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Czy to autor pisze s!owa, czy 
s!owa „pisz"” autora? Rzecz 
o#autotematyzmie Wiktora Pielewina

Wydzia! Filozo"czny Uniwersytetu Jagiello#skiego

Postmodernizm, który zde"niowa$ mo%na jako szczególny stan &wiadomo&ci przeja-
wiaj'cy si( jednocze&nie na gruncie wielu dziedzin (sztuka, literatura, "lozo"a...), rodzi 
si( w) latach sze&$dziesi'tych ubieg!ego wieku. Owa „kategoria duchowa”1 i)zarazem 
„sztuka dzia!ania”2 stanowi (w)najogólniejszym uj(ciu) reakcj( na rozczarowanie no-
woczesno&ci', czasem wielkich narracji, a)tak%e swoist' odpowied* na wyczerpanie si( 
postulatów modernistycznych. Chocia% samo okre&lenie „postmodernizm” si(ga ko-
rzeniami nawet XIX wieku3, na gruncie literackim, a)wi(c najistotniejszym dla analizy 
twórczo&ci Wiktora Pielewina, wspó!czesnego rosyjskiego prozaika, zosta!o ono u%yte 
po raz pierwszy w)1959 roku przez ameryka#skiego krytyka Irvinga Howe’a. Kate-
goria ta mia!a za zadanie odró%nia$ „inn'” literatur(, która nie mie&ci!a si( w)poj(ciu 
„modernizmu”4, i)która narodzi!a si( w)rzeczywisto&ci aksjologicznej niepewno&ci ame-
ryka#skiego spo!ecze#stwa czasów postindustrialnych. Ów ch!onny termin, „poj(cie-
-worek”5, okaza! si( by$ jednak nadzwyczaj pojemny („wspó!cze&nie »wszystko« jest 
– lub mo%e by$ – postmodernizmem”6, podkre&la Maciej +wierkocki) i, dzi(ki swojej 
immanentnej elastyczno&ci, doskonale charakteryzowa! niezwykle ró%norodn' twór-
czo&$ (tak%e m.in. literatur( „realizmu magicznego” czy nouveau roman7).

Autorzy literatury postmodernistycznej, do których grona nale%y niew'tpliwie 
Pielewin8, nigdy nie sformu!owali konkretnego manifestu pisarskiego (w)przeciwie#-
1  U. Eco, Dopiski na marginesie „Imienia ró!y”, [w:] idem, Imi" ró!y, t!um. A. Szymanowski, Warszawa 

1987, s. 617.
2 Ibidem.
3 Tak okre&la! swoj' sztuk( angielski malarz John Chapman (1873). Por. B. Baran, Postmodernizm 

literacki, [w:] idem, Postmodernizm, Kraków 1992, ss. 138,139.
4 M. +wierkocki, Literatura postmodernistyczna, czyli nadmiar, [w:] Idem, Postmodernizm. Paradygmat 

nowej kultury, -ód* 1997, s. 62.
5 Ibidem, s. 63.
6 Ibidem, s. 67.
7 Ibidem, s. 63.
8 Pojemno&$ i)ogromna wieloznaczno&$ terminu „postmodernizm” oznacza bowiem równie% jego 

prze!amywanie ogranicze# natury geogra"cznej i)brak jasno zde"niowanych granic – lista pisarzy 
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stwie do swoich poprzedników – modernistów). Jednak#e, mimo glory$kacji nie-
sta!o%ci i&indywidualizmu, !"czy!a ich ch'( wymiany paradygmatu literackiego, st"d 
zgodnie g!oszone, niepokoj"ce has!a kryzysu literackich konwencji oraz wyczerpania 
si' i&zmierzchu klasycznego dzie!a. Atak na konwencjonaln" literatur', jej prosto-
duszny mimetyzm i&zbyt wygórowane, totalne aspiracje, oraz akcentowanie momen-
tu wielkiej dezintegracji (tak spo!ecznej, jak i&kulturowej) sprawia, i# redagowanym 
przez postmodernistów utworom mo#na przypisa( konkretne w!asno%ci.

Dzie!o postmoderny to dzie!o zaskakuj"co nowatorskie, %wiadomie eklektyczne, 
odpowiadaj"ce post'puj"cej homogenizacji sztuki i&kultury, które nadzwyczaj ch't-
nie czerpie z&„gatunków pop, jak western, science-$ction, porno czy powie%( kry-
minalna”9 i&nierzadko serwuje to, co ju# znane, w&„nowym, po#"danym przez masy 
opakowaniu”10. Tak charakteryzowana twórczo%( literacka z& niezwyk!ym zapa!em 
si'ga równie# po motywy autotematyczne, powie%( staje si' wi'c metaj'zykow" gr", 
metapowie%ci", która zwraca si' do samej siebie i&opowiada swoj" w!asn" histori' by-
cia pisan", czytan" i&interpretowan". Skupione na w!asnej tekstualno%ci dzie!o lubuje 
si' ponadto w&literackich odwo!aniach, aluzjach, parafrazach, trawestacji, na%ladow-
nictwie czy nawet plagiatowaniu. Wspó!czesne „ksi"#ki pisze si', [...] wykorzystuj"c 
inne ksi"#ki i& inne ksi"#ki o& innych ksi"#kach”11, t!umaczy Eco, a&owa rozwini'ta 
sie( wzajemnych zapo#ycze) si'ga tak g!'boko, i# – jak ze zdrow" doz" autoironii 
diagnozuje sam Pielewin – „przedmiotem cytowania staj" si' poprzednie [...] cy-
taty”12. W!a%nie dlatego literatur' postmoderny, tekst przemontowany, *wierkocki 
przyrównuje do „wielkiej przechowalni”13 tradycyjnych stylów, znanych gatunków, 
skostnia!ych motywów i&struktur, która dodatkowo bezwstydnie wykorzystuje „[pa-
rodystyczne reminiscencje] z&klasyków”14. Nie ma ju# twórczo%ci niewinnej, czystej, 
nieuwarunkowanej – zamiast tego s" jedynie kolejne poziomy interpretacji: wszystko 
przecie# ju# by!o, a&wi'c wszystko si' do czego% odnosi, a&ka#dy znak, zdanie, tekst, 
niczym „wypowied+ do drugiej pot'gi”15, powi"zany jest z&innymi.

postmodernistycznych jest wi'c ca!y czas otwarta. Mimo i# literacki postmodernizm narodzi! si' 
„pod znacznym wp!ywem postindustrialnej i&najbardziej umasowionej na %wiecie cywilizacji amery-
ka)skiej”, jako pr"d si'ga zdecydowanie szerzej (zarówno w&czasie jak i&w&przestrzeni) i&znakomicie 
opisuje sztuk' uprawian" cho(by przez K. Vonneguta, J. Kosi)skiego, V. Nabokova, czy w!a%nie 
Pielewina, Zob. wi'cej: B. Baran, op. cit., s. 163.

9 M. *wierkocki, op. cit., s. 63.
10 Ibidem, s. 65.
11 U. Eco, op. cit., s. 610.
12 W. Pielewin, Empire V, t!um. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 292. Autor, jak przysta!o 

na prawdziwie postmodernistycznego autora, ironicznie ocenia tak#e i& sam postmodernizm oraz 
w!asn" twórczo%(. Wi'cej na temat twórczej maniery i&aspiracji autora zob. np.: L. Kropywiansky, 
Victor Pelevin, „BOMB Magazine” 2002, nr 79, [on-line] http://bombsite.com/issues/79/articles 
/2481 [06.05.14].

13 Ibidem, s. 72.
14 A. Wo!od+ko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury: przemiany we wspó!czesnej 

prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 248.
15 U. Eco, op. cit., s. 618.
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Autotematyczna orientacja Pielewina, wyra!nie widoczna w" jego twórczo#ci16, 
osi$ga swoje apogeum w"ostatniej na polskim rynku powie#ci, zaopatrzonej w"enig-
matyczny, jednoliterowy tytu%. Utwór T, stanowi$cy zwie&czenie sygnalizowanych ju' 
we wcze#niejszych powie#ciach zwrotów w"stron( autoanalizy, zadebiutowa% na arenie 
literackiej w"2009 roku (w"Polsce – 2012). W"powie#ci, b(d$cej przyk%adem typowo 
postmodernistycznego dzie%a o"sobie samym, Pielewin równolegle prowadzi zarówno 
pe%n$ szybkich zwrotów akcji fabularn$ narracj(, jak i"wnikliw$ semantyczn$ analiz(. 
Ró'nice mi(dzy bohaterem, narratorem i"autorem zostaj$ zatarte, a"ich role zmiksowa-
ne („jest pan bohaterem, który uwa'a si( za [...] autora. Ale ksi$'ka ma prawdziwego 
autora, który wymy#la pana samego”17). Równie' czytelnik zostaje wci$gni(ty w"prze-
strze& powie#ci („gdzie tu jest czytelnik? Oczywi#cie wsz(dzie”18) i"zajmuje pozycj( 
analogiczn$ do g%ównego bohatera; on tak'e co rusz zaskakiwany jest nieoczekiwany-
mi zwrotami akcji, które rozgrywaj$ si( jednocze#nie na kilku poziomach.

G%ównym bohaterem powie#ci jest tytu%owy T., hrabia, którego charakterysty-
ka, cho) plastyczna („m%ody czarnobrody m('czyzna w"d%ugiej bia%ej koszuli bez 
ko%nierzyka”19), pozostawia jednocze#nie wiele niedomówie&. Prezentacja protago-
nisty jest bowiem enigmatyczna i"rodzi wi(cej pyta& ni' odpowiedzi („Jestem hrabia 
T. [...]”20 – przedstawia si( dumnie bohater; „a"co to jest „hrabia T.?”21 – dopytuj$ 
si( za# jego rozmówcy). Podobnie zagubiony jest i"czytelnik, który wmanewrowany 
w"powie#ciowe uniwersum, równie' próbuje rozwik%a) zagadkow$ to'samo#) tytu%o-
wej postaci. Sytuacj( skonfundowanego odbiorcy pog%(bia fakt, i' tak'e sam bohater 
ma o" sobie samym bardzo niewielk$ wiedz( („pami(), osobowo#) – to tak'e jest 
jak chmury... Cho)by na przyk%ad ja”22), a"w"dodatku na skutek traumatycznego 
wypadku cierpi na amnezj( („Ja... Ja? Dlaczego nic nie pami(tam? Jestem kontu-
zjowany”23). Prze#ladowany przez zaniki pami(ci i"zagubiony w"niepewnym #wiecie 
bohater konstruuje swój szcz$tkowy obraz ze strz(pów zas%yszanych rozmów i"plotek 
rodem z"brukowych wydawnictw. T. jest bowiem osobowo#ci$ par exellence medialn$ 
– gazety i"czasopisma z"ochot$ „[relacjonuj$] jego wyczyny”24 i"to w%a#nie one nada%y 
mu pseudonim, który stopniowo zaczyna zast(powa) imi( czy nazwisko. Zbieraj$c 
pog%oski na swój temat w%a#nie z"owych !róde% w$tpliwej jako#ci („pisz$ o"tym w"»Pe-
tersburskich Drzazgach«, [...] to tylko g%upie plotki”25), bohater dowiaduje si(, i' 
zmierza do – równie tajemniczej jak on sam – Pustelni Opty&skiej. Znajomo#) miej-
sca docelowego podró'y nie rozwiewa jednak atmosfery w$tpliwo#ci i"niepokoju, 
16 Por. np. W. Pielewin, Empire V, t%um. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 95.
17 Ibidem, s. 396.
18 Ibidem, s. 318.
19 Ibidem, s. 17.
20 Ibidem, s. 20.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 18.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 10.
25 Ibidem, ss. 12*13.
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nie nast#puje równie$ znacz"ca poprawa po!o$enia protagonisty – T. nie ma bowiem 
poj#cia, w%jakim kierunku winien zmierza& ani nawet z%jakiej mapy korzysta&, a%samo 
okre'lenie „Pustelnia Opty(ska” wydaje mu si# jedynie pust" nazw".

Pielewin przedstawia czytelnikom posta& na rozdro$u, bohatera w%drodze, który 
odbywa pe!n" niesamowitych zdarze( podró$ – zarówno w%sensie )zycznego prze-
mierzania przestrzeni, jak i%w%znaczeniu duchowym. Hrabia z%mozo!em przemierza 
wi#c ob)tuj"c" w%fantastyczne przygody tras#, próbuj"c jednocze'nie rozwik!a& od-
wieczne zagadki rzeczywisto'ci i%prze!ama& bariery w!asnej niepami#ci. T. wpisuje si# 
wi#c doskonale w%Pielewinowski schemat bohatera zagubionego, niepewnego 'wiata 
i%siebie samego („pierwszy raz widz# kogo', kto domaga si# dowodów, $e jest $ywym 
cz!owiekiem”26 – wy'miewa bohatera powie'ciowy antagonista Knopf ). Nietrudno 
zauwa$y&, i$ autor doskonale kreuje posta& rozdartego bohatera, który mimo frag-
mentarycznego opisu wydaje si# czytelnikowi zaskakuj"co autentyczny psychologicz-
nie i%wzbudza ca!y szereg dziwnie znajomych emocji.

Tragizm oraz dramaturgi# pot#guje fakt, i$ T. dowiaduje si# w%pewnym momen-
cie, $e jest jedynie „bohaterem opowie'ci”27, a%jego pewno'& co do w!asnego istnie-
nia zosta!a sztucznie wykreowana przez tajemniczego stwórc#, autora owej historii. 
Poczucie w!asnej egzystencji okazuje si# by& perfekcyjnym oszustwem, iluzj", której 
*róde! nale$y szuka& w%pomys!ach z!o'liwego kreatora. Pielewin wci"ga czytelnika 
w%wielopoziomow" gr#, podobn" do tej, któr" stosowa! ju$ wcze'niej w%utworze 
He!m grozy – akcentuj"c dra$ni"cy paralelizm mi#dzy rzeczywisto'ci" bohaterów 
i%uniwersum czytelnika, pisarz stara si# zachwia& pozornie pouk!adanym i%bezpiecz-
nym 'wiatem tego ostatniego. T. przekonany jest o%prawdziwo'ci w!asnej egzystencji 
a$ do owego prze!omowego momentu, granicznej chwili, kiedy napotyka na swo-
jej drodze Ariela, zarozumia!ego demiurga-uzurpatora. Diaboliczny, samozwa(czy 
stwórca („jam jest w!adca kosmosu i%ojciec wieczno'ci”28) przedstawia si# bowiem 
jako jego autor i%konsekwentnie wprowadza zam#t w% 'wiadomo'ci bohatera. Czy-
telnik natomiast doskonale wie, i$ zarówno T., jak i%Ariel i%jego poplecznicy-wspó!-
redaktorzy („ja jestem pa(skim g!ównym twórc" ale wi#kszo'& tekstu pisz" inni”29) 
narodzili si# przecie$ w%wyobra*ni autora-Pielewina i%z%zaciekawianiem obserwuje ich 
dylematy, spory oraz desperackie próby wyrwania si# spod w!adzy s!owa pisanego.

Wraz z% rozwojem akcji zaciekawienie zaczyna jednak stopniowo ust#powa& 
miejsca egzystencjalnym niepokojom i% dra$ni"co natr#tnym pytaniom. Pielewin 
doskonale wie, jak zarysowa& obraz bohatera, z%którym czytelnik b#dzie móg! si# 
identy)kowa& – sytuacja hrabiego T. jest tak charakterystyczna i%tragiczna w!a'nie 
dlatego, i$ zosta! on brutalnie u'wiadomiony o%swojej sztucznej genezie i%bezcelo-
wo'ci w!asnej egzystencji („istnienie […] sk"d panu przysz!o do g!owy, $e ma ono  

26 Idem, T, t!um. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2012, s. 139.
27 Ibidem, s. 93.
28 Ibidem, s. 206.
29 Ibidem, s. 97.
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jaki! cel?”30). Mimo oczywistych podobie"stw i#zwi$zków %$cz$cych T. z#bohatera-
mi poprzednich powie!ci Pielewina warto zauwa&y', i& charakteryzuje go i#wyró&nia 
zupe%nie nowa !wiadomo!' w%asnego bycia i# jestestwa. Pisarz dokonuje krytyczne-
go podsumowania swojej dotychczasowej twórczo!ci i#z#pewn$ pob%a&liwo!ci$ cha-
rakteryzuje postaci opisywane w#poprzednich utworach, ironizuj$c, i& nie sposób 
szuka' prawdziwych emocji i# g%(bi psychologicznej „w# postaci, która nawet si( 
nie domy!la, &e jest bohaterem”31. Wiedza, któr$ obdarzony zosta% hrabia T., spra-
wia wi(c, i& wydaje si( on znacznie dojrzalszy od protagonistów poprzednich po-
wie!ci – Pielewin ewoluuje jako pisarz, kszta%tuje i#doskonali swoje pióro, a#wraz 
z#nim zmieniaj$ si( i#jego bohaterowie.

Nowo nabyta, bolesna !wiadomo!' w%asnego po%o&enia podkre!la dramatyczny 
status bohatera, a#jego przera&enie i#rozgoryczenie wydaj$ si( by' niepokoj$co wr(cz 
autentyczne. Moment osi$gni(cia samowiedzy i#zrozumienia prawdziwej natury ist-
nienia stanowi równie& symboliczn$ przemian( i#koniec etapu bierno!ci T. – zamiast 
tego rodzi si( bohater odwa&nie przedzieraj$cy si( przez kolejne rozdzia%y utworu. 
Hrabia pozna% wszak&e samego stwórc( i#„rozczarowa% si(”32 owym spotkaniem, nie 
zamierza wi(c d%u&ej s%ucha' polece", przeciwnie – gotów jest walczy' z#narzucon$ 
mu rol$ i#kreowa' w%asny wszech!wiat. T. balansuje na granicy tekstu i#metatekstu, 
czasem wydaje si( cz%owiekiem niemal&e z#krwi i#ko!ci, czasem bywa „tylko [podmio-
tem] w#zdaniu”33, )gur$ retoryczn$, pust$ zbitk$ wyrazów. Hrabia jest bohaterem, ale 
doskonale wie, i& nim w%a!nie jest; zna mechanizmy rz$dz$ce literatur$, a#wi(c nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby zacz$% pisa' swoj$ w%asn$ powie!'. W#ten sposób Pie-
lewin tworzy na%adowane sprzeczno!ciami i#dysonansami dzie%o, w#którym akapity 
pisane przez Ariela i# jego sojuszników mieszaj$ si( z#histori$, forsowan$ przez roz-
czarowanego dotychczasowym porz$dkiem hrabiego („Kto jest teraz moim stwórc$? 
Ja sam! Nareszcie...”34). Opisywana rzeczywisto!' rysuje si( wi(c równie chwiejnie 
i# iluzorycznie – jak ca%a narracja, zwiastuj$ca gro*ny i#nieub%aganie „nadci$gaj$cy 
ze wszystkich stron niebyt”35. Akcja powie!ci jest celowo fragmentaryczna, co po-
t(guje atmosfer( niepewno!ci i#braku substancjalno!ci tekstowego !wiata – bohater 
momentalnie przenosi si( z#miejsca na miejsce, jedna rzeczywisto!' znika, a#na jej 
miejsce natychmiast pojawia si( inna, wszystkie natomiast s$ równie nierzeczywiste 
jak sam protagonista. Igranie z#ci$g%o!ci$ narracji to kolejny zabieg maj$cy na celu 
stworzenie rozbudowanego porównania mi(dzy !wiatem czytelników a#narracyjnym 
uniwersum powie!ci. Pielewin przyrównuje istnienie cz%owieka do &ywota literackie-
go bohatera, eksponuj$c p%ynno!' granic mi(dzy rzecz$ a#s%owem, realno!ci$ a#)kcj$. 

30 Ibidem, s. 65.
31 Ibidem, s. 188.
32 Ibidem, s. 234.
33 Ibidem, s. 246.
34 Ibidem, s. 176.
35 Ibidem, s. 172.
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Odbiorca zostaje zwabiony w#pu!apk$ trudnych pyta% i#równie& zaczyna zastanawia' 
si$ nad w!asn" egzystencj" i#prawdziwo(ci" otaczaj"cego go (wiata.

Filologiczn" orientacj$ powie(ci Pielewin zaznacza tak&e poprzez wykorzystanie 
postaci Fiodora Dostojewskiego, który pojawia! si$ epizodycznie ju& we wcze(niej-
szej jego twórczo(ci, za( w#utworze T odgrywa niezwykle zaszczytn" rol$, awansuj"c 
do miana postaci pierwszoplanowej i#wspó!towarzysza podró&y g!ównego bohatera. 
Autor Zbrodni i!kary zosta! przez Pielewina zaopatrzony w#sugestywny, acz lekko k"-
(liwy, rekwizyt – siekier$ („elegancki pan z#dwur$czn" siekier". Kim&e mo&e by', jak 
nie s!ynnym Dostojewskim?”36) i#nietuzinkowy charakterek. Wiecznie zagniewany, 
nabzdyczony i#pos$pny pisarz („im dalej szli [...] tym bardziej [...] pos$pnia!”37), co 
rusz rzuca inwektywami, a#samemu T. nadaje miano „idioty”38 (warto zawa&y', jak 
z!o(liwie Pielewin wplata w#tre(' powie(ci odwo!ania do utworów Dostojewskiego). 
Podobnie jak w#poprzednich utworach, pojawienie si$ Fiodora Michaj!owicza zwia-
stuje nastrój przygn$bienia, pesymizmu i#ponurej melancholii, tym razem zostaje on 
jednak jeszcze bardziej groteskowo wynaturzony. Dostojewski &yje bowiem w#post-
-apokaliptycznym petersburskim (wiecie, przywodz"cym na my(l krajobraz po wiel-
kiej bitwie, wizj$ zniszczenia z#wojennej superprodukcji )lmowej, pe!nej po(cigów, 
scen walki i#wybuchów.

Mi$dzy wierszami wnikliwy czytelnik wy!apuje informacje o#nieustaj"cej gro*bie 
(mierci od napromieniowania (a#wi$c (wiat zosta! w#jaki( sposób ska&ony, toksycznie 
naznaczony) oraz konieczno(ci brutalnej walki o#ostatnie zapasy „[wódki i#kie!ba- 
sy]”39. Po jednej stronie barykady stoi wi$c uzbrojony mistrz rosyjskiego powie(cio-
pisarstwa, ostatni bastion cz!owiecze%stwa, po drugiej – sm$tne umrzyki nieumar-
!e, które swoim zachowaniem przypominaj" pokraczne postaci &ar!ocznych zombie 
rodem z#makabrycznej gry komputerowej („cichcem podczo!ga! si$ z# ty!u i#wbi! 
Dostojewskiemu z$by w#but”40). Opisuj"c pole walki, Pielewin dba o#wykreowanie 
odpowiedniej atmosfery, nagromadzenie s!ownictwa militarnego (na przyk!ad okop, 
celownik, granatnik), co sprawia, i& czytelnik czuje si$ jak na polu nieko%cz"cej si$, 
dramatycznej bitwy. Apokaliptyczno-petersburski epizod powie(ci wyra*nie odró&-
nia si$ od reszty tekstu – autor zastosowa! tutaj popularn" w#epoce postmoderny 
manier$ fabu!y w#fabule, wprowadzaj"c w#narracj$ powie(ci histori$ odr$bn" styli-
stycznie i#tre(ciowo.

W!a(nie w# takich niesprzyjaj"cych, niemal&e katastro)cznych, okoliczno(ciach 
g!ówny bohater spotyka po raz pierwszy Dostojewskiego, a# spotkanie to przebie-
ga do(' burzliwie. Wojuj"cy pisarz nies!usznie (a#mo&e w!a(nie s!usznie, bior"c pod 
uwag$ niepewny status ontologiczny hrabiego?) uznaje T. za jednego z#umrzyków, 
a#najlepszym medium kontaktu z#owymi nieprzyjemnymi stworzeniami jest oczywi-

36 Ibidem, s. 212.
37 Ibidem, s. 227.
38 Ibidem, ss. 213+214.
39 Ibidem, s. 158.
40 Ibidem, s. 162.
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!cie wspominana ju" siekiera. Hrabia okazuje si# by$ jednak godnym przeciwnikiem 
i, mimo pocz%tkowych zawirowa&, protagoni!ci znajduj% wspólny j#zyk – to w'a-
!nie wielki klasyk rosyjskiej literatury zostaje duchowym przewodnikiem bohatera. 
Wszak któ" inny, jak nie autor Wspomnie! z"domu umar#ych, mo"e wskazywa$ drog# 
w(!wiecie przygn#biaj%cym i(ponurym, gdzie cz'owiek co rusz musi udowadnia$, i" 
nie jest „tchórzliw% kreatur%”41, mimo "e na ulicach k'#bi% si# przecie" niebezpieczne 
„martwe dusze”42? Pielewin doskonale '%czy tutaj narracj# z(zabawnymi zabiegami 
stylistycznymi, nast#puje bowiem groteskowe udos'ownienie metafory – martwe 
dusze s% rzeczywi!cie martwe. Umrzyki to postaci w(stanie zarówno )zycznego jak 
i(duchowego rozk'adu, a(ich rzekome dusze nadaj% si# jedynie do konsumpcji (jak 
t'umaczy bojownikom o(cz'owiecze&stwo pisarz-"o'nierz w(autorskim podr#czniku 
przetrwania, „dusza prze'kni#ta w(odpowiedniej chwili doda wam energii i(pomo"e 
doprowadzi$ walk# do ko&ca”43).

Wprowadzenie postaci Dostojewskiego jest w(utworze nieprzypadkowe tak"e dla-
tego, i" sam g'ówny bohater, T., wywodzi si# przecie" z(przestrzeni rosyjskiej klasyki 
i(ma, jak t'umaczy autor, swój rzeczywisty prototyp w(postaci hrabiego To'stoja, 
„[wielkiego pisarza i(my!liciela]”44. Pielewin !mia'o inspiruje si# rosyjskim pi!mien-
nictwem, ukazuj%c tutaj swój pisarski kunszt i(mistrzowski styl – intertekstualne 
aluzje zostaj% wplecione w(tre!$ powie!ci z(niezwyk'% precyzj%. Autor z(premedyta-
cj% zwraca si# do odbiorcy inteligentnego i(zaprawionego w(postmodernistycznych 
bojach z(kultur%, który zauwa"y, i" s'owne potyczki oraz przepychanki mi#dzy To'-
stojem a(Dostojewskim to nic innego jak niezwykle starannie utkana sie$ literackich 
odwo'a&, subtelna gra aluzji i(odniesie&45. Ujawniaj%c to"samo!$, realny pierwowzór 
g'ównego bohatera, Pielewin tworzy specy)czn% sytuacj# narracyjn%, w(której cha-
rakterystyka opisywanej postaci miesza si# z(biogra)% owego prototypu46 i( trudno 
odgadn%$, gdzie ko&czy si# hrabia T., a(zaczyna sam To'stoj. Zuchwa'y autor Wojny 
i"pokoju oraz odwa"ny podró"nik T., obaj dumni ze swojego pochodzenia i(szlachec-
kiego tytu'u, obaj "yj%cy po!ród zawirowa& i(nigdy niepogodzeni do ko&ca ze !wia-
tem, wydaj% si# by$ niemal do z'udzenia podobni, ale przecie" – wy!miewa Pielewin 
ustami Ariela – w(tym drugim nie ma krzty realno!ci.

41 Ibidem, s. 392. Autor wplata w(usta bohatera aluzj# do s'ów Raskolnikowa, po raz kolejny nawi%-
zuj%c do twórczo!ci Dostojewskiego. Por. F. Dostojewski, Zbrodnia i"kara, t'um. Cz. Jastrz#biec-
-Koz'owski, Wroc'aw 1999.

42 W. Pielewin, T, s. 226.
43 Ibidem, s. 159.
44 Ibidem, s. 73.
45 Dostojewski zwinnie przesun%' si# w(bok, przycisn%' siekier# do piersi, zamkn%' oczy i(powiedzia':

– Bobok! [...] [T.] wyliczywszy moment, zahaczy' stop% le"%ca na ziemi kurtk# Dostojewskiego 
i(podrzuci' j% w(gór#.
– Bystronogi! - krzykn%'”. Ibidem, ss. 214*215. Bobok * tytu' utworu Dostojewskiego; Bystronogi 
* opowiadania To'stoja.

46 Na temat biogra)i To'stoja zob. np.: P. Johnson, Intellectuals, London 1988 (rozdzia' Tolstoy: God’s 
Elder Brother, ss. 107*138).
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Równie# i$sam" tajemnicz" Pustelni% Opty&sk", do której z$takim mozo!em d"#y 
hrabia, otacza bogata aura skojarze&. To w!a'nie ten klasztor, jako miejsce o$„szcze-
gólnym znaczeniu mistycznym”47, odwiedzi! wszak#e sam Dostojewski, a$nast%pnie 
wykorzysta! zdobyte tam do'wiadczenia podczas tworzenia powie'ci polifonicznej 
Bracia Karamazow48. Liczne nawi"zania do owego arcydzie!a rosyjskiego pisarstwa 
dziewi%tnastego wieku podkre'laj" ci"g!o'( z$ literack" tradycj", któr" Pielewin za-
chowuje mimo oczywistego nowatorstwa swojej prozy. Problemy i$w"tpliwo'ci, które 
bole'nie nurtuj" T. to te same egzystencjalne zagadnienia – wolno'ci, moralno'ci 
i$sensowno'ci 'wiata – które stanowi!y fundament burzliwych dyskusji Aloszy i$Iwa-
na Karamazowów. Postawa buntownika Iwana, który rozprawia si% z$Bogiem, przy-
pomina stosunek do rzeczywisto'ci prezentowany przez hrabiego, który równie# nie 
mo#e pogodzi( si% z$otaczaj"cym go 'wiatem i, tocz"c nieustanne dysputy z$Arielem, 
zaczyna kreowa( swoje w!asne uniwersum („stwarzam pa&ski 'wiat, tak jak pan stwa-
rza! mój”49, og!asza butnie bohater).

Wykorzystanie postaci z$literackiego 'wiata w$nowej roli, jako bohaterów, a$tak#e 
wprowadzenie w$tekst tytu!ów innych utworów i$mnogo'( nawi"za& potwierdzaj" 
tez% o$)lologicznej orientacji ca!ej powie'ci. Obok eksploatowanych w$najwy#szym 
stopniu postaci Dostojewskiego i$To!stoja („ci"gle to To!stoj, to Dostojewski”50) nie 
brakuje równie# kryptocytatów ze 'wiata kultury i$odwo!a& tak#e do wielu innych 
znanych pisarzy (pojawia si% mi%dzy innymi Szekspir, Nabokow czy Turgieniew). 
Znaj"c fascynacj% Pielewina Internetem, która widoczna by!a ju# w$utworze He!m 
grozy, oraz jego zainteresowanie 'rodowiskiem komputerowym51, mo#na powiedzie(, 
i# chcia! on stworzy( powie'( interaktywn", pozbawion" sztywnej struktury, ale 
zaopatrzon" w$paj%czyn% odsy!aczy, w$które czytelnik dowolnie mo#e si% zag!%bia( 
i$wielorako interpretowa(. Powie'( stanowi wi%c niezwyk!e wyzwanie intelektualne 
dla czytnika, który wertuj"c karty powie'ci, jest wr%cz bombardowany licznymi od-
niesieniami i$skojarzeniami.

Ow" zabaw% skojarzeniami Pielewin wykorzystuje jednak jako baz% do g!%bszych 
– i$ znacznie trudniejszych w$odbiorze – rozwa#a& i$kontynuuje jednocze'nie au-
toanaliz% twórczo'ci postmodernistycznej, któr" rozpocz"! ju# wcze'niej w$powie'ci 
Empire V52. Autor, nie boj"c si% stawia( pejoratywnych diagnoz, t!umaczy odbior-
com, i# podstaw% sztuki dwudziestego pierwszego wieku stanowi bezwstydne #ero-
wanie na dawnych autorytetach, „komercyjne wykorzystanie cudzych grobów”53. To 
47 Ibidem, s. 135.
48 Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t!um. A. Wat, [w:] Idem, Dzie!a wybrane, tom IV, Warszawa 1984.
49 Ibidem, s. 398.
50 Ibidem, s. 152.
51 Warto doda(, i# fascynacja ta zosta!a zaznaczona tak#e w$samym utworze „T”, gdzie zaprezentowana 

zostaje cho(by modlitwa wielowyznaniowego stowarzyszenia, na którego spotkanie tra)a przypad-
kowo bohater, przypominaj"ca niemal do z!udzenia seri% komand w$programie lub grze kompute-
rowej („god / give_health / give_ammo”). Ibidem, s. 352.

52 Por. W. Pielewin, Empire..., s. 292.
53 Ibidem, s. 152.
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w!a"nie wspomniana komercyjno"# projektu powoduje, i$ wspó!czesny pisarz, cho# 
czerpie inspiracje z%klasyki, musi dokonywa# pewnych przekszta!ce& i%przek!ama&, 
aby dopasowa# swoje dzie!o do panuj'cych realiów i%wymogów rynku oraz „nat!uc 
ob!(dn' mas( szmalu”54. Warto zwróci# uwag(, jak subtelnie Pielewin po raz kolejny 
dokonuje mody)kacji j(zyka, jakim si( pos!uguje, i%zgrabnie wprowadza s!ownictwo 
wskazuj'ce na bran$( wydawnicz' i%"wiat mediów (na przyk!ad projekt, rekomenda-
cja, inwestycja, artyku!). Fakt, i$ odbiorca ma mo$liwo"# zapoznania si( z%zasadami 
skutecznej promocji i%sprzeda$y dzie! literackich, wyja"nia równie$, dlaczego postaci 
Dostojewskiego (który „nie b(dzie re*eksyjnym marzycielem i% cieniasem, ale bo-
jownikiem”55) i%To!stoja kreowane przez Pielewina znacznie ró$ni' si( od swoich 
faktycznych prototypów. Autor niezwykle ch(tnie wykorzystuje znane konteksty, ale 
przerabia i%przejaskrawia w'tki w%taki sposób, i$ trac' one punkt styczno"ci z%rzeczy-
wisto"ci', w%której obracaj' si( odbiorcy, ze "wiatem znanym i%bliskim czytelnikowi. 
Nie ma w%"wiecie przedstawionym T substancjalnej rzeczywisto"ci, nie ma równie$ 
immanentnej natury rzeczy ani trwa!ej ja+ni. Uniwersum zdaje si( rozpada#, „[roz-
puszcza#] jak cukier”56, znika# w%nieokre"lono"ci – Pielewin rozwija do perfekcji 
zdolno"# osadzania akcji powie"ci w%ca!kowitej pustce, która z%ka$dym kolejnym roz-
dzia!em wyziewa coraz "mielej zza kart powie"ci. Ju$ w%poprzednich utworach autor 
udowadnia!, $e potra) uczyni# z%niebytu niezwykle istotny motyw swoich utworów, 
tym razem posuwa si( jeszcze dalej i%czytelnik otrzymuje do r'k dzie!o, które zdaje si( 
rozmywa# i%rozpada# wraz z%rozwojem akcji.
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Summary

Does the author write words, or do words “write” 
him? A study of metafiction in Victor Pelevin’s 
literary works

'e subject of the following article, shown on a background of several (elds (literary 
theory, cultural studies, philosophy) centers around Victor Pelevin’s novel “T”. 'e 
main objective is not only to analyze it as a model example of postmodern literature 
(focusing on postmodern common themes, motifs and techniques) but also to de-
scribe various contexts and traditions, which are featured in Pelevin’s literary works. 
'e authoress pays special attention to the novel’s intertextuality and meta(ction 
featured in it. On the background of such discourse, using “T” as a reference book, 
the conclusion of the essay covers the issues stated in Pelevin’s novel, emphasizing the 
ambivalence of emptiness, that can play both destructive and liberative role.


