].
Wbrew pozorom, wyjście autora poza siebie (albo swój wizerunek) może
również stanowić rodzaj autoanalitycznej strategii. W Our Cancer Year, komiksowy
Harvey

Pekar przedstawiany jest często jako humanoidalna, ale „niedorysowana”

postać, która rozpaczliwie stara się uwiarygodnić swoje istnienie poprzez interakcję

75

Ilustracja 19. Dwie plansze z American Splendor (H. Pekar [scen.], K. Brown, G. Budgett, R. Crumb, G. Dumm,
G. Shamray [rys.], American Splendor: The Life and Tims of Harvey Pekar, Doubleday 2003, s. 4 i 6).
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Ilustracja 20. Dwie plansze z Our Cancer Year (H. Pekar, J. Brabner [scen.], F. Stack [rys.], Our Cancer Year, Four
Walls Eight Windows 1994 s. 177-178).
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Ilustracja 21. Dwie plansze z Carnet de Voyage Craiga Thompsona (C. Thompson [scen. i rys.], Carnet de Voyage,
Top Shelf Productions 2004, s. 149 i 154).

78

z innymi, bliskimi mu ludźmi. Choroba sprawia bowiem, że główny bohater czuje się
zupełnie zagubiony tożsamościowo, a przez to traci zdolność do mówienia o sobie. Jeśli
za Doubrovskim przyjmiemy, że autoanaliza jest praktyką dialogową, polegającą na
interakcji podmiotowości analizanta z tym, co Inne (Podświadome), będziemy mogli
również założyć, że narrator autofikcyjny wybiera kierunek swojego otwarcia się na ten
dialog78. Płaszczyzną „lustrzanego odbicia” w American Splendor byłaby zatem
autorska Podświadomość (zwrot analizanta ku własnemu wnętrzu, umieszczenie lustra
wewnątrz), natomiast w Our Cancer Year jego rolę pełniłby avatar żony Pekara, Joyce
(zwrot ku światu zewnętrznemu, umieszczenie lustra na zewnątrz).
Również polskie narracje graficzne odnotowały w swojej historii dzieło będące
(nieświadomym, jak się zdaje) spadkobiercą amerykańskich tradycji underground
autobio. Mam tu na myśli komiks Wilhelma Sasnala Życie codzienne w Polsce w latach
1999-2001, który przynosi – pomijając ewentualne historyczno-gatunkowe konotacje –
wiele oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie praktyk autofikcyjnych.
Sasnal zdobywał popularność ilustrując dla „Przekroju”, reklamując Radiostację
w czasach jej świetności (słynne, ręcznie malowane billboardy) oraz przede wszystkim
- jako członek owianej legendą, anarchizująco-kontestującej Grupy Ładnie. Obecnie,
chociaż poza kręgami artystycznymi i inteligenckimi wciąż mało popularny w kraju,
jest najbardziej znanym i cenionym na świecie polskim malarzem, a jego płótna
osiągają na zagranicznym rynku wtórnym zawrotne ceny79.
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Dialog tego typu dokonuje się poprzez „przeglądanie się” analizanta w lustrze Inności.

Por. S. Doubrovsky, op. cit.
79

Największym medialnym sukcesem Sasnala było umieszczenie go na szczycie rankingu „najlepszych

artystów świata”, który zamieścił na swoich łamach opiniotwórczy magazyn „Flash Art” (2006) oraz
otrzymanie najbardziej prestiżowej europejskiej nagrody artystycznej imienia Vincenta Van Gogha
(2006). Rekordowym osiągnięciem aukcyjnym było zaś sprzedanie w nowojorskim Christie’s jego
„Samolotów” Christie’s za niebagatelną sumę 396 tysięcy dolarów. To często reprodukowane dzieło
uzyskało tym samym tytuł najdroższego obrazu olejnego w historii polskiego malarstwa współczesnego.
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Życie codzienne ukazało się nakładem warszawskiego „Rastra” w roku 2001,
w przededniu międzynarodowych sukcesów malarza. Komiks szybko zyskał miano
kultowego - prowokacyjna „reklama” zamieszczona na czwartej stronie okładki
pozwala zaś sądzić, że w mniemaniu wydawcy od początku aspirował do takiego
właśnie statusu. Wytłuszczonym drukiem zapewnia się tam czytelnika między innymi,
że Życie codzienne to ulubiony komiks młodej polskiej inteligencji. Dalej przeczytać zaś
można krótkie streszczenie fabuły zakończone specyficzną obietnicą złożoną przez
wydawcę czytelnikowi:

Grupa dwudziestoparolatków spędza wakacje nad morzem. Wili, który jest malarzem
i bezustannie filmuje, oraz jego żona Anka nie mogą się już doczekać wyjazdu na stypendium do
Francji. Jednak ich sytuacja życiowa nagle się komplikuje... Pierwsza prawdziwie realistyczna
książka o pokoleniu urodzonych w latach 70. Uwierzysz, że twoje życie jest fascynujące80.

I rzeczywiście - komiks Sasnala przedstawia Wilego i Ankę jako zwykłych
dwudziestoparolatków zmagających się z „przyziemnymi” przeciwnościami losu,
takimi jak chroniczny brak pieniędzy, nieplanowana, a na domiar złego zagrożona ciąża
Ani czy podyktowana problemami finansowymi konieczność przeprowadzki z Krakowa
do prowincjonalnego Tarnowa. Nie sposób doszukać się tu śladów artystowskiej
autokreacji sugerującej odmienność Wilego i jego żony od reszty ich równieśników –
wręcz przeciwnie, momentami czytelnik może odnieść wrażenie, że zaiste wiedzie mu
się lepiej niż głównym bohaterom.
Przyjęcie przez autora tej nieco zaskakującej postawy (można bowiem podejrzewać, że
wyobrażenia potencjalnego odbiorcy na temat „życia codziennego” wschodzącej
gwiazdy polskiej sztuki znacznie różniły się od przedstawionych w komiksie realiów)
80

W. Sasnal, Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001, Warszawa - Kraków 2001.
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i fakt, że zrealizował on swój projekt właśnie w formie komiksu będącym medium
„dialogowym”81, umożliwiło mu przeformułowanie relacji między artystą a odbiorcą.
Sasnal uczynił tego drugiego równoprawnym bohaterem swojej historii, jednocześnie
nie rezygnując z prowadzenia autonarracji. Polska, jaką przedstawia nam używając
werbalno-graficznych metonimii artysta, była bowiem ówczesną scenerią „życia
codziennego” zarówno dla niego, jak i dla większości czytelników jego dzieła.
Odbiorca, podążając za Sasnalem (zakłopotanym obowiązkiem zakładania obuwia
ochronnego w szpitalu, rozpaczliwie próbującym „złapać” w Tarnowie ulubioną
Radiostację itd.) uświadamia sobie, że definiuje go dokładnie to samo, co Wiliego. To
samo go wzrusza, to samo irytuje. Lektura oparta na geście identyfikacji z bohaterem
może zaś stać się pierwszym impulsem do rozpoczęcia procesu autoanalizy. Odbiorca
przegląda się bowiem w takim tekście/obrazie jak w lustrze, odnosząc zaobserwowane
paralele

między

nim

a

głównym

bohaterem

do

swojej

podmiotowości

zakorzenionej w języku. Korzystając z nomenklatury Małgorzaty Czermińskiej82:
w przypadku komiksu Sasnala, zakamuflowane w wyznaniu autofikcyjnym wyzwanie,
rzucone czytelnikowi, realizuje się nie tylko na poziomie zaproszenia go do ironicznej,
postmodernistycznej gry w balansowanie pomiędzy znaczącym i znaczonym. Przejawia

81

Nawiązuję tu do sposobu, w jaki narracja graficzna „wciąga” odbiorcę w proces opowiadania historii,

wymagając od niego aktywności i pewnego intelektualno-emocjonalnego zaangażowania. Por. rozdział
1.1, Komiks a literatura.
82

Por. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.

W

pracy swojej terminem wyzwanie określa autorka rodzaj specyficznej postawy narratora, która
charakteryzuje się zwrotem w kierunku nadawcy. Pozostałe wierzchołki „trójkąta autobiograficznego”
Czermińskiej to element świadectwa (postawa ekstrawertyczna - którą łączy autorka z kategorią
epickości) oraz element wyznania (postawa introwertyczna powiązany z kategorią liryczności).
Odautorskie wyzwanie genealogicznie wpisuje się zaś według Czermińskiej w tradycje dialogu
dramatycznego i zabiegów retorycznych; co z łatwością odnieść można do sposobu, w jaki hybryda tekstu
i obrazu wymusza u czytelnika aktywność, sprawiając, iż narracja graficzna „wydarza się” za sprawą
dialogu na linii nadawca – odbiorca komunikatu.
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Ilustracja 22. Okładka Życia codziennego w Polsce w latach 1999-2001 Wilhelma Sasnala (W. Sasnal [scen. i rys.],
Życie codzienne w polsce w latach 1999-2001, Raster i Bunkier Sztuki 2001).
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się ono również w sposobie, w jaki graficzno-werbalny tekst egzekwuje od odbiorcy
aktywność autoanalityczną. Co z kolei jest możliwe dzięki użyciu przez artystę formy
narracji graficznej, wymagającej od czytelnika specyficznej postawy.

Warstwę graficzną Życia codziennego w Polsce cechuje konsekwentny
minimalizm. Komiks jest w całości czarno-biały, plansze sprawiają wrażenie odbitych
na ksero83. Sasnal prowadzi swoją kreskę nieco niedbale – kształty niekiedy
bardziej przypominają obiekty niż je przedstawiają. Twarze postaci pozbawione są
oczu, ust, nosów – okalają je tylko duochromatyczne plamy fryzur. Wydaje
się,

że

ta

ikoniczność

Sasnalowskiego

rysunku

podkreśla

uniwersalność

i „wszech-adekwatność” opowiadanej przez niego historii. Wili prezentuje nam
się jako dwudziestoparoletni everyman wkraczający w dorosłośc w erze raczkującego
kapitalizmu
Sasnala

–

było

jego

avatar

stworzenie

pozbawiony
głównego

jest

twarzy,

bohatera

ponieważ

będącego

intencją

pokoleniowym

konstruktem, z którym odbiorca będzie mógł się utożsamić. Plansze Życia
codziennego narysowane są płasko, brak tu perspektywy i światłocienia – ilustracje
sprawiają

często

wrażenie

kartek

wyrwanych

ze

szkicownika.

To, co graficzne, opatruje jednak Sasnal werbalnym komentarzem, który pełni
w Życiu codziennym funkcję puentującą, zawężającą pole semantyczne przedstawień.
Tym samym twórca sytuuje się w opozycji wobec tradycji malarskich przejawiających
wiarę w samowystarczalność przedstawienia wizualnego.
Tak pisze o tych zależnościach, w kontekście subwersywnych strategii artystycznych
stosowanych przez Sasnala, Łukasz Ronduda:
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Początkowo Sasnal rozpowszechniał poszczególne odcinki swojego komiksu w formie kserokopii

rozdawanych znajomym.
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Analizując stosunek artysty do narracji i przedstawieniowości trzeba być świadomym, że Sasnal
należy do pokolenia malarzy tworzących po upadku modernistycznych utopii „czystej
wizualności” (autonomii niemego przedstawienia wizualnego), malarzy podejmujących
wyrafinowaną grę z różnymi kontekstami funkcjonowania obrazu w polu współczesnej
„ikonofilicznej” kultury. Oznacza to konieczność podjęcia gry ze sferą konotacji, znaczenia
produkowanego obrazu/tekstu. Artysta, gestami umieszczenia określonych „alegorycznie
zdublowanych” znaków wizualnych w przedstawieniu filmowym czy malarskim, stara się nie
tyle ukierunkować interpretację widza, co prowadzić z nią przewrotną grę 84.

Stąd też u Sasnala zwyczaj – używając określenia Michała Błażejczyka –
„etykietkowania” ilustracji85, czyli dokonywania gestu nadawania znaczenia temu, co
widoczne. Z opisanych tu strategii artystycznych uprawianych przez autora Życia
codziennego wyłania się wizja Sasnala-postmodernisty, który – zawierzając
Derridiańskiej wizji świata jako tekstu – wydaje się być zupełnie nie zainteresowany
konstruowaniem n o w e j narracji. Delektuje się natomiast cytowaniem, interpretacją
– a poprzez te akty: zacieraniem granic pomiędzy oryginałem a kopią86. Innymi słowy:
Sasnal wciąż zdaje się być bardziej zafascynowany sposobem, w jaki odbiera
rzeczywistość, niż „treścią” komunikatów, które do niego docierają.
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Por. Ł. Ronduda, Gry komputerowe stają się nowym językiem wypowiedzi artystycznej (<<bez

tytułu>> Wilhelma Sasnala) [w:] tegoż, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.
85

Por. M. Błażejczyk, Sasnal: Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. Recenzja

zamieszczona

została na witrynie internetowej czasopisma „Zeszyty Komiksowe”: http://zeszytykomiksowe.org/strona.php?strona=sasnal.
86

Mam tu na myśli całokształt strategii artystycznych Sasnala, również tych malarskich. Mówienie

o sobie poprzez cytat, poprzez konstruowanie kolażu z kulturowych klisz stanowi w ujęciu autora Życia
codziennego (i wielu innych malarzy współczesnych – podobnie było u np. Warhola) gest buntu wobec –
posługując się terminem Fredrika Jamesona – szeroko pojętej powierzchowności postmodernistycznego
społeczeństwa. Por. F. Jameson, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, „Pismo
Literacko - Artystyczne” 4/1988, nr 4.
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Ilustracja 23. Plansza z Życia codziennego w Polsce w latach 1999-2001 Wilhelma Sasnala (W. Sasnal [scen. i rys.],
Życie codzienne w polsce w latach 1999-2001, Raster i Bunkier Sztuki 2001, s. 85).
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Ilustracja 24. Plansza z Życia codziennego w Polsce w latach 1999-2001 Wilhelma Sasnala (W. Sasnal [scen. i rys.],
Życie codzienne w polsce w latach 1999-2001, Raster i Bunkier Sztuki 2001, s. 157).
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O ile nie ulega wątpliwości, że Życie codzienne jest wyrazem konsekwentnej
artystycznej postawy, która znalazła swoją kontynuację w innych, nie-komiksowych
działaniach autora Diamond Sea, o tyle warto zadać sobie pytanie o konsekwencje jej
przyjęcia w tym konkretnym przypadku – w kontekście działań autobiograficznych, czy
też autofikcyjnych.
Zakładając za Sergem Doubrovskym, że praktykowanie dokumentu osobistego
jest zawsze wyrazem pewnych tożsamościowych poszukiwań i próbą powiedzenia (czy
też nieprzerwanych p r ó b m ó w i e n i a) prawdy o sobie, musimy – mimo wszystko –
postrzegać Życie codzienne jako wyraz sporej, jak na postmodernistę, ufności wobec
języka. Artysta ten opowiada nam o sobie, kierując autofikcyjne lustro w stronę świata.
To, co o d b i t e opatruje z a s ł y s z a n ą językową etykietą. Następnie wpisuje te
hybrydowe konstrukty (narodzone z połączenia przedstawień ikonicznych i ich
werbalnych „podpisów”) w historię-o-sobie. Świadczy to o tym, że Sasnal częściowo
wierzy w wydolność języka wspólnego jemu i jego rówieśnikom. W praktyce oznacza
to, że zdezelowany mercedes, szpitalne obuwie ochronne (ale wioska – komentuje
slangowo obowiązek jego zakładania główny bohater) czy Radiostacja to słowa/obrazyklucze, które, ewokując całą lawinę znaczeń i konotacji, kreślą

przestrzeń wspólną

zarówno autorowi, jak i czytelnikowi. I nawet jeśli to, co przytoczone (narysowane
przez artystę) a potem nazwane (poprzez cytat) składa się na obce, postmodernistyczne
uniwersum, w którym poruszamy się po omacku – Sasnal zdaje się niewzruszony
puszczać oko do czytelnika, jakby najważniejsze było dla niego to, że r a z e m tkwią
w tym niemożliwym już do objęcia słowem/obrazem świecie.
Oryginalność Sasnalowskiego rozwiązania polega zatem przede wszystkim na tym, że
artysta ten skierował wektor swojej autofikcyjnej refleksji w kierunku przeciwnym niż
jego amerykańscy antenaci (ja w świecie poprzez świat zamiast ja w świecie poprzez
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mnie samego), co – swoją drogą – może być uznane za gest znamienny dla czasów,
w których przyszło tworzyć autorowi Życia codziennego w Polsce. Pomijając jednak
rozbieżności w detalach autofikcyjnych strategii, pod wieloma względami komiks
Sasnala korzysta z rozwiązań Pekara i twórców mu podobnych87. Obaj artyści
z premedytacją eksploatują wątki „nudnej” egzystencji, dobrze czują się w błahej
tematyce, w opisie pozornie nieistotnych detali. Większość wydarzeń, które opisuje
twórca American Splendor, rozgrywa się w jego rodzinnym Cleveland - zagłębiu
ciężkiego przemysłu, które w świadomości większości Amerykanów figuruje jako
swoista postindustrialna prowincja – miejsce, w którym nikt nie chce zostać na stałe.
Pekar ukazuje jednak siebie i swoich przyjaciół jako integralne elementy tego szarego
krajobrazu, stając się głosem pogrążonej w marazmie grupy społecznej, przygnębionej
perspektywą powtarzalności wszystkiego, co składa się na ich egzystencję. Wizję
świata, jaką proponuje nam autor Życia codziennego cechuje spora doza optymizmu
i poczucia humoru – nie zmienia to jednak faktu, że praca ta daje wyraz obawom
i frustracjom charakterystycznym dla określonej grupy ludzi, dojrzewających
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Różnice między twórczością tych artystów ogniskują się wokół faktu, iż dla Pekara punktem wyjścia

umożliwiającym dialogowość pomiędzy ja prowadzącym narrację a Nieświadomością było pogodzenie
się z nie-pojedynczością własnej tożsamości. Przypadek Sasnala, który jako autor przejawia tendencje do
autoprezentowania swojego podmiotu w porządku języka, jest zupełnie inny. Nawiązując do myśli
Lacanowskiej (szczególnie prac powstałych w latach 50) – podmiot jest tym, który mówi, konstytuuje się
poprzez akt mowy. Sama Nieświadomość ma zaś porządek paralelny do porządku języka. W świetle
tych

założeń

można

traktować Sasnalowską autofikcję uprawianą poprzez

„wywoływanie” językowych konstruktów jako akt

autoanalityczne

dialogu z Innym. Wnikliwą analizę zagadnienia

języka w kontekście myśli lacanowskiej oferuje praca Leny Magnone zatytułowana Miejsce języka
w psychoanalizie lacanowskiej. Artykuł stanowi transkrypcję wystąpienia badaczki na konferencji
Socjologiczne, psychologiczne i informatyczne aspekty komunikacji językowej, która odbyła się w Łodzi
w dniach 29-31 marca 2004 roku

(L. Magnone, Miejsce języka w psychoanalizie lacanowskiej,

http://www.lacan.pl/spip.php?article11).
podmiotu

Por. również: P. Dybel, Podmiot nieświadomości. Pojęcie

w psychoanalizie Jacques’a Lacana na tle tradycji filozofii kartezjańskiej, „Przegląd

Filozoficzny”, 3/2000.
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w specyficznym, ze względu na gospodarczo-polityczne uwarunkowania, okresie.
Można więc zaryzykować pogląd, że zarówno Pekar jak i Sasnal stworzyli komiksy, na
które istniało pewne społeczne zapotrzebowanie88. Ogromną popularność obu prac
można zaś tłumaczyć łatwością, z jaką potencjalny czytelnik zidentyfikować się może
z głównymi bohaterami tych graficznych autofikcji.
Zarówno American Splendor, jak i Życie codzienne w Polsce są narracjami
silnie zakorzenionymi w czasoprzestrzennym konkrecie. Pekar i Sasnal używają
dokładnych dat, nazw własnych. Miejskie scenerie przedstawione w komiksach Pekara
pełne są szyldów, tabliczek z nazwami ulic itp. U Sasnala, oprócz rysunkowych
szyldów/etykiet,

mamy zaś

całą gamę

zewnętrznych

wobec komiksowego

tworzywa dodatków, zeskanowanych i wplecionych między kadry: wydruk USG,
paragon z restauracji, test na prawo jazdy, rozmaite fotografie czy też – o zgrozo –
wezwanie w sprawie powszechnego obowiązku obrony89. „Codzienna”, niekiedy wręcz
trywialna tematyka obu komiksów i wszystkie zabiegi, mające na celu uwiarygodnienie
autofikcyjnych realiów dowodzą, iż figura zewnętrznego świata jest dla obu artystów
(czy też ich narracyjnych podmiotów) niezbędnym punktem odniesienia.
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Pisząc o Życiu codziennym jako o dziele dającym wyraz społeczno-politycznym nastrojom Paweł

Dunin-Wąsowicz używa, kreślenia „realizm kapitalistyczny”. Ta nieco ironiczna etykietka gatunkowa
zdecydowanie przystaje również do sposobu, w jaki prezentuje otaczający go świat Pekar. Por. P. DuninWąsowicz, Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001 [recenzja], „Gazeta Wyborcza”, 11 lipca 2001.
Tekst dostępny również na witrynie internetowej dziennika: http://wyborcza.pl/1,75517,345535.html.
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Nowatorskim zabiegiem było dołączenie do komiksu kasety magnetofonowej z nagraniami zespołów,

których słucha na kartach Życia codziennego główny bohater Sasnala. Utwory gigantów polskiej
rockowej alternatywy, takich jak Brygada Kryzys, Izrael czy Siekiera ewokują oczywiście pewne
znaczenia. Przede wszystkim sytuują bohatera (i zarazem autora) w pewnej tradycji kontestacji i
pokoleniowego buntu, po drugie – są kolejną oryginalną (bo multimedialną) próbą autentyfikacji
przeżycia autobiograficznego, wykorzystującą relację nadawcy z odbiorcą.
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5.2 Zwierciadło historii, zwierciadło płci

Lektura Persepolis Marjane Satrapi wydaje się być szczególnie interesująca
z perspektywy mieszkańca Europy wychowanego w zupełnie innej tradycji niż autorka
komiksu. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o atrakcyjność procesu poznawania
egzotycznej z naszego punktu widzenia kultury. Autobiografia Satrapi napisana jest
bowiem w sposób nie tyle

o p i s u j ą c y

d e k o n s t r u u j ą c y

świat Bliskiego Wschodu,

co

skostniałe stereotypy, które zdominowały dyskurs

towarzyszący problematyce islamu i obyczajowości państw należących do tego kręgu
kulturowego90.
Wizja islamu jako religii agresji (najlepiej wobec chrześcijańskich i demokratycznych
wartości), postrzeganie wszystkich kobiet Wschodu jako ofiar patriarchalnej opresji czy
z drugiej strony – mit „Wolnego Świata” – wszystkie te konstrukty są
epistemologicznym rezultatem kolonialnych nadużyć. Na nasze nieszczęście, mówiąc
o aktualnych problemach międzynarodowych i interkulturowych, często używa się tych
klisz, które – nie odsyłając do obiektywnie istniejących zjawisk – czynią dyskusję
jałową i niekonstruktywną. Nowatorstwo myśli Satrapi i jej największy autorski sukces
polega zatem – w moim mniemaniu – na podjęciu próby inteligentnego
90

Przywołać tu należy przede wszystkim słynne dzieło Edwarda Saida pt. Orientalizm (polskie wydanie

w przekładzie Moniki Wyrwas-Wiśniewskiej: E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005), w którym autor –
nawiązując do Michela Foucaulta – definiuje orientalizm jako dyskurs Zachodu, w którym Orient jawi sie
jako Inny dla zachodniej kultury, gorszy (bo niezrozumiały) świat. W ujęciu Saida tak rozumiany dyskurs
orientalistyczny nie odnosi się do rzeczywistości – jest tylko jej błędną, poszerzoną o wymiar
aksjologiczny, interpretacją. Por. m.in. Z. Pucek, Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji,
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 654/2004. Artykuł dostępny również
w zasobach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej: http://gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/ pdf/51405467.pdf. Kwestię to omawia również z perspektywy „wschodniej” Ovamir Anjum w swoim
artykule: Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors, „Comparative Studies of
South Asia, Africa and the Middle East”, 3/2007.
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skompromitowania tych kulturowych frazesów91.
Główną bohaterkę Persepolis poznajemy jako małą dziewczynkę zaczytującą się
komiksową wersją Materializmu dialektycznego. Nie znosi ona obowiązku noszenia
chusty (ḥijāb), ale w przyszłości zamierza zostać ostatnim spośród proroków (szybko
okazuje się jednak, że jej płeć może stać się poważną przeszkodą na drodze do
zrealizowania tego marzenia). Komiks Satrapi pełen jest takich dwuznacznych anegdot
obrazujących kierunki niekiedy wzajemnie wykluczających się ideologicznych
wpływów, jakim ulegała Marjane jako dziecko. Tak pisze o tym Theresa M. Tensuan:

(...) as an adolescent, she narrowly escapes censure by a woman's group that polices the dress
of other women by claiming that the button on her jean jacket represents the revolutionary
Malcolm X, not Michael Jackson. These moments illustrate how the narrator is at times
manipulated by, at times able to manipulate, the contradictory discourses that shape her world
view: her understanding of socialism does not stand in the way of her ability to enjoy a foray
into capitalism, be it through a board game where monetary shortfalls, bad real estate
investments, or jail time can be mitigated by a quick roll of the dice, or on the streets where the
purchase of pop culture ephemera can lead to her arrest92.
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Sama Satrapi często podkreśla wwywiadach, jak ważne jest porzucenie dualistycznych opozycji

stanowiących część metafizycznego dziedzictwa. Tak mówi o tym autorka w wywiadzie udzielonym
magazynowi „Believer” (por.: M. Satrapi, The World Is Not About Batman and Robin fighting the Joker;
Things Are More Complicated Than That, rozmowę przeprowadził J Bearman, “Believer”, 5/2006):
Here’s the problem, today, the description of the world is always reduced to yes or no, black or white.
Superficial stories. Superhero stories. One side is the good one. The other one is evil. But I’m not a moral
lesson giver. It’s not for me to say what is right or wrong. I describe situations as honestly as possible.
The way I saw it. That’s why I use my own life as material.(...) Because the world is not about Batman
and Robin fighting the Joker; things are more complicated than that. And nothing is scarier than the
people who try to find easy answers to complicated questions.
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T. M. Tensuan, Comic Visions and Revisions in the Work of Lynda Barry and Marjane Satrapi,

[w:] “Modern Fiction Studies”, 52,/2006, s. 949.
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Jak widać, proces dojrzewania głównej bohaterki, będący fabularnym leitmotifem
powieści graficznej Satrapi, dokonywał się w uniwersum pełnym sprzeczności
i paradoksów. Segregacja klasowa, rasowa, religijna i przede wszystkim – tak jasno
zdefiniowany w kulturze islamu podział ról genderowych – wszystkie te opozycje
stanowiły tło tożsamościowych poszukiwań Marjane, których świadectwem jest
Persepolis.
Już

na

pierwszych

kartach

komiksu

możemy

zaobserwować,

w

którym

kierunku Satrapi kieruje swoją autoanalityczną refleksję. Irańska artystka dokonuje
intuicyjnego zwrotu wstecz – próbuje zrozumieć kim jest, przeglądając się w lustrze
historii. Warto przypomnieć, że wybierając swoją autofikcyjną strategię, miała ona już
za sobą między innymi: okres dorastania w muzułumańskim, targanym rewolucjami
i wojnami państwie, traumatyczne doświadczenie wyobcowania towarzyszące jej
pierwszemu pobytowi w Europie, doświadczenie powrotu do rodzinnego kraju oraz –
koniec końców – podjęcie decyzji (tym razem samodzielnej) o emigracji do Francji.
Biografia Satrapi zatoczyła więc koło umożliwiające

jej dokonanie ostatecznego

wyboru – szala przechyliła się na stronę Europy, a tym samym artystka usytuowała się
po stronie kultury innej niż ta, w której przyszło jej się wychowywać93. Aby jednak
zrozumieć koleje swojego losu, tak silnie zdeterminowane przez polityczne poglądy
swojej rodziny, a z drugiej strony – panujący w Iranie reżim, Satrapi, realizując swój
projekt, przyjmuje historiozoficzną perspektywę. To przez jej filtr „przepuszcza”
kolejne etapy swojego dorastania, obnażając mechanizmy, które sprawiły, że stała się
tą, którą jest. W praktyce strategia ta polegać będzie na ciągłym dopuszczaniu do
głosu tej Innej Marjane – arabskojęzycznej, wychowanej w świecie nakazu i zakazu –
pomimo iż autorka w momencie pisania swojego dzieła żyła już od dawna w zupełnie
93

Nie bez znaczenia jest fakt, że Persepolis zostało napisane po francusku, a w czytelniczej recepcji

funkcjonuje jako dzieło autorstwa francuskiej rysowniczki irańskiego p o c h o d z e n i a.
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innej tradycji. Po raz kolejny mamy więc do czynienia z pisaniem-czynem, będącym
ciągłym, psychoanalitycznym dialogiem z zagłuszaną na codzień Nieświadomością.
Podsumowując – refleksja Satrapi ma charakter introspekcyjny, ale jednocześnie
okazuje się, że niezbędny dla procesu definiowania jej podmiotowości jest zwrot
w stronę świata zewnętrznego (historii).

Historię swojego dzieciństwa, opisaną w pierwszym tomie komiksu, podzieliła
Satrapi na dziesięć rozdziałów – każdy z nich jest zaś świadectwem sposobu, w jaki
mała Marji radziła sobie z moralno-ideologicznymi sprzecznościami, które napotykała
dorastając w Teheranie. Pierwszy rozdział powieści wprowadza przykładowo
metaforyczną figurę chusty, która symbolizować ma złożoność relacji pomiędzy
zakorzenionym w tradycji uzusem, genderową
a uwarunkowanym religijnie

rolą kobiety w społeczeństwie

systemem wartości94.

Kolejny

rozdział

komiksu

relacjonuje nam proces oswajania się głównej bohaterki z pojęciem rewolucji – nie do
końca świadoma powodów, dla których Irańczycy wyszli demonstrować na ulice, ale
szczerze oburzona powtarzającymi się nadużyciami tajnej policji, postanawia zostać
rewolucjonistką taką, jak Che Guevara. Za pierwszy krok na drodze do osiągnięcia tego
celu uważa zaś wzięcie udziału w jednym z prostestów, na które regularnie chodzą jej
rodzice (swoją drogą – zdeklarowani marksiści). Oczywiście spotyka się z ich
kategoryczną odmową – tej nocy po raz pierwszy czuje się opuszczona przez Boga,
którego obecność odczuwała dotychczas nieustannie:

94

Tłem historycznym tej części przygód Marjane jest irańska rewolucja islamska (1979), w w wyniku

której przekształcono będący wcześniej monarchią konstytucyjną Iran w republikę islamską. Przewrotu
dokonali zwolennicy ajatollaha Chomeiniego obalając szacha Mohammada Rezę Pahlawiego. Jedną
z licznych, obyczajowych konsekwencji rewolucji było restrykcyjne egzekwowanie nakazów prawa
koranicznego, w tym - powszechnego obowiązku noszenia chusty.
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Ilustracja 25. Kadry z komiksu Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia dzieciństwa, Post 2006,
s. 23).

Kierując się swoją dziecinną logiką – a zapewne również w geście buntu przeciwko
stanowisku rodziców – bohaterka Satrapi postanawia zostać rojalistką i tym samym
potępiać rewolucyjny ferment. Ostatecznym argumentem, który przekonuje ją do
podjęcia tej decyzji, jest przeświadczenie, że – zgodnie z tym, czego uczy się w szkole
– król jest wybrańcem Boga, namaszczonym przez niego osobiście. Zaniepokojony
ojciec tłumaczy Marji, że mit władcy–pomazańca Bożego funkcjonuje tylko dzięki
duchowieństwu, które, od zawsze związane z instytucją monarchii, sprzeciwiało się
proklamowaniu

republiki

w

obawie

przed

utratą

swoich

wpływów.

Ten

światopoglądowy wykład, który otrzymuje główna bohaterkam staje się okazją do
opowiedzenia jej jeszcze innej, trzymanej przed nią wcześniej w tajemnicy historii,
która będzie miała doniosły wpływ na kształtowanie się jej tożsamości. Tego wieczoru

94

Marjane poznaje bowiem historię swojego pradziadka – irańskiego cesarza, którego, za
namową angielskich dyplomatów, obalił ojciec Rezy Palahwiego. Jest zaskoczona, ale
też mile połechtana myślą o tym, że w jej żyłach płynie królewska krew. Entuzjazm
dziewczynki szybko ustępuje jednak gorzkiemu rozczarowaniu - okazuje się bowiem,
że ojca matki głównej bohaterki Persepolis spotkał okrutny i iście „nieksiążęcy” los –
najpierw konfiskata majątku, potem lata tułaczki po aresztach i więzieniach,
zakończone poważnymi kłopotami zdrowotnymi.
Ze wzgledu na swoje arystokratyczne pochodzenie, dziadek Marjane był początkowo
sceptycznie nastawiony do idei przekazania władzy w ręce ludu – pod wpływem swoich
traumatycznych doświadczeń zostaje jednak w końcu zapalonym marksistą. Przytaczam
wszystkie powyższe wątki powieści graficznej Satrapi, aby zobrazować gąszcz
historycznych paradoksów, przez który już w okresie dzieciństwa musiała przebrnąć jej
główna bohaterka. Jak widać, nic nie jest tu proste, czarno-białe – Bóg, rewolucja,
ideologia – Marjane dorastała w cieniu tych wielkich pojęć, próbując pojąć charakter
ich zagmatwanych, wzajemnych relacji. Przypomnijmy sobie fragment rozdziału
Chusta, w którym autorka przytacza historię fotografii zrobionej przez niemieckiego
reportera jej matce podczas jednej z demonstracji przeciwko obowiązkowi noszenia

ḥijābu (il. 26).
Dla przeciętnego mieszkańca Europy fotografia ta była zapewne wyrazem
jednostkowego gestu oporu wobec reżimu, niedemokratycznych tendencji – przejawem
społecznej aktywności, która ma na celu położenie kresu rządom „islamskich
fundamentalistów” i jest pierwszym etapem drogi do demokratyzacji jednego z „krajów
Trzeciego Świata”. Dodatkowo, płeć przedstawionej na zdjęciu Taji Satrapi wpisywała
jej działania w kontekst emancypacyjny – była zatem również postrzegana jako ikona
walki z „patriarchalną opresją”. Czytelnik Le Monde mógł identyfikować jej działania
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Ilustracja 26. Kadry z komiksu Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia dzieciństwa, Post 2006,
s. 11).

z intelektualnym fermentem towarzyszącym wydarzeniom maja 1968, mieszkańcowi
Wielkiej Brytanii - sufrażystki walczące o swoje prawa w latach dwudziestych.
W rzeczywistości jednak, bohaterką fotografii, którą oglądali, nie była bezimienna
Iranka protestująca wraz z dziesiątkami innych demonstrantek. Zdjęcie to przedstawiało
Taji Satrapi - wykształconą marksistkę, będącą wnuczką ostatniego dynastycznego
władcy Iranu. Wcześniej z takim samym zapałem matka Marjane protestowała
przeciwko rządom Rezy, którego ojciec był osobiście odpowiedzialny za tragedię jej
rodziny. Oczywiście ówczesny czytelnik europejskiej prasy nie mógł zdawać sobie
sprawy z istnienia tak bogatego, historycznego kontekstu, w który wpisywała się postać
Taji. Znaczenia, jakie implikowała ta fotografia dla małej Marji (a potem dorosłej
Satrapi tworzącej Persepolis), były jednak zupełnie różne od tych towarzyszących
europejskiemu

punktowi

widzenia.

Ta

różnica

perspektyw,

wynikająca
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z zakorzenionych mentalności świata Zachodu kolonialnych klisz, wciąż jest dla
nas przeszkodą na drodze do zrozumienia kultury i historii świata islamu.
Należy pamiętać, że Persepolis sytuuje się w światowej historii autobiografizmu
jako jedno z dzieł powstałych na fali popularności memuarów autorstwa Iranek95.
Wymienić tu należy przede wszystkim słynne Reading Lolita in Tehran autorstwa
Azar Nafisi,

które rozpoczęło burzliwą, międzynarodową dyskusję poświęconą roli

kobiety w krajach Trzeciego Świata. Nafisi, a potem również Satrapi, były często
krytykowane przez rodzimych krytyków za promowanie w swojej twórczości
„pro-zachodniego”, a więc nie-patriotycznego modelu emancypacji, a tym samym
przekłamywanie wizerunku irańskiego społeczeństwa. W rzeczywistości, pomimo iż
główna bohaterka Persepolis zafascynowana jest punk rockiem, a ścianę jej pokoju
zdobi przemycony z Turcji plakat Iron Maiden, dzieło Satrapi stanowi przede
wszystkim odważną próbę zdekonstruowania binarnych opozycji, przez pryzmat
których świat Zachodu postrzega społeczeństwa muzułmańskie.
Satrapi, prowadząc swoją komiksową autonarrację, mającą na celu procesualną
rekonstrukcję jej podmiotowości, sięga zatem nie tylko do źródeł historycznych –
zakorzenia również swoją autoanalizę w płci, w równym stopniu wpisując się we
wspólnotę irańskiego narodu, jak i irańskich kobiet. Za przykład posłużyć może między
innymi rozdział Chusta, otwierający pierwszy tom Persepolis. Satrapi kreśli tu podłoże
poważnego, głęboko zakorzenionego w historyczno-religinym kontekście, konfliktu
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W swojej pracy Iranian Women And Contemporary Memoirs Farideh Goldin podsumowuje, że na

przestrzeni ostatnich lat (1996-2004) wydano 28 autobiograficznych dzieł autorstwa irańskich kobiet.
Kategoria autobiograficzności wiąże się dla Goldin z perskim wyrażeniem khaterat, którego Irańczycy
używają na określenie każdego typu narracji odnoszącego się do autentycznych przeżyć autora. Dlatego
też jej wyliczenia uwzględniają pisane prozą pamiętniki, narracyjną poezję autobiograficzną i powieści
graficzne Satrapi. Por. F. Goldin, Iranian Women And Contemporary Memoirs, „Persian Heritage”, jesień
2004. Również: http://faridehgoldin.com/IranianWomenandContemporaryMemoirs.pdf.
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społecznego związanego z prawną regulacją obowiązku noszenia przez kobiety
hijabu96. Autorka zajmuje w tym sporze „liberalne” stanowisko, ale jednocześnie
stanowczo podkreśla, że powody, dla których rozgorzała owa dyskusja, są dużo bardziej
złożone, niż chciałyby je widzieć zachodnie feministki. Uruchamia się tu bardzo szeroki
kontekst studiów genderowych – przede wszystkim, zanegowanie przez takie badaczki
jak Judith Butler, Helene Cixous czy Lucy Irigaray homogeniczności kobiecego
podmiotu i ujęcie tej kategorii – tu głównie Butler – jako konstrukt kulturowy97.
„Trzecia fala feminizmu” zidentyfikowała bowiem tendencje dążące do ujednolicenia
kobiecej podmiotowości jako szkodliwe, prowadzące do wykluczenia pomniejszych
„inności”. Mam tu na myśli grupy „podwójnie” wyobcowane: wspólnoty kobiet-niebiałych, nie-heteroseksualnych czy też – adaptując ten prąd intelektualny na użytek
podejmowanej przeze mnie problematyki – wspólnoty kobiet niewychowanych
w kulturze Zachodu. Persepolis jawi się zatem jako narracja feministyczna, świadomą
genderowo – ale jednocześnie dekonstruującą monolityczną wizję „kobiety Trzeciego
Świata”.
W drugim tomie swojej powieści Satrapi tłumaczy (sobie i czytelnikowi),
dlaczego demokratyczna i oferująca pełną gamę swobód obywatelskich Austria stała się
dla jej głównej bohaterki miejscem t osobistej traumy. Marjane szybko zauważa, że
w europejskiej mentalności, podobnie jak w jej rodzimej, funkcjonuje szereg
stereotypów wykluczających różne „odmiany” Inności poza normatywny nawias.
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Por. N. C. Moruzzi, Trying to Look Different: <<Hijab>> as the Self-Presentation of Social

Distinctions, „Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East”, 2/2008. Również:
N. Asfaneh, (Un)veiling Feminism, „Social Text” 3/2000. Obie autorki, przyjmując feministyczną
perspektywę, omawiają w swoich pracach szeroki kulturowy kontekst obowiązku noszenia chusty.
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Por. J. Butler, „Kobiety” jako podmiot feminizmu, [w:] tejże, Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska,

Warszawa 2008. Również: E. Pietrzak, Podmiot – interpretacje feministyczne, [w:] Podmiot – osoba –
tożsamość, pod red. tejże, A. Warchała i Ł. Zaorskiego-Sikory, Łódź 2007.
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Ilustracja 27. Kadry z komiksu Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia powrotu, Post 2006, s. 6).

Po raz kolejny doświadcza wyobcowania – staje się pobłażliwie traktowaną „irańską
emigrantką”. Trudno nawiązać jej kontakt z rówieśnikami – doświadczenie wojny
i życia w ciągłym strachu bezpowrotnie zrewolucjonizowało jej system wartości, który
okazał się zupełnie niezrozumiały dla austriackich nastolatków. W końcu udaje jej się
jednak znaleźć przyjaciół pośród anarchizujących outsiderów, nie stroniących od
hucznych imprez, alkoholu i narkotyków. U Marjane zaczyna postępować, okupiony
poczuciem winy wobec rodziców, proces asymilacji w nowym, „wyzwolonym”
otoczeniu. Paradoksalnie, nagłe zetknięcie się Marjane z europejską swobodą
obyczajową sprawiło, że zaczęła ona postrzegać w zupełnie innym świetle
charakterystyczny dla swojej kultury, związany z rolami płciowymi system nakazów
i zakazów. W Iranie była zagorzałą przeciwniczką obowiązku noszenia chusty –
w Austrii przeszkadzało jej zaś próżne, hedonistyczne celebrowanie seksualności
i jawna rozwiązłość. To wyniesione z „drugiej strony barykady”, genderowe
doświadczenie okaże się potem istotnym elementem autokreacji Satrapi, który uzupełni
jej wizję kobiecego ja, jako konstruktu funkcjonującego w społeczeństwie (czy też
może: w dwóch skrajnie różnych społeczeństwach). Marjane uświadamia sobie, iż jej
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kobieca tożsamość warunkowana jest kulturowo – a obie, pod wieloma względami
antagonistyczne kultury, w których przyszło jej żyć, wymagają od niej odgrywania
zupełnie innych, społecznych ról. Co jednak istotne, bohaterka Satrapi identyfikuje oba
dyskursy (dyskurs Wschodu i Zachodu) jako opresywne, empirycznie dochodząc do
konstatacji, iż wszelkie próby generalizowania, ujednolicania jej kobiecej (i nie tylko)
tożsamości implikują pominięcie któregoś z jej aspektów. W przypadku Satrapi mamy
bowiem do czynienia z wielokrotnie złożonym procesem konstytuowania się ja –
poprzez doświadczenie emigracji zmuszona była funkcjonować w dwóch kulturach,
a tym samym – korzystać z dwóch innych wzorców poznawczych98.
Pomimo dokonania się wymuszonej środowiskowej adaptacji, Marjane wpada
w poważną depresję po rozstaniu ze swoim austriackim chłopakiem, Marcusem. Zostaje
sama – bez grosza przy duszy i dachu nad głową. Spędza dwa zimowe miesiące na
wiedeńskich ulicach – w końcu trafia do szpitala z ciężkim zapaleniem oskrzeli. To
moment przełomowy w życiu bohaterki Satrapi – niedługo potem, na wyraźną prośbę
rodziców, wraca do Iranu. Po powrocie do kraju doświadcza jeszcze wielu rozczarowań
związanych z kulturowymi i politycznymi ograniczeniami. Studiuje na jednej
z tamtejszych Akademii Sztuk Pięknych, gdzie walczy z cenzurą. Wychodzi za mąż za
Irańczyka Rezę, ale jej małżeństwo rozpada się – Marjane nie odnajduje się
w obciążonej kulturowo roli irańskiej żony. W końcu, przytłoczona brakiem wolności
słowa i wszechobecną indoktrynacją, postanawia opuścić kraj na dobre – ostatnia
plansza komiksu przedstawia scenę jej pożegania z rodziną na lotnisku Mehrabad
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Ten rodzaj tożsamości kulturowej, określany jako „tożsamość przełączana” charakteryzuje w swoim

artykule Tożsamość kulturowa Paweł Boski (P. Boski, Tożsamość kulturowa, [w:] Tożsamość i jej
przemiany a kultura, pod red. P. K. Olesia i A. Batory, Lublin 2008. Badacz rozróżnia tożsamość
społeczną od kulturowej, wykazując podmiotowy, indywidualny charakter tej drugiej.
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Ilustracja 28. Kadry z komiksu Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia powrotu, Post 2006, s. 38).
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bohaterki ma zupełnie inny charakter niż zakończona spektakularnym niepowodzeniem
eskapada do Wiednia. Tym razem dojrzalsza i bardziej samoświadoma Marjane
starannie przygotowuje się do opuszczenia rodzinnego kraju. Końcowe karty Historii
powrotu ukazują ją spacerującą po otaczających Teheran górach, wypoczywającą
z babcią nad Morzem Kaspijskim, odwiedzającą grób dziadka (obiecuje mu, że będzie
z niej dumny), beztrosko spędzającą czas z rodzicami. Satrapi daje nam do zrozumienia,
że jej bohaterka zakończyła właśnie pierwszy etap swojej podmiotowej odysei,
przepracowując uzupełniające się doświadczenia życia w kraju i na emigracji. Dokonuje
świadomego wyboru – porzuca swoich bliskich i rodzinny kraj w imię – jak pisze
Satrapi w ostatnich słowach komentarza – wolności.

Warstwa graficzna Persepolis była szeroko dyskutowana w kontekście
domniemanych inspiracji Satrapi. Krytycy najczęściej wskazywali na podobieństwo
ilustracji irańskiej rysowniczki do przedstawień typowych dla zabytków starożytnej
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Ilustracja 29. Kadry z komiksu Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia powrotu, Post 2006,
s. 191).

sztuki perskiej99.

Chodzi tu przede wszystkim o komponowane w horyzontalnym,

pasowym układzie płaskorzeźby. Reliefy te przedstawiały postacie z profilu, cechowały
się również charakterystyczną powtarzalnością motywów – w rysunkach Satrapi widać
wyraźne wpływy tej konwencji; często sięga ona po graficzne multiplikacje,
gdy tematem

przedstawienia są sceny zbiorowe. Na powinowactwo jej ilustracji

z formą reliefu może również wskazywać utrzymanie duochromatycznej kolorystyki
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Rzadko mówi się o grafice Persepolis w kontekście ilustracji znanych z innych komiksów wydanych

przez kolektyw L’Association, do którego należy Satrapi. Nie sposób jednak nie wspomnieć o ogromnym
podobieństwie jej rysunków do czarno-białych grafik David Beaucharda, autora popularnego komiksu
autobiograficznego l'Ascension du Haut Mal.
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Ilustracja 30. Zestawienie jednego z kadrów Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia dzieciństwa
Post 2006, s. 17) z fotografią przedstawiającą element reliefowy z Apadany w Persepolis (ok. 550 r. pne).
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Ilustracja 31. Zestawienie jednego z kadrów Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia dzieciństwa
Post 2006, s. 34) z fotografią przedstawiającą element reliefowy zdobiący schody do Apadany w Persepolis
(ok. 550 r. pne).
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Inspirowanie się sztuką tradycyjną w celu wykreowania własnego komiksowego stylu
świetnie wpisuje się w autorską strategię Satrapi, która punktem wyjścia dla swoich
tożsamościowych poszukiwań uczyniła zakorzenienie-się w historii swojej rodziny
i dziedzictwie swojego narodu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że irańska autorka
mogła sięgnąć po te inspiracje jeszcze z innego powodu.
Sztuka perska stanowiła bowiem w swoich czasach specyficzny ewenement –
charakteryzowała ją niebywała eklektyczność. Była ona skutkiem konsekwentnej
polityki Imperium, którego władcy pozwalali podbitym narodom na kultywowanie
swoich tradycji. Być może Satrapi, korzystając ze spuścizny tej kultury i nawiązując do
jej osiągnięć w tytule swojego dzieła, dała wyraz swojej tęsknocie za multikulturową
i otwartą Persją, która inność i oryginalność czyniła nie wadą, a walorem100.
Plansze składające się na oba tomy Persepolis są nie tylko sekwencjami kadrów,
które konstytuują narracyjność przekazu. Są również płaszczyznami, na które Satrapi
projektuje swoje autofikcyjne analizy – niejednokrotnie zamykając je w planszach
nieopatrzonych żadnym werbalnym komunikatem. To, co Symboliczne, w komiksie
autofikcyjnym uzyskuje swoją graficzną reprezentację poprzez wprowadzenie
m e t o n i m i c z n y c h o b r a z ó w. Za przykład zastosowania takiego rozwiązania
posłużyć może miedzy innymi poniższa ilustracja:
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Por. J. Pijoan, Sztuka starożytnej Persji, [w:] Sztuka świata, tom I, Warszawa 1989, s.249: Eklektyzm

sztuki perskiej jest świdomą, zgodną z imperialnymi celami monarchii tendencją. Rządząc ogromnym,
wielonarodowym państwem, władcy podkreślali, że tworzą kulturę, w której każdy naród będzie miał
zachowane jego tradycje. Inskrypcje z Suzy zdają się wyraźnie o tym mówić, wymieniając prowincje,
z których pochodzili artyści i materiały, użyte przy wznoszeniu rezydencji. Sztuka perska nie stanowi
wyniku długiej, naturalnej ewolucji, ale jest rezultatem zamiezenia o znaczeniu politycznym.
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Ilustracja 32. Kadr z Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia dzieciństwa Post 2006, s. 12).

Tożsamościowe zagubienie głównej bohaterki znajduje tu swoje odbicie w grafice
Satrapi. Autorka, operując reliefowym kontrastem, dokonuje autoanalitycznego „przerysowania” pewnej emocjonalnej jakości, którą wcześniej starała się przybliżyć
czytelnikowi za pomocą tekstualnego komentarza. Swoją graficzną reprezentację
otrzymuje tu dwugłosowość ja. Nawiązując do koncepcji ja dialogowego – mamy do
czynienia z sytuacją, w której dysoponentka obrazu nie jest w stanie zintegrować dwóch
różnych obszarów samowiedzy, ponieważ dwie społeczne role, które odgrywa, jawią jej
się jako antagonistyczne względem siebie. Aby wyrazić to rozdarcie, Satrapi posługuje
się graficzną metonimią; elementy maszynerii, linijka i młotek ewokują tu postęp
i nowoczesność (utożsamiane z wiedzą), natomiast perska, ornamentowa inkrustacja –
religijność i tradycyjność (opozycyjne względem wiedzy). Z innym przykładem
posłużenia się graficzną metonimią mamy do czynienia w przypadku poniższego kadru:
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Ilustracja 33. Kadr z Persepolis (M. Satrapi [scen. i rys.], Persepolis. Historia dzieciństwa Post 2006, s. 28).

Satrapi w autoanalitycznym geście sięga tu do tego, co zapomniane – a mianowicie do
dziecięcej perspektywy, jaka pierwotnie towarzyszyła poznawaniu przez Marjane
historii jej rodziny. Operujący metonimicznym skrótem język obrazu okazuje się lepiej
służyć intencjom autorki - jest dużo bardziej użyteczny, gdy zachodzi potrzeba
przedstawienia autofikcyjnej impresji ze „zdezaktualizowanego” punktu widzenia,
oderwanego od narracyjnego tu-i-teraz101.
Ilustracje Persepolis są czarno-białe - podstawową dychotomią wizualną uwypuklającą
reliefy na planszach tego komiksu jest więc kontrast jasne-ciemne. Postacie
przedstawione są tu w uproszczonej, pozbawionej detalu manierze. Rysunki sprawiają
wrażenie „przejrzystych”, a kontrasty plam barwnych podkreślają opozycje pojawiające
się w toku myślenia Satrapi. Ten rodzaj uproszczenia warstwy graficznej –
101

Por. J. de Bloois, op. cit. Holenderski badacz postuluje, iż wszelkie wizualne przedstawienia

autofikcyjne wpisują się w kategorię meta-narracji i mają charakter metonimiczny: (...) Autofiction's main
rhetorical figure is <<metalepsis>> or the <<transgression between real world and narrated world>> the constant intrusion of a narrator who is both present in his (fictional) narrative and claims to be
identifiable (in a world outside of the literary text). (...) In autofiction, narrative has a predominantly
metonymic or indexical character: it proceeds from a (presupposed) proximity between the narrator and
his/her fictional avatar (which may or may not be his/her proper name).
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uproszczenia, które z n a c z y, wpisuje się w praktykę komiksopisarstwa przerysowującego. Artystka prowadząc autonarrację skupia się na tych aspektach swojej
podmiotowości, które intuicyjnie postrzega jako problematyczne, pozostające ze sobą
w konflikcie – celowo konfrontuje je uzyskując efekt autoterapeutyczny102.
Jednocześnie uświadamia sobie, że tożsamość jest swoistym „projektem w procesie”,
a jej integralność warunkuje dynamika między elementami samowiedzy. Taka
„agresywna” metoda autoanalizy jest jednak wysoce skuteczna - Marjane, którą
obserwujemy pod koniec drugiego tomu powieści sprawia bowiem wrażenie osoby
silnej, spokojnej i pełnej optymizmu – w ten sposób autorka sygnalizuje czytelnikowi,
że jej introspektywna podróż dobiegła końca.

Pisząc o Persepolis z polskiej perspektywy, nie sposób uniknąć porównania tej
bestsellerowej powieści graficznej z tytułem mniej znanym, ale pod wieloma
względami podobnym do dzieła Satrapi – a mianowicie z serią autobiograficznych
komiksów Marzi autorstwa Marzeny Sowy (scenariusz) i Sylvaina Savoia (rysunki).
Podobnie jak jej irańska poprzedniczka, Polka również zdecydowała się napisać swoje
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Prowadzenie narracji autofikcyjnej ma w przypadku Satrapi jeszcze inny, „tożsamościowy” wymiar.

Identyfikuje ona przestrzeń komiksowej narracji z własnym, prywatnym uniwersum, a opowiadanie
autobiograficznej historii warunkuje jego istnienie. Tak charakteryzuje tę strategię autorską w swoim
artykule Tożsamość przez płeć Inga Iwasiów: Żeby istnieć, muszę opowiedzieć wam moją historię.
Żebyście uznali jej konieczność – musicie przeczytać jako Inny otaczający nas świat kultury i przekonać
się, czy jesteście / jestem jego częścią. Ponieważ nie jestem – zbuduję moją kontr-opowieść pod prąd
opowieści patriarchatu. Iwasiów ujmuję tę kwestię w perspektywie feministycznej, ale tak rozumiany
mechanizm zapośredniczania siebie w opowieści, a następnie „wychodzenia” z nią do wspólnoty
czytelników ma rację bytu zawsze wtedy, gdy narrację prowadzi podmiotowość wykluczona,
marginalizowana. Zatem: zarówno kobieta (nie-mężczyzna) jak i np. Iranka mieszkająca we Francji (nieEuropejka). Por. I. Iwasiów, Tożsamość przez płeć, [w:] Polonistyka w przebudowie, pod red.
M. Czermińskiej, S. Gajdy, K. Kłosińskiego, A. Legeżyńskiej, A. Z. Makowieckiego oraz R. Nycza,
Kraków 2005, s. 230.
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dzieło po francusku –

w rezultacie komiks debiutował na zagranicznym rynku

wydawniczym (opublikowany nakładem belgijskiego wydawnictwa Dupuis), gdzie
został bardzo ciepło przyjęty przez krytykę.
Sowa, urodzona w 1979 roku w Stalowej Woli, do Francji wyjechała na studia.
Szkołę średnią kończyła już w wolnej Polsce - w przeciwieństwie do Satrapi nie
emigrowała więc z rodzinnego kraju ze względu na napiętą sytuację polityczną.
Podczas swojego pobytu za granicą artystka poznała Savoia, francuskiego ilustratora od
lat związanego ze środowiskiem komiksowym. To on namówił Sowę do wspólnej pracy
nad kilkutomową powieścią graficzną opartą na spisanych przez nią wcześniej
wspomnieniach.
Dzieci i ryby głosu nie mają to historia pierwszych lat życia rudowłosej Marzi,
dziewczynki dorastającej w pełnych absurdów realiach Polski Ludowej. Główną
bohaterkę poznajemy jako kilkuletnie, wrażliwe dziecko, nieustannie skarżące się na
brak zainteresowania ze strony dorosłych. Sowa, przekładając swoje retrospektywne
impresje na język komiksu, umożliwia czytelnikowi spojrzenie na okres PRL-u oczami
jej głównej bohaterki. Graficzny avatar polskiej autorki jest bardzo wiarygodnym
konstruktem - Sowa świetnie wykorzystuje panele narracyjne, opatrując ilustracje
prostym, ale sugestywnym komentarzem obnażającym mechanizmy działania dziecięcej
psychiki. Ton, w jakim scenarzystka prowadzi swoją narrację, przywodzi na myśl
anegdotyczny styl opowiadania charakterystyczny dla pierwszego tomu Persepolis,
w którym Satrapi opisywała życie Irańczyków z perspektywy kilkuletniej Marjane.
Wszystkie relacje między bohaterami komiksu Sowy przedstawione są tu z rozbrajającą
szczerością, a czytelnika nieustannie uderza nieporadność tytułowej bohaterki, która
wciąż dziwi się otaczającemu ją światu. Marzi nie ma pojęcia dlaczego po ulicach
Stalowej Woli jeżdżą czołgi – odczuwa natomiast wszechobecny nastrój niepokoju. Nie
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potrafi też zrozumieć powodów, dla których jej mama wzrusza się do łez, oglądając
slajdy z pielgrzymki papieża do Polski – co, jak się okaże, wpędzi ją i jej małoletnich
kompanów w poważne tarapaty.
Kilkanaście krótkich historii składających się na tom Sowy ma jednak za zadanie
przede wszystkim przybliżyć odbiorcy atmosferę, jaka panowała w Polsce lat
osiemdziesiątych. Mamy tu zatem kilometrowe kolejki po cukier i świecące pustkami
sklepy, ulice pełne są Fiatów 126p, a podłogi ciasnych mieszkań w blokach z wielkiej
płyty zdobią pstrokate, tureckie dywany. Pomimo iż Dzieci i ryby głosu nie mają to bez
wątpienia praca bardzo osobista, komiks Sowy sprawia wrażenie dzieła o charakterze
przede wszystkim edukacyjnym, skierowanego do grona zachodnioeuropejskich
czytelników, którym obce jest doświadczenie komunizmu. Brak tu szerokiej,
światopoglądowej refleksji, jaka towarzyszy komiksowym poczynaniom Satrapi103.
Należy wziąć pod uwagę, że Sowa pisała swój komiks jako Polka-emigrantka,
od dawna mieszkająca poza granicami kraju. W wywiadach autorka ta często przyznaje,
że coraz trudniej rozmawia jej się po polsku104 – mamy tu zatem do czynienia
z procesem kulturowej asymilacji dokonującej się kosztem językowego wykorzenienia.
Podobnie było w przypadku Satrapi – doświadczenie emigracji może doprowadzić do

103

Sowa stanowczo odżegnuje się od porównywania jej serii z Persepolis. Oto jak autorka skomentowała

szeroko dyskutowane podobieństwo jej pracy do dzieła Satrapi w wywiadzie opublikowanym na łamach
„Wysokich Obcasów”:
Wysokie Obcasy: Opowieści o Marzi przypominają komiks słynnej Marjane Satrapi o jej dzieciństwie w
Iranie. To <<Persepolis>> po polsku?
Marzena Sowa: Nie czytałam Persepolis, ale wczoraj obejrzałam film. Poszłam specjalnie do kina, bo
czułam, że podczas naszej rozmowy padną pytania na ten temat. <<Persepolis>> to opowieść 35-letniej
Marjane o jej trudnym dzieciństwie. Marzi to opowieść małej dziewczynki. <<Persepolis>> nie zawiera
opisów codziennych spraw, chyba że wiążą się bezpośrednio z ciężką sytuacją kraju. Marzi opowiada o
dzieciństwie, które przypadło na ciężkie czasy, i nie ocenia historii.
Por. M. Sowa, Komiksowa Sowa, rozmowę przeprowadziła D. Buczak, „Wysokie Obcasy”, nr 41, 13
października 2007.
104

Por.: idem.
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dezintegracji tożsamości. Indywidualność odczuwa w takiej sytuacji potrzebę
autofikcyjnej re-definicji, która zazwyczaj zakłada „przepracowanie” wspomnień
intuicyjnie postrzeganych jako te, które konstytuują tożsamość. Integralną częścią ja
narratorki Marzi jest zatem głos Innej, który przemawia na kartach komiksu. Głos ten
„gnieździ się” oczywiście w dziecięcym avatarze autorki. Również tytuł tomu – Dzieci
i ryby głosu nie mają – nakierowuje czytelnika na ten psychoanalityczny trop,
sugerując, że komiksowa autofikcja Sowy jest próbą udzielenia głosu tej części jej ja,
która dotychczas była spychana na margines samowiedzy – najpierw przez dominujący
dyskurs „dorosłości”, potem zaś za sprawą asymilowania się artystki ze środowiskiem
diametralnie różnym od tego, które otaczało ją w dzieciństwie. Wydaje się więc, że
powody, dla których „narracyjny” komentarz wygłasza w Marzi kilkuletnia główna
bohaterka (tym samym narzucając czytelnikowi swoją dziecięcą, pozbawioną
krytycznych przemyśleń perspektywę), ściśle wiążą się z założeniami autofikcyjnej
praktyki Sowy.
Pomimo iż Dzieci i ryby głosu nie mają nie dorównuje rozmachem powieści
graficznej Satrapi, projekt ten stanowi ciekawą próbę ukazania początkowego stadium
rozwoju tożsamości. Fakt, iż dzieciństwo głównej bohaterki Sowy przypadło na ciężkie,
z historycznego punktu widzenia, czasy, czyni jej narrację ciekawszą. Dla
zagranicznych czytelników opowieści Marzi mają walor edukacyjny, natomiast dla
polskich odbiorców, szczególnie tych urodzonych w latach 70tych, komiks Sowy może
stanowić

„furtkę”

do

rozpoczęcia

własnych,

retrospektywnych

poszukiwań,

zapoczątkowanych procesem identyfikacji z główną bohaterką.
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Ilustracja 33. Plansza z komiksu Marzi (M. Sowa [scen.], S. Savoia [rys.], Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają,
Egmont 2007, s. 7).
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5.3 ZWIERCIADŁO CHOROBY

Powieść graficzna Davida Wojnarowicza Seven Miles A Second jest jedną
z najbardziej udanych realizacji komiksowej autofikcji. To zachwalane przez krytyków
dzieło opublikowane zostało w roku 1996 roku nakładem DC Comics i stanowi owoc
współpracy

Wojnarowicza

z

jego

przyjacielem,

rysownikiem

Jamesem

Rombergerem105. Co ciekawe, podstawą scenariusza komiksu były autobiograficzne
opowiadania i eseje Wojnarowicza opublikowane wcześniej - w wydanym w roku 1991
tomie Close to the Knives: A Memoir of Disintegration. Co popchnęło tego
nowojorskiego artystę do przekucia swoich literackich wspomnień na język komiksu?
Czy był to tylko formalny eksperyment?
Wydaje się, że zamysł tego projektu doskonale wpisuje się w całokształt światopoglądu
Wojnarowicza, który – zawsze nieufny wobec tego, co dominujące w społecznym
dyskursie – wciąż poszukiwał nowych środków wyrazu będących w stanie wyrazić jego
jednostkowy bunt przeciwko opresji normatywności. Forma literacka, w oczywisty
sposób wiążąca z tym, co tradycyjne, okazała się dla Wojnarowicza niewydolna –
sięgnął więc po medium sytuujące się na obrzeżach kultury. W swoich dziennikach
autor Tongues Of Flame pisał:

You can never depend on the mass media to reflect us or our needs or our states of mind;
bottom line, with enough gestures we can deafen the satellites and lift the curtains surrounding
the control room.106

105

Rysunki Rombergera były początkowo czarno-białymi grafikami, kolor na ilustracje nałożyła jego

żona, znana nowojorska artystka i kuratorka Marguerite Van Cook, związana – podobnie jak jej mąż –
z wydawnictwem DC.
106

D. Wojnarowicz, Close to the Knives: A Memoir of Disintegration, Nowy Jork 1991.
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Sięgnięcie do formy komiksu było zatem dla Wojnarowicza artystycznym gestem
dekonstruującym normę,

świadomą

próbą znalezienia

środków wyrazu

alternatywnych wobec tego, co mainstreamowe i konserwatywnie zideologizowane107.
Wojnarowicz, podobnie jak Harvey Pekar, wspomina swój pierwszy, dziecięcy kontakt
ze światem komiksu z rozczarowaniem. Okazało się ono jednak zaskakująco
inspirujące:

I remember reading Archie Comics when I was a kid and being bored because they dealt with
a world that had no correlation with my own. I remember having curiosity about sex and
wondering why there was no sex in the world of Archie — the world of Riverdale. I remember
taking a razor and cutting apart some Archie comics and gluing pieces of their bodies in
different places so that Archie and Veronica and Reggie and Betty were fucking each other.
A close-up profile of Jughead's nose on page five made a wild-looking penis when glued on
Reggie's pants on page seven. After hours of cutting and pasting I had a comic that reflected
a whole range of human experience that was u s u a l l y i n v i s i b l e [podkreślenie moje –
A.M.] to me108.

Reasumując – stworzenie komiksu

„na własnych zasadach” stanowiło

dla

Wojnarowicza rodzaj rozwiązania formalnego, które umożliwiało u k a z a n i e tego,
co jawiło się autorowi Seven Miles A Second jako treści niesprowadzalne do kodu
werbalnego. Język obrazu, bardziej „dosłowny” niż to, co tekstualne, umożliwia
bowiem czytelnikowi zagłębienie się nawet w historię zupełnie nieprzystającą do jego

107

Por. D. A. Beronä, A Renegade of Expression: David Wojnarowicz’s Autofiction in Comics, “Image

and Narrative”, nr 22 (maj 2008):
http://www.imageandnarrative.be/autofiction2/berona.html.
108

D. Wojnarowicz, op. cit.

114

codziennych

doświadczeń

–

komiks

zmniejsza

dystans

pomiędzy

odbiorcą

a komunikatem. Autorowi ta forma narracji graficznej pozwala zaś na obserwowanie
wizualnej wersji samego siebie bez potrzeby przerywania opowieści – jest unikatową
metodą prowadzenia autonarracji,

która umożliwia częściową obiektywizację

„mówiącego” podmiotu, poprzez wprowadzenie jego graficznego avataru.

Kim był autor Seven Miles A Second? David Wojnarowicz urodził się w roku
1954 w małej miejscowości Red Bank w stanie New Jersey, jako syn marynarza
polskiego pochodzenia i młodej Australijki. Jego dzieciństwo i okres dorastania były
pełne traum – począwszy od rozwodu rodziców, poprzez ciągłe znęcanie się ojca,
alkoholika i sadysty, nad Wojnarowiczem i jego rodzeństwem, na pobycie w sierocińcu
kończąc. Świadectwem wszystkich tych doświadczeń są autobiograficzne opowiadania
i dzienniki artysty.
W wieku 16 lat Wojnarowicz, relegowany z High School of Music and Art, opuszcza
mieszkanie swojej matki, która przygarnęła go, gdy nie mógł już liczyć na jakąkolwiek
pomoc ze strony ojca. W wieku niespełna 20 lat autor Close To The Knives zostaje bez
dachu nad głową – uzależnia się szybko od narkotyków, zarabia kilka dolarów dziennie
prostytuując się na nowojorskich ulicach. Na początku lat 70-tych Wojnarowicz
podejmuje próby uzyskania pomocy – początkowo w Armii Zbawienia (spotyka się
z kategoryczną odmową), później w tak zwanym Domu Przechodnim, gdzie udaje mu
się zatrzymać na jakiś czas. W tym okresie dużo czyta – jest zafascynowany Genetem,
Rimbaudem, Burroughsem. Niedługo później powstają jego pierwsze opowiadania
i dzieła plastyczne. Wtedy też zakłada również swój słynący z ekspresyjnych występów
zespół Three Teens Kill Four. Zyskuje coraz większą popularność w kręgach bohemy
z East Village, między innymi za sprawą głośnej wystawy Arthur Rimbaud In New

115

York. W 1985 roku umiera na AIDS jego kochanek, fotograf Peter Hujar,
a Wojnarowicz zostaje zdiagnozowany jako nosiciel wirusa HIV. To właśnie wtedy
rozpoczyna pracę nad swoim ostatnim dziełem – autobiograficzną powieścią graficzną
Seven Miles A Second. Komiks ten stanowi jego swoisty artystyczny testament –
Wojnarowicz zmarł bowiem w lipcu 1992 roku w wyniku ciągnących się ponad rok,
poważnych infekcji wywołanych przez AIDS. Nie zdążył dokończyć swojego dzieła panele narracyjne widoczne na ostatnich planszach powstały w wyniku zaadaptowania
przez Jamesa Rombergera i jego żonę tekstów opowiadań oraz osobistych notatek
autora Close To The Knives.
Komiks można zasadniczo podzielić na dwie części – pierwsza z nich opisuje
traumatyczną, nowojorską młodość autora, druga – ostatnie miesiące jego życia, gdy
jest już uznanym artystą zmagającym się ze śmiertelną chorobą. W dwóch pierwszych
rozdziałach autor nie przywołuje personaliów głównego bohatera109 - „pakt
autobiograficzny”

realizuje

się

tu

tylko

poprzez

wprowadzenie

wizualnego

podobieństwa bohatera do autora scenariusza, którego zdjęcie widnieje na okładce.
W rozdziale trzecim Wojnarowicz wprowadza natomiast wiele imion własnych,
przypisując je do avatarów znanych z poprzedniej części pracy – tym samym pieczętuje
autofikcyjny charakter swojego dzieła110. Seven Miles A Second ma bez wątpienia
charakter autoanalityczny – narracyjnym priorytetem Wojnarowicza jest re-definicja
mówiącego ja.

109

Tekst Seven Miles A Second poprzedzony jest wstępem autorstwa Toma Rauffenbarta, ostatniego

partnera i spadkobiercy Wojnarowicza. Daje on w nim świadectwo autobiograficzności Seven Miles,
pisząc o okolicznościach powstawania komiksu i idei, która przyświecała autorowi komiksu. Dlatego też
można zakładać, że początkowa „anonimowość” głównego bohatera jest rezultatem świadomej strategii
artystycznej, mającej za celu uniwersalizację opowiadanej historii.
110

Podobny zabieg stosuje w swoim Fils Serge Doubrovsky – początkowo wprowadza tylko inicjały

swojego głównego bohatera, następnie jego pierwsze i drugie imię a na końcu - nazwisko.
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Centrum swojego psychoanalitycznego uniwersum czyni autor Close To The
Knives własne ciało – dokonując, podobnie jak uczynił to Harvey Pekar – zwrotu
introwertycznego. „Zwierciadłem” autofikcyjnej narracji Wojnarowicza jest jednak,
odwrotnie niż miało to miejsce w przypadku Pekara, płaszczyzna physis – to przez nią
prowadzi w ujęciu Wojnarowicza droga do ja ukrytego w psyche.
Dlatego

też

chciałabym

zaproponować

odczytanie

projektu

autofikcyjnego

Wojnarowicza w kontekście tak zwanej filozofii żywego ciała autorstwa Michela
Henry’ego – francuskiego fenomenologa, który podjął w swoich pracach próbę
uprawomocnienia kategorii podmiotu. Punktem odniesienia dla swoich rozważań
uczynił zaś szeroko rozumianą kategorię cielesności.
Nowatorstwo myśli Henry’ego polega na przeformułowaniu pytania o rację bytu
podmiotu111. Jego protagoniści zwracają uwagę, że w rzeczywistości, ataku na podmiot
nie dokonali Derrida, Lyotard czy Deleuze, ale że kontrdyskurs wobec stanowiska
kartezjańskiego narodził się praktycznie wraz z nim samym. W takim ujęciu,
postmodernistyczna ofensywa to nic innego, jak próba dojścia do tak zwanego
„podmiotu w liczbie mnogiej”, który nie byłby uwięziony w opozycji pomiędzy
uniwersalizacją a utratą cech indywidualnych. Henry zakłada, że samoświadomość
nowożytności kształtowała się przez batalię o podmiotowość, w której nie nastąpił
żaden znaczący przełom. Posiadanie wątpliwości co do statusu tej kategorii jest według
niego najbardziej naturalnym odruchem współczesnego człowieka jako istoty myślącej
i funkcjonujacej w świecie. Francuski filozof za nieudane uznaje wszystkie próby
„uśmiercenia” podmiotu, reformułując pytanie o podmiotowość jako pytanie o sposób,

111

Por. M. Henry, O fenomenologii, Warszawa 2007; M. Henry, Fenomenologia nie-intencjonalna:

zadanie fenomenologii przyszłości, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje,
rozwinięcia, pod red. J. Migasińskiego i I. Lorenc, przeł. J. Migasiński, Warszawa 2006.
Również: K. Mrówka, Michel Henry i jego fenomenologia życia, „Studia Philosophica”, IV/2007.
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w jaki można pogodzić jednostkową wolność z koniecznością istnienia ogólnie
przyjętych norm.
Punktem wyjścia dla analizy kategorii podmiotu, jakiej dokonuje Henry, jest
obserwacja, iż większość filozofów od czasów Kartezjusza mówiła o bycie (czy
dokładniej: o byciu) poprzez uzewnętrznienie, przedstawienie. Autor O fenomenologii
proponuje nam zaś podmiot rozumiany jako samo-pobudzającą się afektywność, która
nikomu i niczemu nie wychodzi na przeciw – jest bytem nie-intencjonalnym.
Centralnym pojęciem swojej filozofii czyni Henry rozumiane wieloznacznie ciało.
Podstawowe założenie jego myśli stanowi zaś, iż ciało to ciało, które jest Ja. Innymi
słowy – podmiot Henry’ego jest nieprzedstawieniowy i tożsamy z ciałem. W obrębie
samego „ciała” francuski fenomenolog dokonuje jednak kluczowego rozróżnienia: na,
pomijając

obcojęzczną

nomenklaturę,

ciało-rzecz

i

żywe-ciało.

Za

istotę

człowieczeństwa uznaje on naszą kondycję jako bytów wcielonych, czyli takich, które
są żywym ciałem. Ciało-rzecz i żywe-ciało łączy skomplikowana i pełna paradoksów
siatka wzajemnych oddziaływań, których nie sposób w tym miejscu omówić. Już te
wstępne ustalenia pozwalają jednak na zarysowanie paraleli między spuścizną
Henry’ego a metodą autofikcyjną Wojnarowicza – zarówno Henry, jak i autor Seven
Miles A Second przedmiotem swojej refleksji uczynili ciało oraz relacje, w jakie
wchodzi ono z podmiotowością.

Komiks Wojnarowicza rozpoczyna się cytatem z jego dziennika (il. 35) dowiadujemy się z niego, że tytułowe seven miles a second to minimalna prędkość, jaką
musi rozwinąć człowiek, aby pokonać ziemską grawitację. Precyzując – prędkość, jaką
musi rozwinąć ludzkie c i a ł o, aby tego dokonać. Już to pierwsze zasygnalizowanie

118

Ilustracja 35. Plansza z komiksu Seven Miles A Second (D. Wojnarowicz [scen.], J. Romberger [rys.], M. Van Cook
[kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996, s. 3).

przez autora sfery, w której koncentrjuą się jego egzystencjalne lęki, odsyła nas zatem
do kategorii cielesności – ciała rozumianego jako brzemię, narzucające ograniczenia.
Wojnarowicz pisze:

My mind cannot contain all that I see. I keep experiencing this sensation that my skin is too
tight; civilization is expanding inside of me.
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Właśnie owe inside of me jest kluczowe dla Wojnarowiczowskiego oglądu świata.
Mówiąc o kiełkującej w jego wnętrzu, agresywnie rozrastającej się cywilizacji, artysta
lokalizuje zagrożenie w sobie – tym samym czyni zaś swoje własne ciało
subiektywnym centrum wszechświata. W jednym z paneli narracyjnych na stronie 48
autor Close To The Knives pisze:

I am empty of all things, but deep in my own b o d y, [podkreślenie moje – A.M.] I wait for
something. Some flood of purpose and information and desire for living to sweep back at me.

Wojnarowicz szuka ewentualnego ukojenia w swoim chorym i umęczonym ciele –
zdaje sobie bowiem sprawę, że jest ono tożsame z jego podmiotowością.
W dziele Wcielenie. Filozofia żywego ciała Michel Henry stwierdza, że to
frustrujące autora Seven Miles A Second, żywe ciało jest tym, co doświadczając siebie,
cierpiąc, trwając i podtrzymując samego siebie, rozkoszuje się samo z siebie według
wciąż odnawiających się impresji112. Cytat ten rozjaśnia definicję podmiotowości
proponowaną przez Henry’ego. W ujęciu autora O fenomenologii podmiotowe ja
konstytuuje się poprzez samo-pobudzającą się afektywność113. Żywe ciało, poddane
działaniu zewnętrznych bodźców, doznaje różnych impresji. Dostarczaja mu one
cierpienia bądź radości – nieustannie pobudzają jednak afektywne jądro podmiotowości
sprawiając, że podmiot odnajduje się w tym samo-pobudzaniu, zaczyna czuć-siebie
w amplitudzie pomiędzy jakością dostarczanych mu przez świat bodźców. Koncepcja ta
wbrew pozorom różni się od klasycznych teorii obecności bytu w sobie, ponieważ
podmiotowość w ujęciu Henry’ego jest uprzednia wobec wszelkich manifestacji,

112

Cyt. za: I. Lorenc, Ścieżki ku rzeczom samym współczesnej fenomenologii, [w:] Fenomenologia

francuska, Warszawa 2006.
113

Zob.: J. Migasiński, Powrót podmiotu?, [w:] Podmiotowość i tożsamość, Warszawa 2001.
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wszelkiego jawienia się dla świata. Wszystko rozgrywa się w żywym ciele –
świadomość obarczona zostaje nagle ciężarem jestestwa, ugina się pod tym ciężarem,
cierpi – ale to właśnie sprawia, że odczuwa-się i istnieje. Według autora Wcielenia, już
sama świadomość istnienia przynosi podmiotowi radość.
Zanim jednak Wojnarowicz intuicyjnie odkryje ten opisany przez Henry’ego
mechanizm, znajdując w jego działaniu chwilowe ukojenie, podejmie kilka
zakończonych niepowodzeniem prób zwrócenia się ku światu.
Niemożliwym

byłoby

omówienie

tu

wszystkich

socjologiczno-politycznych

uwarunkowań, które wpłynęły na społeczną recepcję zjawiska, jakim było pojawienie
się AIDS w Stanach Zjednoczonych w latach 80 – wystarczy chyba jednak nadmienić,
że przeciętny obywatel USA kojarzył wtedy zespół nabytego niedobru odporności jako
„gejowską chorobę”, o której nie wiadomo nic ponad to, iż jest śmiertelna. Zanim
bohater

Wojnarowicza

wykona

zdecydowany

zwrot

ku

własnemu

wnętrzu,

obserwujemy, jak zmaga się on z powszechnym brakiem zrozumienia dla zarażonych
wirusem – jednocześnie obnażając socjopolityczne mechanizmy marginalizujące
nosicieli i chorych. Seven Miles A Second jest bowiem bez wątpienia dziełem
zaangażowanym

ideologicznie.

Przynależy ono

do

pierwszej fali projektów

artystycznych powstałych pod wpływem fermentu intelektualnego, jaki towarzyszył
narodzinom queer theory w USA na początku lat 90. Wielu badaczy zwraca uwagę, że
społeczna recepcja epidemii AIDS, która wybuchła w Stanach w połowie lat 80, miała
ogromny wpływ na kształtowanie się założeń teorii odmienności114. Dzieła
autobiograficzne powstałe w tamtych latach, takie jak komiks Wojnarowicza i jego

114

Por.: D. Roman, Acts of Intervention : Performance, Gay Culture, and AIDS, University of Indiana

Press, Bloomington 1998. Również: G. W. Dowsett, J. Kaldor, D. McInnes oraz M. Spongberg, Queer
theory, politics and HIV/AIDS, [w:] “Metascience”, 3/1998.
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dzienniki, stanowią interesujące świadectwo krystalizowania się dyskursu, który
sprzeciwił się heteronormatywnej opresji.
„Politycznie zaangażowane” plansze Seven Miles A Second, poświęcone zagadnieniu
społecznego odbioru AIDS, są najbardziej statycznymi kartami komiksu Wojnarowicza
– większą część kadrów zajmują tu panele narracyjne wypełnione tekstem
zaczerpniętym w całości z Close To The Knives (il. 36). W jednym z nich Wojnarowicz
komentuje:

It’s ironic when he takes on the face [urzędnik Ministerstwa Zdrowia – A.M.] of family
man who wants to protect his children because I am his child and i have AIDS and
AIDS is used to enforce the conservative agenda.

Oczywiście uruchamia się tutaj dla czytelnika cała siatka kontekstów – opresywny
mechanizm przypisywania określonego zespołu cech osobom posiadającym określone
schorzenia został juz wielokrotnie opisany115. Włączenie przez Wojnarowicza do Seven
Miles tego fragmentu dziennika sprawia, że podmiotowe rozdarcie jego głównego
bohatera komplikuje się podwójnie – redefiniuje on bowiem swoją tożsamość nie tylko
poprzez dialog z Innością reprezentowaną przez chorobę (wewnętrzny wymiar izolacji),
ale również za sprawą bycia Innym w oczach społeczeństwa (zewnętrzny wymiar
izolacji). Społeczeństwo odmawia mu zaś racji bytu jako swojego pełnoprawnego
członka, ponieważ identyfikuje Inność z zagrożeniem. Nawet jeśli ktoś zdecyduje
otworzyć się na ten dialog z Nieznanym, popada w Levinasowską pułapkę
sprowadzenia Innego do siebie samego – Wojnarowicz pisze o tej sytuacji w kontekście

115

Por.: S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, Warszawa 1999. Również:

D. Roman, op. cit.
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przyjaciół nie rozumiejących jego życiowej postawy i fizycznego cierpienia, z którym
musi się mierzyć (il. 37). Narrator konstatuje tu:

I see that the recentlessness of my illness is boring for others (...). I don’t know if it’s
just their denial or their humanity. Humans can never fathom what suffering feels like...
There is a block in the brain.

W momencie, kiedy Wojnarowicz traci wiarę w możliwość dialogu ze światem
zewnętrznym następuje u niego zwrot introwertyczny – katalizowany przez
rozładowanie ogromnego ładunku gniewu i buntu (il.38). Narrator dochodzi do
wniosku, że jedyne, co łączy go z innymi ludźmi, to jego sprzeciw wobec schematów,
w które wpisują się ich istnienia. Te z góry narzucone wytyczne Wojnarowicz określa
mianem pre-invented world, sugerując, że to właśnie ten zespół społecznych ról i
stereotypowych zasad jest fundamentem amerykańskiego społeczeństwa. Autor
Tongues Of Flame pisze:

I’m busying myself with a process of distancing myself from others, in order to know
what I feel and what I can find116.

W tym krótkim zdaniu dwukrotnie występuje zaimek myself, wprowadzony za pomocą
konstrukcji I am – introwertyczna tendencja narratora od tego momentu będzie
znajdować swoje odbicie również w sposobie formułowania przez niego werbalnego
komentarza. Poniżej, avatar Wojnarowicza wypowiada kwestię opisującą praktykę,
którą bez wahania można określić mianem dekonstrukcyjnej:

116

D. Wojnarowicz, op.cit.
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I dismantle and discard all spiritual and physical concepts designed to make sense of the
external world or give momentary comfort (...). There is something I want to see clearly,
something I want to witness in its raw state.117

Wszystko wskazuje na to, że ten abstrakt, którego poszukiwanie deklaruje narrator, to
nic innego jak jego własna podmiotowość, ogołocona z wszystkich naleciałości, które
nabył

w

procesie

bolesnej

socjalizacji.

Kolejne

karty

komiksu

ukazują

Wojnarowiczowski avatar izolujący się od świata, skoncentrowany na – rzec by można
– „nasłuchiwaniu” swojej choroby. Wszystkie dywagacje dysponenta obrazu
nacechowane są silną świadomością tożsamości ciała z podmiotem. Jesteśmy
świadkami procesu, który opisał wcześniej Henry: autor Seven Miles odnajduje ciało,
które jest ja i kontestuje bycie żywym ciałem (wcielenie), dokonując tym samym aktu
autofikcyjnej analizy. Podczas wszystkich działań, które podejmuje, Wojnarowicz
napotyka zaś opór bytu, który francuski fenomenolog określał miaem ciała
organicznego – tworu stojącego pomiedzy żywym ciałem, a ciałem, które ma zostać
poznane (światem zewnętrznym). Wszystkie momenty „iluminacji” czy może raczej
głębokiej samoświadomości pojawiają się u narratora tuż po odczuciu silnej impresji
pochodzącej ze świata zewnętrznego. Te akty „powracania” do samego siebie są dla
niego nierzadko bardzo bolesne, ale to właśnie one sprawiaja, że w Wojnarowiczu
wciąż tli się pragnienie życia. To chwilowe konstytuowanie się podmiotu jako samopobudzającej sie afektywności jest absolutnie uprzednie wobec wszelkich przedstawień
i intencjonalności – podmiot Wojnarowiczowskiego bohatera reaktywuje się za sprawą
doznań, jakie Henry określał mianem pathosu życia118. Moment takiego samo-doznania
117

Idem.

118

Por. I. Lorenc, op. cit.
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się opisuje plansza, która portretuje głównego bohatera podczas szybkiej jazdy
samochodem przez pustynię. Wojnarowicz pisze tu:

When I’m pressing my foot to the accelerator of the car and there is that sensation of being just
on the edge of going airborne, drifting fast and soundless on a narrow strip of asphalt that
ribbons into the furthest distance between the black hills I feel for a second that I can outrace
my own being, I can outrun my own existance, the terrible weight nd responsibility of my own
body – but it’s not true.119

Narrator doznaje ciężaru swojego jesestwa – pomimo iż jest to nieprzyjemne
doświadczenie, umożliwia mu ono powrót do własnego ja, zagubionego w opozycji
między tym, co normatywne, a tym, co queerowe.
Zwrócenie się ku ku własnemu wnętrzu pozwoliło Wojnarowiczowi częściowo
wyciszyć w sobie gniew, który zatruwał ostatnie lata jego życia – pogodził się on ze
swoją chorobą, zdając sobie sprawę, iż jest ona integralną częścią jego ja tożsamego
z ciałem. Pomimo iż udało mu się częściowo ocalić własną podmiotowość poprzez
intuicyjny zwrot ku filozofii żywej cielesności, akt ten nie przyniósł Wojnarowiczowi
ukojenia w trakcie procesu umierania. Kończy on swoją powieść graficzna pełną
pesymizmu frazą:

I am waving. I am waving my hands. I am disappearing. I am disappearing, but n o t f a s t
e n o u g h [podkreślenie moje – A.M.].120

Świadectwo Wojnarowicza dowodzi, iż podmiot istotnie może narodzić się w formie

119

D. Wojnarowicz, op. cit.

120

Idem.
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Ilustracja 36. Dwie plansze z komiksu Seven Miles A Second (D. Wojnarowicz [scen.], J. Romberger [rys.], M. Van
Cook [kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996, s. 42 i 43).
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Ilustracja 37. Plansza z komiksu Seven Miles A Second (D. Wojnarowicz [scen.], J. Romberger [rys.], M. Van Cook
[kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996, s. 57).
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Ilustracja 38. Plansza z komiksu Seven Miles A Second (D. Wojnarowicz [scen.], J. Romberger [rys.], M. Van Cook
[kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996, s. 44).
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nie-intencjonalnej, ale hybryda podmiotowości i tożsamości ma charakter – jak
określiłby to Henry – ekstatyczny, nakierowany na coś. W przypadku Wojnarowicza –
na drugiego człowieka, z którym nie mógł się skomunikować ze względu na dzielące go
ze społeczeństwem, obecne na wielu płaszczyznach, różnice. Nazwisko autora Seven
Miles A Second przywołać zatem można nie tylko w kontekście problematycznych
zagadnień podmiotowości i tożsamości ery postmodernizmu, ale również wtedy, gdy
mowa o dramatycznych konsekwencjach marginalizowania mniejszości – nie tylko tych
seksualnych.

Autoanalityczna praktyka Wojnarowicza zyskuje również swoją reprezentację
w ilustracjach, jakie stworzył on we współpracy z Jamesem Rombergerem i Marguerite
Van Cook. Warstwa graficzna komiksu, będąca teoretycznie tylko dodatkiem do
spisanych w formie dziennika przemyśleń autora Tongues Of Flame, otwiera przed
badaczem dorobku Wojnarowicza zupełnie nowe możliwości interpretacji jego projektu
autobiograficznego.
Ilustracje do Seven Miles wykonał wieloletni przyjaciel Wojnarowicza, James
Romberger, we współpracy ze swoją żoną Marguerite Van Cook, odpowiedzialną za
nałożenie koloru na jego czarno-białe grafiki. Plansze komiksu Wojnarowicza powstały
zatem w wyniku współdziałania trzech artystów – efekt końcowy jest wypadkową
trzech odmiennych perspektyw, które nałożyły się na siebie w trakcie procesu
twórczego. Krzysztof Lipka-Chudzik, w swojej rozprawie poświęconej przekazowi
werbalnemu i graficznemu w komiksie, postuluje konieczność traktowania zespołu
scenarzysta – ilustrator jako pojedynczego konstruktu nadawczego, uznając wszelkie
próby analizowania warstwy tekstualnej historii obrazkowych w oderwaniu od ich
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warstwy graficznej za przedsięwzięcia z góry skazane na niepowodzenie121. Ani
czytelnicy, ani badacze komiksu nie są bowiem w stanie wejść w posiadanie informacji,
które umożliwiłyby zdecydowane oddzielenie przejawów działalności scenarzysty od
manifestacji inwencji twórczej ilustratora122. Dlatego też, wtórując autorowi Przekazu
werbalnego i niewerbanego w komiksie, traktować będę warstwę graficzną Seven Miles
jako integralną część projektu autofikcyjnego Wojnarowicza, stanowiącą odbicie jego
artystycznych intencji. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również fakt, iż
wielu badaczy twórczości tego artysty wskazywało na powinowactwo sztuki autora
Close To The Knives i Rombergera, przejawiające się na poziomie estetycznej
paralelności ich prac. Tak pisał o tym w posłowiu do Seven Miles A Second Carlo
McCormick:

(...) James Romberger [is] an artist whose own deranged confection of gritty realism and
phantasmagorical invention was fermented in the same urban compost of disabused, discarded
and disenfranchised lives [as Wojnarowicz’s]. David could have found no better a hand to
execute the images of his introspective journey into that dark abyss ol personal identity. In
James not only did he have those intangible dimensions born of a longtime friendship and

121

Por. K. Lipka-Chudzik, Przekaz werbalny i niewerbalny w komisie, Uniwersytet Warszawski 1995.

Praca udpstępniona dzięki uprzejmości autora.
122

Również Szymon Kobyliński, w swoim artykule Brak dwugłosu, dowodzi konieczności traktowania

duetu scenarzysta – rysownik jako jednego konstruktu autorskiego (por. Sz. Kobyliński, Brak dwugłosu,
„Literatura na świecie” 8/1974). Bez wątpienia specyfika relacji pomiędzy autorem scenariusza
i ilustratorem nie została jednak jeszcze wyczerpująco omówiona w literaturze przedmiotu. Projekt
badawczy charakteryzujący koegzystencję dwóch nadawców komiksowego komunikatu wymagałby
odwołania się do założeń psychologii twórczości grupowej przy jednoczesnym wykorzystaniu metod
krytyki genetycznej – tematyka ta zaś wykracza daleko poza przedmiot zainteresowania niniejszej pracy.
Zob. również: W. G. Bennis, P. Ward-Biederman, Organizing Genius: The Secrets of Creative
Collaboration, Reading 1997.
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unabating mutual support, but a rare kinship in the way both pursued the arms of high artistic
expression in the low vernacular of popular culture.123

David Beronä, analizując warstwę graficzną Seven Miles, wykazuje, iż Wojnarowicz
i Romberger wyraźnie inspirowali się estetyką surrealistyczną124 - komiks ten pełen jest
nadrealistycznych, graficznych impresji powstałych w wyniku przekucia na język
obrazu snów i marzeń Wojnarowicza. Ta oniryczna konwencja zyskała również swoją
reprezentację w sposobie przestrzennej aranżacji plansz. Umieszczanie sekwencji
kadrów w ukośnych stripach, „przerywanie” ich białymi plamami tła, „wycinanie”
postaci z kadrów i umieszczanie ich na peryferiach ramek – wszystkie te zabiegi burzą
chronologię narracyjnych wydarzeń, przenoszą opowieść na nadrzeczywisty, oniryczny
poziom. Nastrój „czasoprzestrzennego zagubienia” głównego bohatera wprowadzany
jest również często za pomocą słów komentarza125.
Malarstwo surrealistyczne porzuciło postulaty mimesis uprzywilejowując manifestacje
przeżyć wewnętrznych. Źródłem tej nowatorskiej postawy było wspólne założycielom
grupy przekonanie, iż należy położyć kres licznym „automatyzmom”, którym – w ich
rozumieniu

–

podporządkowana

była

egzystencja

zdecydowanej

większości

społeczeństwa126. Ten anty-mieszczański światopogląd surrealistów pokrywa się pod
wieloma względami z pejoratywną wizją amerykańskiego społeczeństwa, jaka zyskała

123

C. McCormick, A Portrait of The Artist as a Young Maniac [posłowie], [w:] D. Wojnarowicz [scen.],

J. Romberger [rys.], M. Van Cook [kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996.
124

D. A. Berona, op. cit.

125

Przykładowo, na stronie 19, werbalny narrator stwierdza: As with certain drugs the lack of consistent

sleep and food acts in a way where time becomes meaningless. Night and day become confused. An event
that happened minutes ago feels like it may have happened weeks or months ago. Eventually everything
just slides into a blur of desperate need. I either did what I remember doing or I dreamt I did it and
neither really matters. Por. D. Wojnarowicz, J. Romberger, M. Van Cook, op. cit.
126

Por. K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985.
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Ilustracja 39. Cztery plansze z komiksu Seven Miles A Second (D. Wojnarowicz [scen.], J. Romberger [rys.], M. Van
Cook [kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996, s. 50-51 i 54-55).
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swój wyraz w wielu projektach artystycznych Wojnarowicza. Bliskość sztuki
Wojnarowicza i surrealistów przejawia się zatem nie tylko na poziomie stylistycznym,
ale również ideologicznym.
Nadrealistyczne

metody

ekspresji,

inspirowane

nauką

Freuda

i podporządkowane uzewnętrznianiu stanów podświadomości, okazują się bardzo
przydatne w realizowaniu projektu wizualnej autofikcji. Praktyka autofikcyjna, będąca
rodzajem artystycznej autoanalizy, zakłada bowiem, podobnie jak nadrealistyczny akt
twórczy, uruchomienie rejestrów podświadomości i podjęcie konstytuującego
tożsamość dialogu z Innym-ja. Katalizatorem tego procesu może być graficzne
artykułowanie tego, co Nieświadome bądź wypierane przez dominujące elementy
podmiotowości. Komiksowe prze-rysowanie, o którym pisałam w kontekście
Persepolis, ma w przypadku ilustracji Rombergera zupełnie inny charakter, niż
w innych omawianych w niniejszej pracy autofikcjach. Punktem odniesienia dla
nadawcy komunikatu graficznego w Seven Miles nie jest bowiem rzeczywistość (realia
jego egzystencji), a nad-rzeczywistość – czyli ta część jaźni, która może uzyskać swoją
manifestację tylko w wyniku podjęcia twórczego wysiłku, dokonania trudu analizy
własnego ja. Ten najgłębszy poziom autorefleksji zostaje u Wojnarowicza zaledwie
zasugerowany przez słowo - to, co niewerbalne, stanowi u niego nadrzędny wobec
tekstu nośnik treści zaczerpniętej z podświadomości. Fantastyczne kadry Seven Miles
A Second wyrażają ukryte lęki i pragnienia autora (gigantyczne owady kroczące po
ulicach, ludzie i przedmioty wymykające się prawom grawitacji – il. 39), zawierają
w sobie graficzne, choć pełne poetyckiej ekpresji, metafory śmierci czy miłości (il. 39).
Te „odrealnione” plansze Seven Miles często przedstawiają również wydarzenia
narracyjne, którym towarzyszy rozładowanie przez głównego bohatera ogromnego
ładunku agresji – tak jak w przypadku podwójnej planszy ukazującej nieproporcjonalnie

133

dużą sylwetkę Wojnarowicza niszczącego uderzeniem pięści katedrę św. Patryka127
(il. 38).
Wszystkie elementy Wojnarowiczowskiego świata przedstawionego toną w feerii
soczystych barw – a kolory w Seven Miles, podobnie jak słowo i obraz – znaczą. Van
Cook akcentuje wybrane treści, sprawnie operując reliefowymi kontrastami: jaskrawe
przeciwstawia szaremu, tony ciepłe – chłodnym128 (il. 39). Jednocześnie artystka
odmawia racji bytu prawom optyki – nakłada światłocienie w intensywnych barwach
zachodzącego słońca (odcienie pomarańczowego, żółtego, czerwnego, różowego),
szarości często nasyca purpurą, modulunek „składa” zaś z kontrastujących ze sobą
kolorystycznie, jaskrawych plam barwnych (np. il. 38). Wkład żony Rombergera
w dzieło Wojnarowicza uwypuklił surrealistyczną, oniryczną atmosferę komiksu – Van
Cook nadała kadrom postać fantastycznych slajdów, przywodzących na myśl marzenia
senne.
Zastosowanie przez Wojnarowicza wszystkich tych nowatorskich i dotychczas
niespotykanych (lub stosowanych na dużo mniejszą skalę) rozwiązań sprawia, że jego
dzieło jawi się jako swoisty unikat w w historii obu form ekspresji, do których
przynależy – mam tu na myśli zarówno komiks, jak i szeroko pojęte autofikcje. Seven
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Zaburzanie proporcji między elementami przedstawienia było chwytem typowym dla malarstwa

surrealisytycznego. Por. K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1975.
128

Za przykład może posłużyć tu m.in pierwsza, jednokadrowa plansza komiksu, przedstawiająca

młodego Wojnarowicza oczekującego na klienta. Główny bohater ubrany jest w czerwony podkoszulek
i jasne jeansy – wygląda jak zwykły, niepozorny nastolatek. W tle widnieje multi-kolorowa witryna
sklepu sportowego. Lewą część kadru zajmuje sylwetka bezdomnego utrzymana w brunatnych
szarościach – i pomimo iż zajmuje niemal połowę ujęcia, nie od razu przykuwa uwagę czytelnika,
zwabionego intensywnymi kolorami prawej części planszy. Wnioski są oczywiste – to, co zostało tu
podkreślone przez użycie koloru, przynależy do świata normy, zamieszkanego przez konsumpcyjne
społeczeństwo – szarość implikuje znaczenia przeciwne (wyalienowanie, biedę). W przypadku avataru
Wojnarowicza, kolor stanowi tylko maskę – prawdziwy powód, dla którego chłopak stoi pod sklepem,
zdradza nam tekst widoczny w panelu narracyjnym.
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Miles A Second jest nie tylko ambitną literacko autobiografią i atrakcyjną wizualnie
historią obrazkową – w tej powieści graficznej mamy do czynienia z dialogiem kodów,
ich wzajemnym uzupełnianiem się. To właśnie dzięki takim dziełom jak to, coraz
rzadziej zadaje się pytanie o zasadność określania komiksu mianem sztuki.

Ilustracja 40. Podwójna plansza z Seven Miles A Second (D. Wojnarowicz [scen.], J. Romberger [rys.], M. Van Cook
[kolor.], Seven Miles A Second, Vertigo 1996, s. 52 i 53).
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ZAKOŃCZENIE
Popularność, jaka cieszy się w ostatnich latach komiks autofikcyjny, oraz
tematyka prac powstałych w ramach tego gatunku dowodzą, iż medium to stanowi
płaszczyznę, na której manifestuje się wiele aktualnych tendencji socjologicznych
i światopoglądowych. Komiks, ze względu na historię swojej społecznej recepcji, wciąż
sytuuje się na obrzeżach współczesnej kultury. Mniemam, iż jest to jeden z powodów,
dla których to właśnie tę formę ekspresji wybierają autorzy pragnący dać wyraz
doświadczeniom alienacji, wyobcowania i „tożsamościowego” zagubienia. Popularność
komiksu autobiograficznego wiązać można również z ponowoczesnym brakiem ufności
w słowo – tendencją, którą badacze z nurtu visual studies identyfikują jako główną
przyczynę dokonania się tzw. zwrotu ikonicznego (pictorial turn) we współczesnych
naukach humanistycznych129. W. J. T. Mitchell stawia hipotezę, iż powszechność
przeświadczenia o swoistej nieadekwatności języka, nie będącego już w stanie
opisywać ludzkiego doświadczenia, oraz niechęć ponowoczesnej filozofii do tego, co
wizualne dowodzą rozpoczęcia procesu transformacji kultury od jej modelu
lingwistycznego do ikonicznego130. Jednocześnie, amerykański badacz opisuje swoisty
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Autorem pojęcia pictorial turn i głównym teoretykiem zwrotu ikonicznego jest amerykański badacz

William J. Thomas Mitchell, autor książki What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images
(W. J. T. Mitchell, What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, University of Chicago Press
2005). W Polsce problematyką tą zajmuje się aktualnie przede wszystkim Anna Zeidler-Janiszewska
(UŁ), autorka m.in tekstów: <<Visual Culture Studies>> czy antropologicznie zorientowana
<<Bildwissenschaft>>? O kierunkach zwrotu ikonicznegow naukach o kulturze („Teksty Drugie”,
4/2006) oraz O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych
(http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/AnnaZeidlerJaniszewska.pdf).
130

Por. W. J. T. Mitchell, Pictorial turn, [w:] Picture theory, University of Chicago Press 1994. Mitchell,

mówiąc o niechęci współczesnej filozofii do obrazu, powołuje się przede wszystkim na Richarda
Rorty’ego, który obwieszczał zwrot poprzedni (linguistic turn). Autor Picture Theory przyznaje, iż
„wizualne uprzedzenia” Rorty’ego mają swoje źródło przede wszystkim w jego chęci uwolnienia filozofii
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paradoks zaistniałej sytuacji. Zauważa, iż tendencje anty-lingwistyczne kojarzone są
z szeroko pojętą kondycją ponowoczesną, a szczególnie ostatnimi dekadami XX wieku
– a to właśnie ten okres uprzywilejował wszelakie formy wizualnej symulacji (gry
wideo, internet, technologie cybernetyczne itp.), ugruntowując pozycję obrazu
w kulturze. Media zostały jednak tak silnie zdominowane przez elementy wizualne, że
nastąpiło kulturowe sprzężenie zwrotne: od nieufności wobec języka, poprzez
gwałtowny zwrot ku kulturze ikonicznej, aż do zdominowania przez nią wielu aspektów
życia społecznego i wygenerowanie swoistego lęku przed „mocą” przedstawienia
obrazowego. Mitchell pisze:

Whatever the pictorial turn is, then, it should be clear that it is not a retum to naive
<<mimesis>>, copy or correspondence theories of representation, or a renewed metaphysics of
pictorial "presence": it is rather a postlinguistic, postsemantic rediscovery of the picture as
a complex interplay between visuality, apparatus, institutions, discourse, bodies, and figurality.
It is the realization that <<spectatorship>> (the look, the gaze, the glance, the practices of
observation, surveillance, and visual pleasure) may be as deep a problem as various forms of
reading (decipherment, decoding, interpretation, etc.) and that visual experience or "visual
literacy" might not be fully explicable on the model of textuaIity.131

Mamy zatem do czynienia z sytuacją lęku przed dominacją obrazu, (jego siłą ekspresji
i swoistą “wielokierunkowością” interpretacyjną) przy jednoczesnej próbie rehabilitacji
tej formy wyrażania-świata. Doświadczeniem, którego analiza ma za zadanie wykazać
złożoność mechanizmu percepcji obrazu, jest zaś w ujęciu Mitchella akt „lektury
wizualnego”. Specyfika komunikacji ikonicznej, posiadającej – w niektórych aspektach
od epistemologicznego brzemienia – wciąż jednak diagnozuje istnienie owych uprzedzeń jako zapowiedź
początku kulturowej transformacji.
131

Idem, s. 16.

137

– „przewagę” nad komunikacją tekstualną, przejawia się bowiem w sposobie, w jaki
odbieramy komunikaty tego typu132. Autor Picture Theory zwraca jednak również
uwagę, iż, należy zachować pewien poznawczy dystans wobec tego, co zostało
wyrażone językiem obrazu. Interpretacyjna „wielokierunkowość”, o której pisałam
powyżej, może być źródłem nadużyć i manipulacji. Mówiąc o tym zagrożeniu
płynącym z obcowania z komunikatem wizualnym, Mitchell powołuje sie przede
wszystkim na stronniczość lobbowanych przez establishment mediów. Przytacza on
historię dziennikarskiej prowokacji, jakiej dokonał Dan Rather, montując ze sobą
materiał filmowy przedstawiający dwie sceny: lądowanie amerykańskiego helikoptera
wojskowego na dachu ambasady USA w Kuwejcie oraz scenę odlotu ostatniego
helikoptera US Army z ambasady w Sajgonie. Rather skomentował dokonany przez
siebie zabieg: Of course, an image doesn’t tell us everything...133. Z drugiej jednak
strony, w amerykańskiej refleksji społeczno-kulturowej pojawiają się głosy, wskazujące
na ogromny, „niepoprawny politycznie” potencjał ekspresyjny obrazu. W swoim szkicu
Art Spiegelman’s <<In The Shadow Of No Towers>>: 9/11 and The Representation of
The Trauma Kristiaan Versluys pisze:

(...) images have never been more important, or more under siege. Donald Rumsfeld, detailing
the trajectory of his own response to prisoner abuse at the Abu Ghraib prison, famously
claimed, "Words don't do it." Rumsfeld went on: "You read it and it's one thing. You see the
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Zagadnienie to starałam się omówić w pierwszej części pracy, pisząc o gęście domknięcia (closure)

i dokonując próby scharakteryzowania relacji nadawca narracji niewerbalnej – czytelnik. Mitchell nie
zajmuje się raczej n a r r a c j ą wizualną, koncentrując swoje analizy wokół podstawowej jednostki
komunikacji wizualnej (jaką jest pojedynczy, wyabstrahowany z sekwencji obraz) – sądzę jednak, iż jego
refleksja może być również bardzo przydatna w opisie zjawiska wizualnej narracyjności a przede
wszystkim – w próbach wpisania fenomenu popularności komiksowych autofikcji w szerszy, kulturowy
kontekst.
133

Por. W. J. T. Mitchell, op. cit, s. 17.
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photos and you cannot help but be outraged." Perhaps this is why images of dead American
soldiers, even at funerals and ceremonials in their honor, are currently prohibited. Photography
is an embattled medium in the wake of recent disasters in the US: after 9/11, the "falling man"
photograph by the AP's Richard Drew, which showed a man who jumped from the North Tower
falling head-first before the building collapsed, was censored; in 2005, as the devastation of
Hurricane Katrina unfolded, photographs of struggling blacks and whites in New Orleans were
presented with different frameworks by a press corps who then faced serious accusations of
racism134.

Posługiwanie sie przekazem wizualnym otwiera zatem nowe możliwości ekspresji, ale
jednocześnie może stać sie przyczyną interpretacyjnych nieporozumień i metodą
manipulacji. Jak odnieść te ustalenia do fenomenu komiksowych autofikcji? Przede
wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż żadna spośród omawianych przeze mnie narracji
graficznych nie posługuje się li tylko językiem obrazu. Sekwencje przedstawień
graficznych konstytuują narracyjność analizowanych tu dzieł – warstwa niewerbalna
jest jednak zawsze opatrzona uzupełniającymi ją słowami komentarza. Hybrydowy
charakter medium komiksowego jest odpowiedzią na zarzuty, jakie stawia komunikacji
wizualnej, powołując się na prowokację Dana Rathera, William Mitchell. Autorzy dzieł
komiksowych posługują się kodem obrazu, intuicyjnie odbierając taki sposób
opowiadania-o-sobie, czy może raczej ukazywania-się, jako najbardziej naturalny,
bezpośredni.

Wprowadzenie

komentarza

werbalnego

obiektywizuje

jednak

przedstawienie graficzne; a tym samym zamyka ślepe, interpretacyjne uliczki,
nakierowując czytelnika na odpowiedni trop. Komiksowy sens oscyluje gdzieś na
skrzyżowaniu kodów; zawiera się w dynamice oddziaływania miedzy elementami
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K. Versluys, Art Spiegelman’s <<In The Shadow Of No Towers>>: 9/11 and The Representation of

The Trauma, “Modern Fiction Studies” 52/2006, s. 771.

139

werbalnymi i graficznymi. Błędem jest koncentrowanie się w akcie lektury tylko na
jednym z tych poziomów. Tak mówił o tym Art Spiegelman, w kontekście swojego
Mausa:

I didn't want people to get too interested in the drawings. I wanted them to be there, but the
story operates somewhere else. It operates somewhere between the words and the idea that's in
the pictures, and in the movement between the pictures, which is the essence of what happens in
a comic. So by not focusing you too hard on these people you're forced back into your role as
a reader rather than looker.135

Spiegelman

istoty

dzieła

komiksowego

poszukuje

w

akcie

jego

lektury,

w mechanizmach oddziaływania na czytelnika (a nie: „oglądacza”). Podobna
perspektywę przyjmował Mitchell, próbując przybliżyć specyfikę komunikacji
wizualnej in abstracto. W takim ujęciu komiks jawi się jako medium, które
w wyjątkowo dużym stopniu – w porównaniu np. z literaturą, czy nawet filmem –
odwołuje się do figury czytelnika, poniekąd „uwzględnionego” w dziele komiksowym.
Dialog z Innością w przypadku przedstawień typowych dla autofikcyjnych historii
obrazkowych jest zatem podwójnie złożony. Realizuje się on w trakcie procesu
twórczego, mającego charakter autoanalityczny (koncepcja „ja” dialogowego, pisanie
jako dopuszczanie do głosu Innego) oraz na poziomie interakcji czytelnik – dzieło.
Koncepcja lektury jako kontaktu z Innością posiada bogatą literaturę przedmiotu,
różnorodnie analizującą tę złożoną kwestię. Chciałabym powołać się w tym miejscu na
artykuł Anny Łebkowskiej Poznawanie siebie i poznawanie Innego. Wobec inności
literatury ze względu na szeroką perspektywę, w jakiej ujmuje to zagadnienie
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Cyt. za: G. Whitlock, Autographics: The Seeing „I” of the Comics, “Modern Fiction Studies” 52/2006,

s. 968.
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badaczka136. Łebkowska, zajmując apologetyczne względem uprzywilejowanego
statusu literatury stanowisko, powołuje się między innymi na Paula Ricoeura.
Nawiązując do jednej z trzech zdefiniowanych przez niego odmian inności,
a mianowicie do stosunku ja (ten, który jest sobą, wzorzec ipse) względem obcego,
przytacza następujący fragment O sobie samym jako innym:

Lektura jako środowisko, w którym dochodzi do przeniesienia ze świata opowieści – a więc
także świata literackich postaci – do świata czytelnika, stanowi wyróżnione miejsce
i wyróżnioną więź wpływania na czytający podmiot (...). Okazuje się więc, że wpływanie na
tego-który-jest-sobą przez innego niż sam znajduje w <<fikcji>> wyróżnione środowisko
myślowych doświadczeń, którego nie mogą zaćmić <<rzeczywiste>> stosunki rozmowy
i interakcji.137

Pojęcia „lektura”, „fikcja” czy „czytelnik” odsyłają u Ricoeura do literatury – trudno
dziwić się zresztą, iż francuski filozof nie uwzględnił w swojej refleksji medium
komiksu. Jednak, jak starałam się wykazać we wstępie do niniejszej pracy i w trakcie
dalszych analiz – komiks można traktować jako rodzaj tekstu, jako komunikat
wyrażony hybrydowym kodem – podstawowym wyznacznikiem komiksowości jest
bowiem narracyjność, procedura opowiadania – a więc również: zapośredniczania
siebie w fikcji138. Paralela pomiedzy światem powieści „werbalnych” i graficznych
przejawia się też na poziomie mechanizmów lektury – pod wieloma względami
136

Por. A Łebkowska, Poznawanie siebie i poznawanie Innego. Wobec inności literatury,

[w:] Polonistyka w przebudowie, pod red. tejże, S. Gajdy, K. Kłosińskiego, A. Legeżyńskiej,
A. Z. Makowieckiego oraz R. Nycza, Kraków 2005, s. 238-252.
137
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P. Ricoeur, op. cit., s. 548.
W świetle tej tezy koncepcja Doubrovskiego, postulująca iż wszelkie opowiadanie-o-sobie ma

fikcjonalny charakter, wydaje się przystawać do zjawisk, jakie obserwujemy we współczesnych naukach
humanistycznych, w tym refleksji poświęconej literaturze. Mam tu na myśli uznanie narracji za formę
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podobnych w przypadku obu mediów. Nie będzie więc chyba nadużyciem postawienie
tezy, iż lektura dzieła komiksowego umożliwia czytelnikowi, podobnie jak ma to
miejsce na gruncie literatury, kontakt z innością – rozumiany w sposób, w jaki
scharakteryzował go Paul Ricoeur.

Autorzy większości omawianych przeze mnie prac zmagają się w swoich
autofikcjach z szeroko pojętym doświadczeniem wyobcowania, wyłączenia poza
normatywny nawias. Prowadzenie narracji autobiograficznych ma w ich przypadku
podwójny cel. Po pierwsze – zmagają się ze swoim Innym w trakcie pisania, aby
uczynić go integralną częścią tożsamości i osiągnąć efekt autoterapeutyczny. Następnie,
już jako „właściciele” doświadczeń zamkniętych w komiksowej formie, wykonują gest
zawierzenia swojej intymnej opowieści wspólnocie czytelników, dając świadectwo
swojej traumy - bądź przynajmniej – społecznej opresji, pod której wpływem żyli139.
Nie bez powodu jednak autorzy ci wybrali właśnie komiks, a nie formy stricte literackie
czy np. filmowe. Wybór ten można poczytywać za swoisty akt subwersji140.
Wykorzystywanie do prowadzenia autonarracji medium pobłażliwie traktowanego
przez kulturę dominującą jest bowiem jednoznaczne z odmówienieniem jej dyskursowi
racji bytu. Ponadto zawierzenie osobistej historii narracji graficznej, w której przekaz
werbalny pełni zazwyczaj marginalną funkcję, jest wyrazem braku ufności wobec

strukturyzującą ludzkie doświadczenie i uwzględnienie w tej procesualnie-zorientowanej refleksji
kategorii fikcji.
139

Por. R. Eaglestone, Identyfikacja a świadectwo jako gatunek, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 5/2007.

Zob. również: Ann E. Cudd, Analyzing oppression, Oxford University Press 2006.
140

Przez subwersję rozumiem tu nie działanie mające na celu proliferację płciowych tożsamości, której

konieczność postulowała w swoim słynnym Gender Trouble Judith Butler, a przyjęcie postawy
krytycznej względem kultury dominującej i ośmieszanie generowanych przez nią klisz (również: poprzez
cytat). Ta druga, lepiej przystająca do tematu niniejszej pracy definicja działań subwersywnych znalazła
swoje zastosowanie głównie w krytyce sztuk wizualnych. Por. Ł. Ronduda, op. cit.
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„starego”, kojarzonego z opresją języka. W takim ujęciu, komiksowe realizacje
projektów autofikcyjnych jawią się nie tylko jako niekonwencjonalne autobiografie, ale
również – jako świadectwa epoki zamknięte w formę artefaktu.
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