
O
b

ra
zy

 n
a 

śc
ia

n
ie

 p
am

ię
ci

43

B OŻ EN A  K U C A Ł A

Obrazy na ścianie pamięci

Morze Johna Banville’a

Mimo że John Banville jest powszechnie uznawany za jednego z najlep
szych współczesnych powieściopisarzy irlandzkich, marginalizuje on zna
czenie narodowej tożsamości w swoim pisarstwie. Do pewnego stopnia 
przypomina to postawę Jamesa Joyce’a, który uważał uwikłanie w sprawy 
własnego narodu za ograniczenie dla artysty i w imię twórczej wolności 
opuścił rodzinny Dublin, choć paradoksalnie z oddalenia ciągle o nim pi
sał. W postawie Banville’a brakuje jednak Joyce’owskiego napięcia między 
niechęcią a przywiązaniem do kraju; jego stosunek do własnej irlandzko
ści cechuje raczej neutralność: zamieszkiwanie w Irlandii ani nie oznacza 
przymusu pisania o niej, ani nie nakłada na twórcę ograniczeń. Choć ak
cja niektórych powieści Banville’a toczy się w Irlandii, pisarz bynajmniej 
nie uważa za swoją powinność zajmowania się typowo irlandzką tema
tyką. W wywiadzie udzielonym Hedwig Schwall w 1997 roku zadeklaro
wał: „Pozostaję w tym kraju [tj. Irlandii], ale nie zamierzam być pisarzem 
irlandzkim. Nie zamierzam się zajmować sprawą irlandzką” (w: Hand 
2002: 5)1. W innym, późniejszym wywiadzie dodał, że jedynym wygna
niem jest dla niego wygnanie wewnętrzne, a pisarze pochodzący z Irlan
dii powinni, nie przekreślając swojej narodowości, być też międzynaro
dowi (Haugh ton, Radley 2011: 866).

Istotnie, powieści Banville’a wychodzą poza konkretny kontekst kul
turowy. W pierwszej monografii na temat jego twórczości, opublikowa
nej w 1998 roku, Rüdiger Imhof dowodził, że pod względem poruszanej 
tematyki jest to pisarz międzynarodowy. Próbując dokonać syntetycznej 
oceny współczesnej literatury irlandzkiej, Imhof stwierdzał, że ponie
waż Irlandia odnalazła już swoją tożsamość, można by się spodziewać, 
że pisarze przestaną się koncentrować na sprawach irlandzkich. Krytyk 

1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia pochodzą od autorki.
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widział więc w pisarstwie Banville’a zapowiedź zmian (Imhof 1998: 7). 
Chociaż wspomniane oczekiwania wobec literatury irlandzkiej jak dotąd 
nie całkiem się sprawdzają, to owo wczesne podsumowanie twórczości 
Banville’a okazało się trafne. Tylko jego najwcześniejsza proza odnosi się 
do historii Irlandii. Birchwood (1973) nie tylko nosi cechy powieści o do
mostwach protestanckiego angloirlandzkiego ziemiaństwa (the big house 
novel), ale także zawiera liczne odniesienia do nowszej historii Irlandii. 
Lecz nawet już w tej wczesnej powieści równie ważny jak historia staje 
się sposób opowiadania, a zwłaszcza dychotomia rzeczywistości i jej su
biektywnego odbioru przez bohatera. W wywiadzie udzielonym Rona
nowi Sheehanowi pisarz powiedział: „Odkąd zacząłem pisać powieści 
oparte na faktach historycznych, zdałem sobie sprawę, że przeszłość nie 
istnieje w kategoriach faktu. Istnieje tylko w kategoriach sposobu, w jaki 
na nią patrzymy, sposobu, w jaki popatrzyli na nią historycy” (w: Hand 
2002: 26). Zróżnicowane sposoby patrzenia, idiosynkratyczne perspek
tywy, kontrast między rzeczywistością a iluzją miały się stać wyróżnika
mi pisarstwa Banville’a.

Niektóre jego powieści – a do chwili obecnej opublikował ich pod swoim 
nazwiskiem 172 – układają się w pewne grupy tematyczne, a nawet sek
wencje. Po Birchwood tematyka irlandzka zaczęła się usuwać na plan dalszy 
w stosunku do innych zagadnień. Doctor Copernicus (1976), Kepler (1981), 
The Newton Letter (1982) i Mefisto (1986, wyd. pol. 2008) składają się na 
tak zwaną naukową tetralogię Banville’a, która przyniosła mu uznanie kry
tyki. Zaćmienie (Eclipse 2000, wyd. pol. 2004), Shroud (2002) i Ancient Light 
(2012) tworzą trylogię ze względu na powtarzalność niektórych bohate
rów i liczne wzajemne odniesienia. Księga zeznań (Book of Evidence 1989, 
wyd. pol. 2001) ma swą kontynuację w powieściach Ghosts (1993) i Athe-
na (1995), które autor nazwał tryptykiem o działaniu wyobraźni, mówiąc: 
„Myślimy, że widzimy to, co jest przed nami, ale tak naprawdę wyobraźnia 
ciągle wybiera fragmenty scen i przerabia je w to, co wydaje nam się rze
czywistością. Wyobraźnia tworzy światy, w których ludzie mogą się zado
mowić” (w: Lesser 1993). Zainteresowanie rolą wyobraźni przejawia się 
także w częstych u Banville’a odniesieniach do sztuki (malarstwa, teatru).

Próbując usystematyzować twórczość Banville’a, Derek Hand w książce 
opublikowanej w 2002 roku wskazał na uwidaczniającą się w jego prozie 
tendencję do zgłębiania wewnętrznej tożsamości jednostki (Hand 2002: 
21). Z dzisiejszej perspektywy widać, że ta obserwacja okazała się trafna; 

2 Równolegle Banville publikuje kryminały pod pseudonimem Benjamin Black. Dotych
czas ukazało się ich 10. 
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co więcej, dotyczy ona właściwie całej twórczości irlandzkiego pisarza. 
Mark O’Connell zwraca uwagę na stale obecny w powieściach Banville’a 
motyw konfliktu między trudną do uchwycenia autentyczną tożsamoś
cią bohaterów a ich pozą, odgrywaniem ról, przybieraniem masek. Nar
ratorzy Banville’a nie są wiarygodni; na użytek własny oraz innych ludzi 
tworzą fikcje wokół swoich przeżyć. Ich narracje to więc równocześnie 
akty autokreacji (O’Connell 2011: 328–329); cechuje ich nadmiar samo
świadomości, który uzewnętrznia się także w skomplikowanej formie 
opowieści. Autora interesuje nie tyle zdarzeniowość, ile świadomość bo
haterów, proces konstruowania przez nich wewnętrznych światów i spo
soby ich przedstawiania.

Pytany o identyfikację z irlandzką tradycją literacką, wskazał kiedyś na 
Becketta jako najbliższego mu pisarza (w: Hand 2002: 11–12). Książki 
Banville’a nie odtwarzają rzeczywistości; interesuje go raczej jej subiek
tywne, z reguły zniekształcone odbicie w ludzkiej świadomości. W jego 
powieściach warstwa fabularna jest stosunkowo uboga. W niedawnym 
wywiadzie przyznał: „Wszystkie moje książki mają na celu wyjście poza 
zwykłe ludzkie d z i a ł a n i e  ku kwestii, co to znaczy b y ć, ku kwestii 
bycia w świecie”. W tym samym wywiadzie Banville podkreślił kluczowe  
znaczenie Henry’ego Jamesa dla współczesnej literatury oraz dla nie
go samego jako pisarza. Punkt zwrotny w historii literatury, ulokowa
ny w późnych powieściach Jamesa, polegał według Banville’a na prze
niesieniu uwagi na świadomość: „Bo kiedy się czyta te późne powieści 
Henry’ego Jamesa, brodzi się w tej mgle, która jest dokładnie jak ży
cie” (w: Haughton, Radley 2011: 865). Pewną analogię do Jamesa widać 
w samym stylu powieści Banville’a. Jest on kunsztowny, zawiły, często 
nieprzejrzysty – tak jak trudne do przejrzenia są meandry ludzkiego 
umysłu. Styl Banville’a doczekał się wielu pochwał krytyków – pisarza 
nazywa się mistrzem języka i mistrzem stylu3. Zdarzają się też jednak 
komentarze mniej przychylne, wskazujące na sztuczność i nadmierne 
wyszukanie stylistyczne. Na przykład recenzentka „The New York Ti
mesa” napisała o narratorze Morza, że mówi jak gdyby miał w głowie na 
stałe wbudowany tezaurus (Kakutani 2005). Takie wybory stylistyczne, 
szczególnie w dojrzałej fazie twórczości Banville’a, są jednak z pewnością  
kwestią w pełni świadomej decyzji, której celem ma być oddanie sposobu 
myślenia bohatera, a w tym wypadku zwłaszcza sposobu jego patrzenia 
na świat, nacechowanego sztucznością i obciążonego autoreflesyjnym 

3 Na przykład Monica Facchinello określa Morze jako powieść nie tylko wysoce wystyli
zowaną, ale wręcz jako „powieść o stylu” (Facchinello 2010: 33).
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dążeniem do samookreślenia, które ma być odpowiedzią na poczucie 
nieautentyczności swojej egzystencji.

Nagrodzona prestiżową Nagrodą Bookera powieść Morze (The sea 2005, 
wyd. pol. 2007)4, choć zwróciła na autora uwagę szerszego grona kryty
ków i czytelników, nie stanowi przełomu w jego twórczości. Pisarz przed
stawia bohatera, którego często można spotkać na kartach jego powieści: 
osamotniony starszy mężczyzna próbuje ogarnąć retrospektywnie swą 
przeszłość. Po śmierci żony Anny Max Morden przybywa do miasteczka 
na irlandzkim wybrzeżu, gdzie jako chłopiec spędzał co roku wakacje z ro
dzicami. Jego wspomnienia dotyczą w szczególności jednego pamiętnego 
lata, które zostawiło trwały ślad w jego psychice. Hugh Haughton i Bryan 
Radley żartobliwie, ale nie bez racji, charakteryzują typowego pierwszo
osobowego bohatera Banville’a jako gadatliwego intelektualistę, ambit
nego i dość przy tym potwornego (Haughton, Radley 2011: 857). Narra
tor Morza, Max Morden jest szczery w swoich zwierzeniach i nie próbuje 
ukryć ani usprawiedliwić swoich wad i win. Określa siebie jako nieudacz
nika, pozbawionego tożsamości dyletanta, który całe życie udawał ko
goś innego. Max nie jest nawet jego prawdziwym imieniem (tego nigdy 
w trakcie narracji nie ujawnia), a w maszynie do pisania pojawiającej się 
w jego śnie – co wydaje się bardzo czytelną metaforą – „nie było litery 
jot, jak w »ja«. Ani dużej, ani małej” (60)5. Zwierzenia te są jednak adre
sowane tylko do siebie samego; w hotelu, w którym mieszka, Max unika 
rozmów i swoim zachowaniem skutecznie zniechęca innych do zawiera
nia z nim bliższej znajomości.

Uderzającą cechą tej powieści, ale dość charakterystyczną dla prozy 
Banville’a, jest nie tylko brak fabuły (plot), ale w zasadzie również brak 
rozwijającej się w czasie opowieści (story). Książka składa się ze statycz
nych obrazów i krótkich ożywionych scen. Komentuje to sam narrator, 
kiedy jedną z takich scen pamięć stawia mu przed oczami: „Pamięć nie 
cierpi ruchu, woli zatrzymywać wszystko w kadrze: niczym wiele zapamię
tanych scen, i ta jawi się moim oczom jak żywy obraz” (178). Brakuje bez
pośrednich powiązań przyczynowoskutkowych między poszczególnymi 

4 Powieść wygrała rywalizację m.in. z tak znanymi tytułami, jak Nie opuszczaj mnie Ka
zuo Ishiguro i Przypadkowa Ali Smith oraz A Long Long Way innego irlandzkiego auto
ra Sebastiana Barry’ego. 

5 Oryg.: „last night in a dream, it has just come back to me, I was trying to write my will 
on a machine that was lacking the word I. The letter I, that is, small and large” (Ban
ville 2005: 71). Inne cytowane w artykule fragmenty powieści pochodzą z przekładu 
Jerzego Jarniewicza (Banville 2007). Odniesienia do tego wydania podane są w posta
ci numerów stron w nawiasach.
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kadrami zatrzymanymi w pamięci; pamięć nieraz zawodzi narratora na
wet wtedy, kiedy próbuje on odtwarzać kolejność poszczególnych scen. 
Powieść zbudowana jest więc w wymiarze raczej przestrzennym niż cza
sowym6. Zwraca uwagę kontrast między szczegółowością, niekiedy wręcz 
nieprawdopodobną precyzją mentalnych obrazów i amorficznością czasu, 
a niekiedy nawet ostentacyjnym lekceważeniem przez narratora chrono
logii i dat. Nie pamięta, ile miał lat podczas wakacji, które z taką ostrością 
wryły mu się w pamięć; twierdzi nawet, że nie wie dokładnie, ile lat ma 
jego córka (39). Szczegóły mentalnych obrazów bywają tak wyraziste, że 
bohater może wędrować po nich wzrokiem, ale zarazem nie potrafi wyjść 
poza ramy obrazu, czyli odtworzyć tego, co działo się przedtem lub po
tem. Na przykład przypominając sobie scenę na plaży, Max spekuluje na 
temat obecności Rose:

Rose – no właśnie, gdzie jest Rose? Jest tam, w czerwonej koszuli, baletkach 

i w obcisłych czarnych getrach baletnicy z paskami, które przechodzą pod pode

szwami stóp, a włosy, związane z tyłu jej kształtnej głowy, ma czarne jak skrzyd

ło kruka. Ale skąd ona się tu wzięła? Nie było jej z nami w samochodzie. Rower, 

no tak, widzę rower porzucony w pośpiechu wśród paproci (92).

Obecne przeżycia bohatera, na które składają się monotonne doświad
czenia pobytu w hotelu, przeplatają się z dominującymi w książce wspo
mnieniami, a obie warstwy przybierają postać nie tyle opowieści, ile właś
nie obrazów. Próbując przekazać istotę swoich doświadczeń, narrator 
otwarcie nawiązuje do sztuk wizualnych. „Z mojej pamięci wyłonił się 
mglisty obraz” (48), mówi Max, przypominając sobie zagadkową scenę, 
której szczegóły dość dokładnie odtwarza, ale której nie potrafi osadzić 
w kontekście ani zinterpretować. Swoją pamięć przyrównuje do ściany, 
na której pojawiają się obrazy przeszłości:

Spośród trzech głównych postaci tego wybielonego solą tryptyku to paradoksal

nie ona pozostaje najbardziej wyraziście zarysowana na ścianie mojej pamięci. 

Jest tego, jak sądzę, jasna przyczyna: dwie pierwsze postaci na scenie, to znaczy 

Chloe i jej matka, są wytworem mojej wyobraźni, podczas gdy Rose wyszła spod 

ręki innego, nieznanego artysty. Podchodzę do nich, do obrazów Grace’ów, raz 

do matki, raz do córki, dokładając jakąś barwną plamę tu, dodając jakiś szcze

gół tam, a wynikiem tej mojej detalicznej pracy jest raczej zamącenie ostrości 

6 Chronologicznie narracja Maxa następuje po niedawnej śmierci żony, której ostatnie 
słowa brzmiały: „Zatrzymałam czas” (191). 
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niż jej zaostrzenie, nawet kiedy robię kilka kroków do tyłu, żeby obejrzeć dzie

ło własnych rąk (179–180).

Innym razem narrator przyrównuje pamięć do gabinetu figur wosko
wych (96)7. Jak jednak pokazuje poprzedni przykład, sceny z przeszłości 
to nie tylko ślady biernie odciśnięte w pamięci; to raczej nie rekonstruk
cje, lecz wyobrażenia, których bohater jest zarówno odbiorcą, jak i twór
cą. Twórczy, ale zarazem zniekształcający rzeczywistość charakter pamięci 
ujawnia się w nielicznych momentach, kiedy bohater może skonfronto
wać zapamiętane obrazy z rzeczywistością8. Malarskie skojarzenia oraz 
bardzo plastyczne opisy scen teraźniejszych, jak również odtworzonych 
lub utworzonych obrazów uzasadnia też fakt, że Max Morden zajmu
je się historią sztuki. Jak słusznie zauważa Elizabeth A. Weston (2010), 
jego proces wchodzenia w przeszłość to recollection w każdym (angiel
skim) znaczeniu tego słowa – przypominanie sobie, ale także kolekcjo
nowanie wspomnień.

W mentalnej wyprawie bohatera w przeszłość niespodziewanego zna
czenia nabierają uwagi księdza, niegdyś z dziwnym zaangażowaniem na
uczającego pierwszokomunijne dzieci, wśród których był też Max, o grze
chu spojrzenia. Mimo że spojrzenie wydaje się bierne, to przecież samym 
aktem patrzenia kieruje intencja patrzącego. Max odnosił wówczas te 
ostrzeżenia do swojego podglądactwa, ale teraz nauczanie księdza oka
zuje się o tyle słuszne, że retrospekcja w narracji starzejącego się już bo
hatera jest istotnie do pewnego stopnia aktem woli, motywowanym in
tencją mentalnego przeniesienia się w przeszłość. Jego spojrzenie bywa 
zarówno bierne, jak i czynne – niektóre obrazy bezwiednie podsuwa mu 
pamięć, inne bohater sam świadomie stara się przywołać9. John Berger 

7 Beata Piątek zwraca uwagę na platońską proweniencję tej koncepcji pamięci, przed
stawioną w dialogu Teajtet (Piątek 2010: 264). Przywołajmy wypowiedź Sokratesa ze 
wspomnianego dialogu: „Więc przyjmij, dla naszych rozważań, że w naszych duszach 
jest tabliczka woskowa. […] Powiedzmy, że jest to dar matki muz, Mnemozyny. Jeżeli 
z tego, co widzimy, albo słyszymy, albo pomyślimy, chcemy coś zapamiętać, podkłada
my tę tabliczkę pod spostrzeżenia i myśli, aby się w niej odbijały tak, jak wyciski pie
częci” (Platon 1936: 111).

8 Na przykład: „zdałem sobie sprawę, że obraz tego domu przechowywany w mojej pa
mięci, choć próbował dopasować się do oryginału, napotykał uporczywy opór. Wszyst
ko było odmiennych rozmiarów, wszystkie kąty zdawały się z lekka nieprawdziwe. […] 
Doświadczyłem uczucia paniki, kiedy rzeczywistość, po chamsku pewna siebie rzeczy
wistość, przejęła władzę nad rzeczami, które, wydawało mi się, zachowałem w pamię
ci, i przerobiła na swoją modłę” (127–128).

9 Por. uwaga Johna Locke’a o mechanizmach pamięci w Rozważaniach dotyczących rozu-
mu ludzkiego: „W tym postrzeganiu wtórnym, jakbym to nazwał, lub ponownym oglą
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w Sposobach widzenia podkreśla aktywny charakter spojrzenia: „Widzimy 
tylko to, na co patrzymy. Patrzenie jest aktem wyboru. W wyniku tego 
aktu to, co widzimy, znajduje się w naszym zasięgu, co niekoniecznie 
oznacza – w zasięgu naszych rąk” (Berger i in. 2007: 8). Uwagę córki, że 
Max żyje przeszłością (52), można rozumieć bardziej dosłownie jako ży
cie w przeszłości (w oryginale: „You live in the past”, Banville 2005: 60). 
Iluzja obrazów w pamięci jest na tyle silna, że Max rzeczywiście zdaje się 
wierzyć, iż „życie można przeżyć ponownie, wystarczy się tylko postarać 
i wszystko sobie przypomnieć” (130).

Bohater doświadcza wyimaginowanego przeniesienia w przeszłość dzię
ki intensywnie zapamiętanym wrażeniom zmysłowym – wracają dźwięki 
i zapachy, a przede wszystkim wrażenia wizualne. Dochodzi do swoiste
go rozszczepienia jego tożsamości: starzejący się Max obserwuje siebie 
jako chłopca na żywym obrazie w pamięci:

Tak naprawdę to nie pamiętam, w jakich dokładnie okolicznościach udało mi się 

w końcu odwiedzić Dom pod Cedrami. Widzę, jak po naszym pierwszym spot

kaniu odwracam się sfrustrowany od zielonej bramy, a bliźniaki patrzą na mnie, 

a potem, innego dnia, widzę siebie samego, w samym sanktuarium, jakby dzięki 

prawdziwie magicznej powtórce skoku Mylesa przez bramę (71).

Wrażenie przeniesienia się w przeszłość jest na tyle silne, że towarzy
szy mu nie tylko rozszczepienie tożsamości, ale także rozszczepienie per
spektywy. Max staje się częścią obrazu z przeszłości, oglądanego w czasie 
teraźniejszym: „Jestem więc tam, w tej edeńskiej willi, w miejscu, któ
re stało się nagle środkiem świata, z kolumną światła i nieokreślonymi 
kwiatami – groszkiem pachnącym? wydaje mi się, że widzę groszek” (74). 
W takich momentach wyimaginowanego przekroczenia bariery czasu per
spektywa usytuowana jest więc także wewnątrz obrazu i organizuje pole 
widzenia: Max pamięta, gdzie znajdowało się źródło światła, z którego 
miejsca i pod jakim kątem oglądał ludzi i rzeczy, a co było niedostępne 
dla jego wzroku.

Tworząc w wyobraźni przeszłość jako miejsce, w którym choć tymczasowo 
może zamieszkać, bohater wyraźnie każdorazowo koncentruje swą uwagę 
na polu widzenia, zapisując to, na czym spoczął jego wzrok. Ale wobec ca
łej książki nasuwa się pytanie, jaka zasada kompozycyjna rządzi tą kolekcją 

daniu idei zachowanych w pamięci, umysł nie zawsze zachowuje się tylko biernie: zja
wienie się tych przygasłych obrazów zależy bowiem niekiedy od naszej woli” (Locke 
1955: 192). 
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obrazów. Przestrzenne i czasowe plany, na które patrzy bohater, zmieniają 
się; Max przenosi oko na bliższe lub dalsze przedmioty, bliższą lub dalszą 
przeszłość. Oprócz chwili obecnej i realnego miejsca, w jego umyśle prze
suwają się bardzo niedawne obrazy choroby i śmierci żony, ale większość 
narracji koncentruje się na planie najdalszym, czyli na mitologizowanych 
dniach wakacyjnej znajomości z „bogami”, bo tak Max jako chłopiec postrze
gał rodzinę Grace’ów. Ale wrażenie, że to, na co najczęściej pada wzrok bo
hatera, jest dla niego najważniejsze, może być mylące. Pewną wskazówkę 
stanowi uwaga narratora, że w czasie nieuchronnie zmierzającej do śmierci 
choroby żony jedyną ulgę dawała obojgu odległość perspektywy:

Podczas tych niekończących się październikowych nocy, kiedy leżeliśmy obok 

siebie w mroku, jak nasze własne przewrócone pomniki, szukaliśmy schronie

nia przed chwilą obecną, której nie mogliśmy znieść, w przeszłości, to znaczy 

w odległej przeszłości. Wracaliśmy wspomnieniami do naszych pierwszych 

wspólnych dni, przywołując je, poprawiając, pomagając sobie nawzajem (82).

Wydaje się, że właśnie to bardzo świeże wspomnienie, powiązane z silną 
świadomością własnej śmiertelności, jest najbardziej bolesne i najmniej 
poddaje się kontemplacji.

Kiedy umierała Anna, Max szczególnie często doświadczał stanu zna
nego mu z wcześniejszych lat – stanu zawieszenia pomiędzy światem ży
wych a światem umarłych: „byłem tam i jednocześnie mnie tam nie było, 
byłem sobą i byłem duchem, uwięzionym w tamtym czasie, a jednak za
wieszonym w powietrzu, jakby tuż przed odlotem” (81). Nie bez powo
du bohater porównuje siebie do Orfeusza błądzącego po krainie zmar
łych w poszukiwaniu utraconej żony (25). Max wierzy, że ludzie istnieją, 
dopóki są postrzegani. Dlatego, inaczej niż Orfeusz, który bezpowrotnie 
stracił żonę w chwili, gdy na nią spojrzał, Max wpatruje się w umierającą 
Annę z taką intensywnością, „[j]akby samo spojrzenie miało ją tu zatrzy
mać, jakby nie mogła odejść, dopóki moje oko nie mrugnie” (191). Anna 
umiera w momencie, kiedy Maxa przy niej nie ma. Z wyjątkiem właści
cielki hotelu, która okazuje się odmienioną przez czas Rose, wszystkie 
postacie ożywione na ścianie pamięci bohatera to zmarli. Te bardzo rea
listyczne obrazy zamazują różnicę między rzeczywistością a złudzeniem, 
między światem zmarłych a światem żywych.

W Antropologii obrazu Hans Belting pisze:

Nasze ciała posiadają naturalną kompetencję przemieniania w obrazy i utrwa

lania w obrazach wymykających nam się w czasie miejsc i rzeczy; obrazy te 
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magazynujemy w pamięci i aktywizujemy poprzez wspomnienie. Za pomocą 

obrazów bronimy się przeciw ucieczce czasu i utracie przestrzeni, których do

znajemy w naszych ciałach. Utracone miejsca okupują jako obrazy naszą cie

lesną pamięć – jak ją nazywają starzy filozofowie – jako miejsce w przenośnym 

sensie. Tutaj zyskują one obecność, która odróżnia się od ich dawnej obecności 

w świecie, nie wymagając nowego doświadczenia (Belting 2007: 84).

Jak twierdzi Belting, tworzenie obrazów ludzkich postaci było pier
wotnie próbą obrony przed grozą śmierci i odpowiedzią na zagadkę nie
istnienia. Obraz zanikającego ciała można było zastąpić innym obrazem, 
uobecniającym zmarłego (Belting 2007: 174–175)10. Ten motyw pojawia 
się w rozważaniach bohatera Morza o Pierze Bonnardzie. Pisanie mono
grafii o francuskim malarzu jest oficjalnym celem odizolowania się Maxa 
od świata, ale nie robi on w tej pracy żadnych postępów. Staje się oczywi
ste, że Bonnard interesuje go teraz o tyle, o ile może w jego sytuacji i jego 
twórczości znaleźć odniesienia do własnego życia. Max wspomina więc, 
że Bonnard tworzył wizerunki swojej żony nawet po jej śmierci; jedno
cześnie Max na znane obrazy Bonnarda przedstawiające Marthę w wan
nie mentalnie nakłada swoje wspomnienia Anny (124–126)11.

Jak zauważa Eoghan Smith, Morze nie jest jednak romantycznym ma
nifestem nieśmiertelności sztuki wobec ludzkiego przemijania (Smith 
2013: 152). Mentalne obrazy trwają tylko dopóty, dopóki żyje osoba, 
która przechowuje w swej pamięci wizerunki zmarłych. Narrator Morza 
zadaje sobie pytanie, czy obraz w pamięci może być bardziej realny niż 
cielesne szczątki – jedyny fizyczny ślad istnienia12. Świadomość niewy
starczalności obrazu pogłębia poczucie, że obrazy zmarłych to ich bar
dzo niedoskonałe wcielenia, fragmentaryczne i zniekształcone przez su
biektywizm pamięci żyjących. Max postrzega siebie jako nośnik tego, co 

10 Podobne spostrzeżenia czyni John Berger w Sposobach widzenia: „Obrazy wykonywa
no początkowo w celu wyczarowania wyglądu tego, co nieobecne. Stopniowo stało się 
oczywiste, że obraz może przetrwać to, co przedstawia. Ukazuje on zatem, jak wyglą
dała niegdyś dana rzecz lub osoba, a także sposób, w jaki ludzie postrzegali wówczas 
dany temat” (Berger i in. 2007: 10). 

11 Monica Facchinello dowodzi jednak, że sztuka Bonnarda jest obecna w refleksjach nar
ratora znacznie częściej, niż Max przyznaje, choć prawdopodobne jest także, iż jego alu
zje do scen malowanych przez ulubionego artystę są nieświadome (Facchinello 2010: 
39–40). Bohater wielokrotnie stwierdza, konfrontując mentalne obrazy miejsc z ich 
rzeczywistym wyglądem, że jego pamięć jest zawodna.

12 Bohater zastanawia się nad pośmiertnym istnieniem pani Grace: „Która z nich jest real 
niejsza, kobieta, która rozłożyła się na trawiastej skarpie moich wspomnień, czy też ta 
powłoka kurzu i suchy szpik, jedyne jej ślady, które przechowała ziemia?” (96).
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pozostało po zmarłych, jednocześnie wiedząc, że ich wizerunki są rów
nie nietrwałe jak on sam: „Nosimy w sobie postacie zmarłych do chwili,  
aż sami nie umrzemy, a wtedy to nas noszą przez krótką chwilę, a po
tem ci, co nas nosili, odchodzą, i tak dalej, aż po najdalsze, wymykają
ce się wyobraźni pokolenia” (96). Ale narrator nawet u siebie obserwuje 
już proces zanikania zapamiętanych obrazów. Zmuszanie się do ciągłej 
wizualizacji ukochanej żony jest – skazaną na ostateczne niepowodze
nie – próbą wyprowadzenia jej choć na chwilę z krainy zmarłych, ale nar
rator przyznaje, że „[j]ej wizerunek, który mam w pamięci, zaczyna się 
już strzępić, łuszczą się kawałki farby, odpadają złote listki. Czy pewne
go dnia całe płótno będzie puste?” (173). Co więcej, Max zauważa, że nie 
w pełni kontroluje wizerunki na ścianie pamięci, które są w jego przeko
naniu jedyną formą pośmiertnego życia. Chloe, obiekt jego chłopięcych 
uczuć, uparcie wymyka się spojrzeniu: „Migocze przed oczyma mojej 
pamięci, gdzieś w oddali, w jednym niezmiennym punkcie, zawsze nie
ostra, odsuwa się ode mnie dokładnie w tym samym tempie, w jakim ja 
się przysuwam” (114).

Kolekcja mentalnych obrazów, które składają się na powieść, okazuje się 
więc niedoskonałą i ostatecznie nieskuteczną próbą uobecnienia ważnych 
dla narratora postaci. Jest to jednak jedyny dostępny mu sposób radzenia 
sobie z nierozwiązywalnym problemem przemijania. Tak jak w obrazach 
z przeszłości, do których się mentalnie przenosi, to jego perspektywa or
ganizuje pole widzenia i zarazem przestrzeń istnienia postaci z przeszło
ści. Charakterystyczne, że kiedy wzrok bohatera przesuwa się na niebo 
i morze, doświadcza on uczucia pustki, wyobcowania we wszechświecie 
i jego obojętności lub wrogości wobec jednostkowej egzystencji. Narrator 
przyznaje, że przez całe życie szukał schronienia przed „obojętnym spoj
rzeniem nieba i groźnymi knowaniami powietrza” (53). Ostatnia scena 
w książce, zespalająca wspomnienie bohatera z wakacji nad morzem z klu
czowymi zdarzeniami w jego życiu – utonięciem dzieci Grace’ów i śmier
cią żony – przekazuje jego przekonanie o ludzkiej alienacji w świecie, któ
ry przybiera tu złowieszczą, antropomorficzną postać:

Kiedy tak stałem, nagle, nie, nie nagle, ale w gwałtownym przypływie, całe 

morze nabrzmiało, nie była to fala, raczej gładkie, toczące się narastanie, któ

re zdawało się mieć początek w głębinach, jakby tam, na dole, coś olbrzymiego 

się poruszyło, i czułem, że coś mnie unosi i przemieszcza ku brzegowi, i usta

wia mnie na powrót na stopach, jakby nic się nie stało. I rzeczywiście, nic się 

nie stało, doniosłe nic, po prostu po raz kolejny wielki obojętny świat wzruszył 

ramionami (210).
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W świecie, w którym żyje Max, nie ma Berkeleyowskiego Boga, któ
rego spojrzenie zapewniałoby światu istnienie. Właściwie nie ma żad
nego Boga, jest tylko wyniesiona na boski piedestał rodzina Grace’ów, 
ale i oni odeszli. Tak właśnie zaczyna się powieść: „Odjechali, bogowie 
odjechali, w dniu osobliwego przypływu” (9). Nie ma zatem innej meto
dy wskrzeszenia zmarłych niż przez ożywiające spojrzenie bohatera; to 
tylko jego oko zapewnia im chwilowe zaistnienie. Ale ta zależność ist
nienia od cudzego spojrzenia jest wzajemna. Max przyznaje rację filo
zofom, którzy mówią, że „to inni nas określają, że inni kształtują nasze 
bycie” (175)13. Sam mocno odczuwa brak osobowości i nie ma poczucia 
autentycznego „ja”; powątpiewa nawet, czy w ogóle istnieją wzorce au
tentyczności. W jego refleksji nad sobą dominuje pamięć o braku samo
akceptacji, ciągłym dążeniu do bycia kimś innym. To właśnie ta pożąda
na inność Grace’ów, ich wyraźnie wyższy status społeczny i swobodny 
styl życia, wzbudziły niegdyś jego fascynację i pragnienie dołączenia do 
ich rodzinnej grupy, co mu się do pewnego stopnia udało. Towarzyszy
ło temu zacieranie pamięci o własnych rodzicach. Również małżeństwo 
z Anną oznaczało dla bohatera możliwość przeniesienia się w inne sfery 
społeczne oraz stworzenia sobie innej tożsamości. Jego przybrana toż
samość konstytuowała się więc w relacjach z innymi, zwłaszcza z żoną: 
„kto miał mnie znać, jeśli nie Anna? Kto miał znać Annę, jeśli nie ja?” 
(175). Narrator przyznaje, że pierwotnie Chloe Grace była dla niego 
źródłem doznania świata jako „obiektywnego bytu” i zarazem własnej 
odrębności w świecie, „prawdziwym źródłem samoświadomości” (136). 
Dlatego w zapamiętanych obrazach równie ważne jak silnie zaznaczona 
perspektywa bohatera i jego sposoby patrzenia na innych są spojrzenia 
innych skierowane na niego. Znajomość z Grace’ami zaczyna się od wy
miany spojrzeń z ojcem rodziny (12). Max odnotowuje, kto i w jaki spo
sób na niego patrzył, ale także zauważa na swych pamięciowych obra
zach różne kierunki spojrzeń, kiedy jedna postać patrzy na inną postać 
patrzącą na kogoś lub coś innego.

Ale tym innym, na którego patrzy i z którym czasem wymienia spoj
rzenia, bywa także on sam. W pewnych epizodach Max lokuje swoją per
spektywę na zewnątrz oglądanego obrazu i patrzy na siebie jak na inną 

13 W rozdziale na temat wybranych powieści Banville’a Beata Piątek traktuje przedstawie
nia kryzysu tożsamości jako dominantę jego pisarstwa. Analizując Zaćmienie, badacz
ka odwołuje się do Sartre’owskiej analizy spojrzenia w książce Byt i nicość i stawia tezę, 
że bohaterowie Banville’a potrzebują spojrzenia innej osoby, aby doświadczyć poczu
cia tożsamości (Piątek 2014: 158–159). 
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osobę. Czasem nawet nie od razu się rozpoznaje w innym wcieleniu. Na 
przykład w poniższym wspomnieniu bohater wchodzi w obraz w podwój
nej roli, jako uczestnik i jako obserwator:

Ale kim jest ta postać, która sunie po plaży w półmroku, wzdłuż ciemniejące

go morza, wyginającego grzbiet niczym dzikie zwierzę, gdy noc nadciąga rap

townie znad zamglonego horyzontu? Co to za widmowe wcielenie mojej oso

by, które przygląda się nam – przygląda się im – tej trójce dzieci, zanikających 

stopniowo w popielatym powietrzu i ginących w przejściu między wydmami 

prowadzącymi prosto do wylotu Station Road? (112).

Spoglądając w lustro, Max doświadcza obcości wobec siebie samego. 
Własne wizerunki, które bohater kolekcjonuje, to nie tylko obrazy w pa
mięci lub lustrzane odbicia (te ostatnie, paradoksalnie, także wydają się 
zniekształcać, a nie naśladować rzeczywistość). To również wyobraże
nia siebie samego w teraźniejszości, kiedy Max jak gdyby opuszcza swoje 
ciało, staje się „swoim własnym duchem” i patrzy z zewnątrz na swą po
stać (156). To rozmycie granicy między rzeczywistością a iluzją, między 
oryginałem a obrazem, związane jest z ciągłym oscylowaniem bohatera 
między przeszłością a chwilą obecną i jego świadomością przemijania. Akt 
patrzenia na siebie samego podkreśla to, że narrator naprawdę tylko sam 
w sobie, a ściślej w swej wizualnej pamięci, może szukać oparcia dla swej 
egzystencji i jakiegokolwiek poczucia tożsamości. Ściana pamięci, zapeł
niona obrazami, jest tym, co dzieli trwanie od nieistnienia i chroni go od 
pogrążenia się w morzu nicości.
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