
-_._-----_._--_ .._ ...__ ..._----------------------------_.

STRESZCZENIE

Zasadniczym celem niniejszej dysertacji jest prezentacja oraz analiza zakresu

odpowiedzi Flannery O'Connor na melancholijna kondycje kultury amerykanskiego

Poludnia. Powodern przyjecia takiego toku badan nad tworoczoscia pisarki jest fakt, it

jej bohaterowie, bedac w pelni swiadorni tradycji i przeszlosci regionu, doswiadczaja

uczucia duchowej dysorientacji w konfrontacji z nadejsciem kultury nowoczesnej

reprezentowanej przez zjawiska technologizacji, urbanizacji, oraz znaczacej roli

konsumeryzrnu w kulturze obszaru polozonego ponizej linii Masona i Dixona po

drugiej wojnie swiatowej. Ow konflikt porniedzy tradycjonalizmem a nowoczesnoscia

pozwala na klasyfikacje melancholii jako nierozerwalnego elementu estetyki Renesansu

Literatury Poludnia, poczynajac od dziel Williama Faulknera, a konczac na tworczosci

pisarzy tzw, "drugiego pokolenia", tzn. Carson McCullers, Trumana Capote, Petera

Taylora a takze O'Connor.

Jej tworczosc jest przedmiotem intensywnyeh badan literackich, czego

dowodem sa liczne monografie j' artykuly prezentujace w glownej 111 ierze wplyw

katolicyzrnu pisarki na jej tworczosc, zwiazku pomiedzy jej gruntowna znajomoscia

filozofii i teologii a jej dzielami, czy tez role groteski w jej tworczosci. Biorac pod

uwage fakt, iz w pismach krytycznych poswieconych autorce z Georgii brak jest

wyczerpujacej pracy przedstawiajacej reakcje O'Connor na melancholijna wrazliwosc

ukryta w kulturze regionu, nalezy dostrzec potrzebe wypelnienia powstalej luki poprzez

przedstawienie tworczosci pisarki w owym aspeckie, czego owocem jest niniejsza

dyscrtacja.

Historia dyskursu poswieconego melancholii akcentuje trudnosci w stworzeniu

jednoznacznej teorii rzucajacej swiatlo 11a kondycje melancholijna oraz jej irnplikacje

ella wybranych kontekstow kul1;urowo-literackich, szczegolnie w porownaniu z

pojeciem depresji klinicznej, ktore pojawilo sie w dziewietnastym wieku wraz z

narodzinami psychiatrii. Melancholic, jak slusznie stwierdza Timothy Bright jut w

1586 roku, nalezy postrzegac jako "bojazliwq dyspozycje umyslu pozbawionego

zdolnosci jasnego rozumowania," akcentujac przy tym wewnetrzne rozdarcie jednostki,

jej duchowe zagubicnic, oraz emocjonalne cierpienie. Owe rozterki egystencjalne

znajduja swe 10m. et origo w zrnieniajacych sie uwarunkowaniach historycznych,
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politycznych, oraz kulturowych w zwiazku z pozycja czlowieka w spoleczenstwie w

historii zachodniej cywilizacji. Sprawia to, ze melancholia jest zwiazana z antropologia

kultury i posiada charakter interdyscyplinarny, co tlumaczy jej powszechna rewerencje

oraz obecnosc w dziedzinie literatury, kultury, i sztuki.

Amerykanskie Poludnie lat piecdziesiatych i szescdziesiatych przedstawione w

tworczosci O'Connor jest regionem, ktory, niosac na swoich barkach brzemie kleski w

wojnie secesyjnej, niewolnictwa 0.1'az segregacji rasowej, jest zmuszony stawic czola

nowym wyzwaniom w postaci kapitalizmu, konsumeryzmu, i industrializacji. Majac na

uwadze tradycje agrarna polaczona z umilowaniern klasyczno-chrzescijanskiego

modelu ludzkiej egzystencji, jednostka narazona jest na wewnetrzne rozdarcie

porniedzy stopniowo zmierzchajacym poludniowyrn tradycjonalizmern w ktoryrn byla

wychowywana, a brutalna rzeczywistoscia nowoczesnej cywilizacji pieniadza,

wymiany handlowej, zaawansowanej technologii, oraz wiary w racjonalizm jako

wielkosci czlowieka w polaczeniu z malejaca wartoscia religii.

Owa ternatyka, prowadzac nieurchronnie do doswiadczenia melancholii, jest w

pelni odzwierciedlona w tworczosci O'COlU1or, ktorej dziela zapewniaja czytelnikowi

wglad W ogrom traumatyzacji Poludnia zmuszonego do przyjecia nowoczesnego stylu

zycia. W rozprawie poddano krytycznej indagacji piec utworow przedstawiajacych

kondycje melancholijna w doswiadczeniu kulturowym powojennego Poludnia: powiesc

IYise Blood (1952) oraz opowiadania "The Artificial Nigger" (1955), "A Late

Encounter with the Enemy" (1955)., "Everything That Rises Must Converge" (1965), "A

View of the Woods" (1965). Czesc analityczna, skladajaca sie z pieciu rozdzialow

poswieconych wyzej wyrnienionyrn dzielom, jest poprzedzona obszernym rozdzialem

teoretycznyrn. Calosc opatrzona jest obszernym wstepem oraz sekcja prezentujaca

konkluzje wynikajace z przeprowadzonych badan,

Rozdzial pierwszy, "The Historical Development of the Discourse of

Melancho 1y," poswiecony j est hi storii melancholii od czasow starozytnych az po

wspolczesnosc. W toku prezentacji nakreslono najwazniejsze tendencje zwiazane z

ksztaltowaniem kulturowej percepcji kondycji melancholijnej w cywilizacji Zachodu, tj.

melancholic; geniuszu postulowana poczatkowo przez Arystotelesa i przyjeta przez

renesansowy neoplatonizm reprezentowany przez Marsilio Ficino, sredniowieczna

acedie, ikonografie melancholii Albrechta Durera (Melencolia I), barokowa obsesje

315



tematyka smierci oraz upadku, romantyezne umilowanie wrazliwosci melancholijnej

(melancholia gloriosay, ezy nowozytna melancholic kultury kapitalistycznej.

\V rozdziale pierwszyrn zarysowane sa rowniez sylwetki myslicieli, ktorych

rozwazania stanowia teoretyczny szkielet dysertacj i, a ktorzy znaczaco przyezyni Ii sie

do konceptualizacji melaneholii 'IN kulturze Zachodu. Obszerna sekcja poswiecona jest

mysli Zygmunta Freuda i jego koncepcji kondycji melancholijnej jako dysorientacji

jednostki wyuikajacej z doswiadczenia utraty (eseje "Mourning and Melancholia" i

"The Ego and the Id"). W osobnym podrozdziale zaprezentowano rowniez krytyke

kultury kapitalistycznej Waltera Benjamina (w duch neomarksistowskirn

reprezentowanym przez szkole frankfurcka), jego badania nad estetyka barokowego

drarnatu niernieckiego, oraz ostrzezenia przed falszywa apoteoza hisotrii oparta na

linearnosci czasowej w duchu progresywizmu wraz z postulatem historycznego

rnaterializmu jako wlaczenia doswiadczenia historycznego do terazniejszosci (tak

dobitnie wyrazonym przez figure aniola historii).

Przedmiotem uwagi pierwszego rozdzialu rozprawy jest rowniez wklad Julii

Kristevej w rozwoj tradycji melancholii w kulturze Zachodu, tj, jej rozwazania na ternat

zwiazku alegorii z estetyka melancholii oraz koncepcja abject (wstretu) jako

niestabilnosci pojecia podmiotowosci, co rowniez stanowi forme ekspresji kondycji

melancholijnej. Czesc teoretyczna dysertacji przybliza ponadto szereg koncepcji,

ktorych powstanie oparte jest na konceptualizacji freudowskiej, tj. zjawisku utraty, co

pozwala na wylonienie rnelancholii rasy Anne Cheng, melancholii gender wynikajacej z

mysli Kristevej i Luce Irigaray, a takze melancholii historii Petera Fritzsche. Na uwage

zasluguje rowniez studium melancholii jako postawy eskapistycznej polaczonej z

fatalizmcm w kontekscie zmian w stratyfikacji spoleczenstwa przygotowane przez

\Volfganga Lepenies w roku 1992.

Rozdzial drugi, "The Modern Alienation of the Southern Individual and

(Anti)Religious Uses of Consumerism in Wise Blood," poddaje analizie pierwsza

powiesc O'Connor patrzac na dzielo przez pryzmat alienacji jednostki w swiecie

powojenngo niepokoju w kulturze amerykanskiej, eskalacji cieprpienia protagonisty

spowodowanego wszechobecna tematyka smierci, czy tez bolesnej swiadomosci

ludzkiej skonczonosci wbrew apoteozie wielkosci czlowieka w duchu ateistycznego

egzystencjalizrnu Sartres i nihilizmu Nietzschego. W toku analizy powiesci

eksponowauy jest proces alegoryzacji oraz koncepcja abject Kristevej jako strategic
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prowadzace bohatera do zaprzestania gloryfikacji tendencji indywidualistycznych.

Zagubienie Hazela Motesa zaznaczone jest rowniez na plaszczyznie religijnej poprzez

analize rozterek duchowycb bohatera w swietle sredniowiecznej acedii oraz koncepcji

melancholii religijnej na gruncie protestanckiej Ameryki autorstwa Juliusa Rubina.

Trzeci rozdzial rozprawy, "The Melancholy of Race in The Artificial Nigger,"

ukierunkowany jest na eksploracje melancholjnej kondycji Poludnia z uwagi na jedno z

kluczowych zagadnien dla kultury regionu, tj, rasy. Znaczna czesc uwagi skierowana

jest w strone spuscizny freudyzrnu oraz jej odzwierciedlenia W opowiadaniu autorstwa

O'Connor, w szczegolnosci w przedstawieniu bialego ego jako melancholijnie

rozdartego \v wyniku cienia rzuconego nan przez obecnosc kultury afroamerykanskiej

(poslugujac sie frcudowska nomenklatura zaprezentowana w esej u z 1917). Dzieki

wykorzystaniu koncepcji melancholii rasy Cheng, czytelnik zyskuje wglad w

mechanizm tworzenia przekazywania kolejnym pokoleniom Poludniowcow

swiadornosci rasowej opartej na dominacji rasy bialej przy jednoczesnym przekonaniu 0

nizszosci jej czarnego odpowiednika, co jest procesem ktoremu towarzyszy melancholia

w ujeciu freudowskim z uwagi na fakt, iz biale ego zmuszone jest z jednej strony do

oparcia swej wyzszosci na obecnosci afroamerykanskiej, z drugiej zas do jej ciaglej

eskluzj i jako elernentu niepozadanego i niszczacego struktury tego pierwszego,

Rozdzial konczy Sly analiza koncepcji abject Kristevej, ktora w zestawieniu z

opowiadaniem O'Connor ukazuje plynnosc granic oddzielajacych supremacje bialego

Poludnia od kultury afroamerykanskie]. Zjawisko wzajemnego przekraczania linii

granicznych, widoczne w konfontacji mlodszego z protagonistow z czarnoskora

kobieta, wskazuie na niestabilnosc przekonania 0 wyzszosci rasowej bialych

rnieszkancow Poludnia, prowadzac ich do bolesnego doswiadczenia melancholii w

powiazaniu z doswiadczeniern wstretu w konceptualizacji francuskiej myslicielki,

Rozdzial czwarty, "The Melancholy of History in A Late Encounter with the

Enemy," koncentruje uwage na melancholii w historycznej swiadomosci Poludnia

wczesnych lat po drugiej wojnie swiatowej. Poprzez liczne odniesienia do wojny

secesyjnej w kategoriach kleski, utraty, oraz smierci, O'Connor usiluje wskrzesic

spuscizne przeszlosci w obliczu narastajacego heclonizmu kultury nowoczesnej, co jest

wyraznie manifestowane w wykorzystaniu freudowskiej metaforyki melancholii w

postaci motywu otwartej rany czy tez dziury w psychice bohatera. Anal iza wzbogacona
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jest rowniez 0 nakreslenie obecnosci fenomenu melancholii historii Fritzschego jako

rozdarcia jednostki pomiedzy terazniejszoscia a przeszloscia, ktory to konflikt jest tez

ukazany 'IN kontakscie alegoryzacji oraz benjaminowskich fantasmagorii \\7 zwiazku z

atrybutami protagonisty opowiadania.

Wykorzystano rowniez koncept aury jako dystansu dzielacego dzielo sztuki od

mas spoleczenstwa w konceptualizacji Benjamina, co pozwala rzucic swiatlo na

melancholic bohatera z uwagi na jego serwilizm wobec kultury masowej traktujacej go

jedynie jako sfabrykowany wytwor pozbawiony aury i pochloniety przez konsumpcyjne

pragnienia nowoczesnego spoleczenstwa. Koncowa scena (wizja bohatera z CZaSl)W

wojny secesyjnej I przeniesienie go na pole bitwy) wskazuje rowniez na melancholic

historii, ktora jest wyeksponowana przy uzyciu metody historycznego materializrnu

Benjamina jako koniecznosci wyrwania okreslonego przeszlego mornentu z czasowego

continuum i przeniesienia go do terazniejszosci, Odzwierciedla to estetyke Renesansu

Literatury Poludnia w krytycznej potrzebie reewaluacji spuscizny przeszlosci regionu w

zderzeniu z nowoczesnoscia, postepem, oraz kultura masowa.

Rozdzial piaty rozprawy, "The Melancholy Decline of White Supremacy in the

1960s: Everything That Rises Must Converge," przybliza czytelnikowi melancholic

bialego Poludnia w obliczu burzliwych wydarzen lat szescdziesiatych ktore

doprowadzaja do zaniku suprernacji bialej rasy, tj. ruchu 0 prawa obywatelskie ella

ludnosci czarnoskorej. Podobnie, jak w przypadku opowiadania "A Late Encounter with

the Enemy," autorka odnosi sie do estetyki melancholii kreujac opis osiedla

zamieszkiwanego przez protagonist6w. Ukazuje tyrn samym zmierzch wartosci

arystokratycznego Poludnia reprezentowanego przez rodzine Chestnych, ktora zostala

brutalnie pozbawiona dawnego splendoru i statusu spolecznego, co w obliczu rosnacej

pozycji Afroamerykanow w codziennyrn zyciu regionu poglebia uczuie melancholii

wyrazone w tym przypadku przez nostalgic za czasami poprzedzajacyrni wojne

sccesYJ na.

Studiujac odpowiedz pisarki 11a melancholijna kondycje Poludnia lat

szescdziesiatych nalezy zwrocic uwage na wykorzystanie freudowskiej konceptualizacji

melancholii oraz jej produktu w postaci melancholii rasy Cheng. Opisujac kapelusze

noszone przez pania Chestny i przez czarnoskora kobiete wsiadajaca do autobusu,

O'Connor prezentuje zubozale melancholijne ego przedstawiciela klasy wyzszej w

ujeciu Freuda. Poprzez odniesienia do zjawiska miscegenacji (werbalnie lub jedynie w
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wyobrazni bohaterki) O'Connor zdaje sie podkreslac fcnomen rnelancholii rasy jako

budowanie supremacj i bialego Poludnia na domniemanej nizszosci obecnosci

afroamerykanskiej przy jednoczesnyrn skierowaniu wysilku na jej ekskluzje, czy tez

nawet wiktymizacje, co przypomina fukncjonowanie melancholijnego ego w

konceptualizacj i freudowskiej.

Majac na uwadze studium autorstwa Lepenies wskazujace na fakt, iz zrniany w

stratyfikacji grup spolecznych predysponuja okreslone warstwy do doswiadczenia

melancholii, czytelnik z pewnoscia dostrzeze narodziny fatalizrnu oraz postawy

eskapistycznej w cgzystencji chwalacych sie arystokratycznych rodowodern, lecz

zubozalych Poludniowcow reprezentowanych przez pania Chestny i jej syna Juliana.

Lepenies wskazuje na przyjecie modernistycznego ennnui jako reakcji jednostki na

nagle, niemozliwe do zaakceptowania przez nia zmiany w strukturze spoleczenstwa, co

prowadzi do zupelnej alienacji bohatera (Juliana Chestny) w duchu kwietyzrnu i

fatalizrnu wskazujacego na chaotyczny charakter nowych uwarunkowan spolecznych.

Owej postawie eskapistycznej paradoksalnie towarzyszy glebokie przekonanie 0

wyzszosci indywiduum wobec otaczajacej je rzeczywistosci.

ElC necessitate rei, w toku analizy postawy protagonisty nie sposob nie natrafic

na slady melancholii lewicowej ilinke Melancholies Benjamina jako wewnetrzengo

konfliktu porniedzy koniecznoscia podjecia dzialan na rzecz progresywizrnu (w tym

przypadku spolecznego egalitaryzmu) a wierze w bezsens podobnych przedsiewziec.

O'Connor przedstawia ow fenomen kondycji melancholijnej zestawiajac clarernne proby

zawarcia znajomosci z Afroamerykanarni przez Juliana z jego skrajnyrn defetyzrnem i

brakiern jakiejkolwiek wiary w progres w relacjach miedzy rasa biala i czarna na

wspolczesnym Poludniu,

Ostatnia sekcja rozdzialu ukierunowana jest na eksploracje renesansowej

melancholii geniuszu w reakcji O'Connor na gloryfikacje intelektualizmu jako elernentu

nierozerwalnie zwiazanego z kultura nowoczesna. Nostalgiczne wizje Juliana, \V

ktorych notorycznie pojawia sie willa bedaca niegdys wlasnoscia jego przcdkow,

wskazuja na pragnienie powrotu do stanu sprzed upaku (podobnie jak w przypaku

aniola Durera) charakteryzowanego przez niemal boska perfekcje z uwagi na

domniernana nobilitacje jednostki dzieki renesansowemu przekonaniu 0 bliskosci do

roli Stworcy, Podobnie jak w przypaku durerowskiego aniola, ktory nie moze wykonac

lotu i jest skazany na wieczna kontemplacje platonskiego dictum gloszacego
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przekonanie, iz cialo jest wiezieniem duszy, Julian jest zmuszony odrzucic klamwliwy

obraz clawnego splendoru w bolesnej swiadomosci 0 upadku Poludnia z piedestalu

wielkosci gely jego wizja jest zaburzona wielokiem matki siedzacej naprzeciwko niego

w autobusie,

Konkluzja czesci analitycznej rozprawy jest rozdzial sz6sty pt. " The Advent of

Modernization and the Deepening of Melancholy in the South in A VieHiof the Woods."

Glownyrn jego celem jest uwypuklenie eskalacji melancholii na Poludniu bedacyrn

swiadkiem ostatecznego nadejscia postepu cywilizacyjnego, Podobnie, jak w przypadku

poprzednich czesci dysertacji, uwaga krytyczna skierowana jest w pierwszej kolejnosci

na kulturowa resuscytacje tradycji melancholijnej w literaturze Poludnia, ktora

O'Connor przeprowadza poprzez liczne odniesienia do spuscizny bolu, cierpienia,

smierci, i upaclku w toku opowiadania. Wypelniajac strony utworu obrazami krajobrazu

Georgii brutalnie ranionego przez buldozery i inne maszyny wykonujace prace

budowlane na niegdys rolniczym terenie, pisarka odniosi sie do freudowskiej

wizual izacj i melancholii jako otwartej rany w ego wspolczesnego Poludniowca

swiadornego tradycji agraryzmu, a jednoczesnie kuszonego wizja triumfalizrnu opartego

na wkroczeniu technologii na uprzednio nietkniety, nieskazitelny naturalny krajobraz.

Zadawanie ran terenom otaczajacyrn miejsce zamieszkania glownego bohatera,

co prowadzi do symbolicznego krwawienia z uwagi na na wysoka zawartosc zelaza \\1

glebie, jest rowniez interpretowane przez pryzmat koncepcj i abject Kristevej jako

niestabilnosc podmiotowosci opartej na bezkrytycznej wierze w procesy modernizacji,

industrializacji, oraz technologizacji jako ekspresji wielkosci czlowieka oraz jego

pragnienia podporzadkowania sobie natury. Wizja lasu we krwi, doswiadczona przez

protagoniste, poteguje UCZUCle clysorientacji oraz prowadzi do wstrzasniecia

fundamentami hybrystycznej osobowosci Marka Fortune w rnysl konceptu Kristevej,

Dyskusja jest wzbogacona benjaminowska figura aniola historii, kt6ry przerywa

strumien linearnosci czasowej podazajacej za cluchem progresywizrnu poprzez

akumulacje obrazow zniszczenia, smierci, oraz poprzez stworzenie atrnosfery rozpadu,

co przypomina wspolczesnemu Poludniu 0 jego niechlubnej przeszlosci. Kreujac postac

wnuczki glownego bohatera (Mary Fortune Pitts) jako jego alter ego, O'Connor zdaje

siy wysuwac jej doloryzm wynikajacy ze swiadornosci nieuchronnego zrnierzchu

agrararncgo charakteru kultury regionu jako odpowiedz na zaklarnany hedonizm
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nowoczesnosci reprezentowany przez zagorzalego oredownika progresywizmu W

posraci Marka Fortune.

Traurnatyzacja wspolczesnego Poludnia jest ukazana przez O'Connor w oparciu

o idcy konwergencji Teilharcla de Chardin poprzez polaczenie nazwisk Fortune i Pitts,

co sugeruje melancholijny konflikt zachodzacy w obrebie ego jednostki. Opowiadanie

O'Connor odnosi sie rowniez do zjawiska kryzysu nowoczesnosci -- fenomenu

klasyfikowanego jako forma melancholii polegajaca na doswiadczeni u

cgzystencjalncgo zwatpienia w zwiazku z obietnicami kultury nowoczesnej w ktore

gleboko wierzy Mark Fortune, pragnac zarnienic swoja ziemie w rniasteczko postepu

nazwane na jego czesc. Nadejscie technologizacji oraz kultury kapitalistyczno-

konsumerystycznej jest nieuchronne, lecz zdaniern pisarki koniecznosc przescia przez

okres duchowej inercji bohatera jest najlepsza odpowiedzia na jego inklinacje 0 naturze

wrecz utopijnej, ktore Sq manifestowane przez bezgraniczna wiare w idee postepu

cywilizacyjnego.

Analiza pieciu wyzej wymienionych utworow, majac na uwadze caloksztalt

tradycj i melancholii w historii Zachodu, pozwala czytelnikowi konkludowac iz,

odpowiedz O'Connor na melancholijna wrazliwosc gleboko osadzona w kulturze

amerykanskiego Poludnia jest niezwykle bogata oraz zroznicowana z uwagi na

wykorzystanie przez pisarke miriadow podejsc do fenornenu melancholii

uksztaltowanych na przestrzeni wiekow.

Mianowicie, w jej tworczosci pojawiaja Sly takie owoce konceptualizacji

melancholii, jak: melancholia geniuszu, acedia, melancholia religijna na gruncie

protestanckim w Stanach Zjednoczonych, melancholia rasy, melancholia gender, ennui

polaczone z fatalizmem w obliczu zrnian w stratyfikacji spolecznej, oraz melancholia

historii. Kluczowymi elementami w intepretacji utwor6w O'Connor sa rowniez

koncepcje Freuda, Beniarnina, i Kristevej - nazwisk niezwykle zasluzonych dla

formalnej teoretyzacji kondycji melancholijnej w kulturze Zachoclu. Wykorzystanie

owego bogactwa w przedstawieniu swej reakcji na melancholijny charakter kultury

Poludnia pozwala na zaliczenie O'COlU1or do panteonu pisarzy eksponujacych

wrazliwosc melancholijna w Iiteraturze regionu (obok tak wybitnych tworcow jak

Faulkner i McCullers) iwskazanie nowego kierunku w krytyce literackiej poswieconej

tworczosci pisarki z Georgii,
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