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1. Powieść Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu niezaprzeczalnie 
zasługuje na to, by zająć ważne miejsce na mapie literatury światowej. Istnieje 
ku temu wiele powodów, ale najistotniejszym wydaje się złożoność tej powie-
ści. To właśnie ona sprawia, że świat, a wraz z nim literatura, za każdym razem 
rozwija się na nowo, wszystko toczy się inaczej. Proust, pisarz o wyjątkowej 
randze, wywarł silny wpływ również na twórczość innych autorów.

Gdy Marcel Proust cytuje w powieści W poszukiwaniu straconego czasu 
klasyków francuskich (m.in. Racine’a, Balzaka, Flauberta), włącza, niejako 
wtapia język przeszłości w teraźniejszość i współczesną mu narrację zogni-
skowaną na atomistycznym postrzeganiu rzeczywistości, nie zmieniając jed-
nak znaczenia tego „starego” języka. Tworząc nowy kontekst, który odnosi 
się do tworzenia i czytania, Proust odrzuca pojęcie kanonu jako czegoś, co 
narzuca uniwersalizujący styl oraz jednorodną, utrwaloną interpretację. Co 
paradoksalne, to Proustowskie poszukiwanie transgresyjnego, nowego mode-
lu myślenia o kanonie zakończyło się stworzeniem dzieła, które jest uważa-
ne za jedno z najbardziej kanonicznych i ramowych w swoim charakterze. 
Proust wyznacza nowy kierunek myślenia o dziele, kreśląc projekt literatury, 
która przekłada światopogląd autora na jego twórczość i która zakłada cią-
gły proces przekraczania czytanych tekstów, transformowania ich w pisanie. 
Tkając własny tekst, wplata w niego tradycję. Wyjście poza własną twórczość, 
aby wkroczyć w przestrzeń kultury i z niej czerpać, jest pokonaniem pewnej 
granicy, wejściem w przestrzeń zewnętrzną wobec podmiotu, w ten sposób 
staje się też wyzwoleniem. Taka transgresja, opierając się na wierze w podział 

1  Publikacja została sfi nansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na pod-
stawie decyzji nr DEC-2011/03/N/HS2/00940.
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na wewnętrzne i zewnętrzne, zakłada silną podmiotowość – nie płynną, lecz 
jeszcze modernistyczną.

W literaturze polskiej po 1989 roku (i tej nieco wcześniejszej) utworem, 
który ciągle powraca w meandrach tradycji, jest powieść Prousta, jednak 
w wielu przypadkach jego recepcja – choć rozległa – nie jest zbyt głęboka. 
Francuski pisarz często jest traktowany instrumentalnie, stanowi etykietę, któ-
rej przywołanie ma zagwarantować wysoką jakość utworów literackich oraz 
(m.in. w ten sposób) przekonać do nich czytelnika. Proust pozostaje przypi-
sany do wąskich linii interpretacyjnych i bywa traktowany wyłącznie funk-
cjonalnie. Warto prześledzić, jak akt recepcji jest sprzężony z powstawaniem 
strategii tożsamościowych i funkcjonowaniem pamięci kulturowej. Tym za-
gadnieniom zamierzam się bliżej przyjrzeć.

Najpierw trzeba określić, czym jest pamięć kulturowa i jakie mogą z niej 
wynikać korzyści dla recepcji literatury. Na użytek artykułu należy stwierdzić, 
że literatura jest pamięcią kultury nie tylko jako proste „urządzenie do reje-
stracji”, lecz także właśnie jako ucieleśnienie upamiętniania, które włącza się 
w wiedzę przechowywaną przez kulturę i – w zasadzie – wnika we wszyst-
kie teksty, które dana kultura wytworzyła i na których się ukonstytuowała. 
Pisanie jest jednocześnie aktem pamięci i nowej interpretacji, więc przez ten 
proces każdy nowy tekst może zostać trwale wpisany w przestrzeń pamięci.

Sam fakt nadawania przez czytelników tekstom funkcji nośników pamięci 
kulturowej w pewnym stopniu zależy także od ich retoryki. Sposób odbioru 
tych tekstów może być prowokowany przez literacką strategię, którą można 
nazwać retoryką pamięci kulturowej. Przekształcając defi nicję Astrid Erll, na-
leży powiedzieć, że retoryka pamięci kulturowej to zbiór form i działań w ob-
rębie tekstu literackiego, które w znaczeniu potencjału oddziaływania mogą 
prowadzić do tego, że dany tekst jest aktualizowany przez czytelników jako 
tekst należący do zbioru pamięci kulturowej2. Retoryka pamięci kulturowej 
znajduje swój wyraz w różnych ujęciach – tekstualnych zbiorach form, które 
mogą transformować pamięć kulturową. Gdy tekst literacki jest aktualizo-
wany przez czytelnika jako tekst zbiorowy, wówczas tryby retoryki pamięci 
zbiorowej otwierają zróżnicowane opcje jego funkcjonalizacji w obszarze kul-
tury opartej na wspominaniu i pamiętaniu. Literatura, będąc medium cyrku-
lacyjnym, może kształtować i transformować pamięć kulturową, może także 
inicjować refl eksję na temat funkcjonowania i problemów pamięci. 

Intertekstualne uwikłanie w inne utwory, od którego nie jest wolny żaden 
nowy tekst, odzwierciedla sposoby zapamiętywania kultury, w której utwór 

2  Por. A. Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczes-
na perspektywa niemiecka, tłum. i red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 241.
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funkcjonuje. Pamięć kulturowa stanowi źródło intertekstualnych gier, których 
nie da się „oszukać”: jakakolwiek tekstowa interakcja kultury wielokrotnie 
powraca w jej przestrzeni, chyba że zostaje zapomniana. Literaturoznawstwo, 
które postrzega się jako część transdyscyplinarnych badań nad pamięcią, musi 
zakładać kulturowo-pamięciową kontekstualizację dzieł literackich, nie może 
się opierać tylko i wyłącznie na kategorii intertekstualności, która zakłada, że 
literatura pamięta sama o sobie, gdyż owe interteksty nie odnoszą się do rze-
czywistości pozaliterackiej, lecz jedynie do innych dzieł.

Odpowiedzią na pytanie o przydatność kategorii pamięci kulturowej może 
być propozycja Renate Lachmann3, która wyodrębniła wspólne dla intertek-
stualności i pamięci kulturowej modele uczestniczenia w kulturze. Są to: 
1) partycypacja (participation: udział różnych utworów w dialogu tekstów 
kultury), 2) tropowanie (troping: trop w rozumieniu Bloomowskim – róż-
ne sposoby nawiązań do prekursora), 3) transformacja (transformation: za-
angażowania środków z innych tekstów poprzez proces ich dystansowania). 
Wszystkie teksty uczestniczą w aktach pamięci, powtarzają je i konstytuują. 
Wszystkie są wynikiem dystansowania się i przybliżania do prekursora; wi-
doczne są w nich ślady oczywistych nawiązań i elementy nadal niezdefi niowa-
ne. Wreszcie wszystkie teksty wykorzystują procedury mnemotechniczne. Jeśli 
postrzegać konkretne utwory jako „kolekcje intertekstów”, wtedy one same 
w sobie stają się miejscami pamięci.

Wykorzystując pomysły Lachmann, chciałabym nieco przeformułować 
proponowane przez nią sposoby uczestniczenia w kulturze i konstruowania 
nawiązań do twórczości poprzednika. Partycypacja byłaby więc swego rodzaju 
transpozycją, czyli przeniesieniem znaczenia poprzez wykorzystanie „renomy”, 
„marki” uznanego pisarza i miałaby charakter nobilitujący dla następcy – tak 
jest między innymi w przypadku Gnoju Wojciecha Kuczoka. Transformacja 
może funkcjonować jako przeobrażenie znaczenia tekstu pisarza z kanonu 
przez jego dystansowanie, ale jednocześnie pozostawanie w ramach utrwa-
lonych odczytań. Przykładem może być powieść Jerzego Pilcha Pod mocnym 
aniołem. Tropowanie sugerowałoby natomiast transgresję – przekroczenie 
utrwalonej interpretacji i nadanie jej nowych, twórczych znaczeń jak czyni to 
Marek Bieńczyk w Terminalu. 

Zasugerowane w tytule artykułu „piętno Prousta” jako element pamięci 
kulturowej przeanalizuję w porządku trzech wymienionych strategii nawią-
zań. Należy podkreślić, że określenie „piętno” nie musi ewokować skojarzeń 
pejoratywnych. Tym, co łączy trzy wspomniane powieści, jest fakt, że wszyst-

3  R. Lachmann, Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature [w:] Media and Cultural Memory, 
red. A. Erll, A. Nünning, Berlin–New York 2008, s. 304.
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kie są odmianą prozy, w której narrator i główny bohater są (mogą być) jed-
nocześnie utożsamiani z autorem, podobnie jak w przypadku narratora z po-
wieści W poszukiwaniu straconego czasu.

2. W Gnoju Wojciech Kuczok korzysta z prawa cytatu i w końcowych partiach 
powieści wykorzystuje frazę z W poszukiwaniu straconego czasu, która otwiera 
W stronę Swanna – „Longtemps, je me suis coucher de bonne heure”, „Przez 
długi czas kładłem się spać wcześnie”. Cytuję fragment powieści Kuczoka:

Przez długi czas kładłem się spać wcześnie. Siostra starego K. powtarzała mi zawsze, 

że tylko sen przed północą tak naprawdę regeneruje organizm, a matka przekonywała, 

że tylko to, co wyśnione przed północą, ma moc proroczą. Śniłem więc, zapadałem 

w sen, mój jedyny, ulubiony sen. Któregoś dnia zadzwoniła matka, zawodząca tak ża-

łośnie, że poplątało z żalu druty i włączał się co chwila głos cudzej rozmowy. Zalało ich 

gnojem, tak po prostu, nie potrafi ła powiedzieć więcej. I wystarczyło: już tam z nimi 

byłem, już na to patrzyłem. Rąbnęła ulewa stulecia, stare rury nie wytrzymały i wybiło 

szambo; w piwnicach stanęło pół metra wody z gównem4.

Powieść Kuczoka nosi podtytuł Antybiografi a, a dodatkowo zawiera in-
formację o  fi kcyjności przedstawionych w  niej postaci i  zdarzeń. Powyższa 
klauzula jest pewną formą zwyczajową, jednak w tym konkretnym przypadku 
może nabierać nieco odmiennych konotacji znaczeniowych. „Antybiografi ę” 
można traktować całkiem dosłownie i jednoznacznie: jako opowieść o kosz-
marze dzieciństwa małego K., naznaczonego ciągłym bólem, przemocą fi -
zyczną i psychiczną, upokorzeniami. Taka tematyka rozrachunku z czasem 
dzieciństwa ma już swoją przeszłość i  tradycję literacką. Kuczok wyrusza 
w swoją podróż w przeszłość jakby rozpoczynał obsesyjne poszukiwanie rze-
czy, które utracił jako ofi ara rodzinnej przemocy. Jest już osobą dorosłą, żyje 
w czasie „Potem” (czas dzieli się w Gnoju na trzy okresy: „Przedtem”, „Wtedy” 
i „Potem”), jednak wciąż ucieka od bolesnej przeszłości i nie potrafi  się z nią 
w pełni zmierzyć. 

Literackość prozy Kuczoka to jej dodatkowy aspekt, który nie pozwa-
la na bezpośrednio biografi czne odczytania tej powieści. Jak pisze Robert 
Ostaszewski, 

na terapeutyczny wymiar tej powieści wskazuje sam autor, określając ją jako „antybio-

grafi ę” (być może pacjentem w tym przypadku jest zarówno bohater, jak i sam pisarz, 

który w jednym z wywiadów przyznał, że ta historia ma „rdzeń biografi czny”). Co to 

4  W. Kuczok, Gnój, Warszawa 2003, s. 66.
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jest antybiografi a? Według recepty Kuczoka jest to „tekst” pisany przeciw biografi i, ale 

też mający uzdrowić chorą biografi ę, odkazić psychiczne rany5. 

Tym samym Kuczok stawia tezę, że mimo traumatycznych doświadczeń 
z dzieciństwa możliwe jest oswojenie przeszłości, znieczulenie bolesnego obrazu 
wspomnień. Temu służyć mają literatura i wszelkie opowiadanie; trudno jed-
nak było nazwać taki pomysł na tworzenie literatury pomysłem nowatorskim.

Wspomnienie domowej (a właściwie antydomowej i antyrodzinnej) prze-
szłości nie opuszcza małego K. ani na chwilę. Jedynie sen, jako wewnętrzna, 
tymczasowa pamięć, przynosi chwile ukojenia. Mały K. chce się zdystansować 
od swoich wspomnień, zapomnieć o nich we śnie:

I wszędzie tam, dokąd dotarłem, ciągnąłem za sobą cień tego domu, im dalej 

uciekłem, tym bardziej się naprężał, krępował mi ruchy, spowalniał kroki; w im bar-

dziej świetliste miejsca trafi ałem, tym bardziej mnie cień naznaczał; „nie zasłaniaj mi 

światła”, słyszałem wszędzie, gdzie się kładłem cieniem, a przez długi czas się kładłem, 

przez długi czas się pokładałem, ratunku szukając w stadnych bezsennościach, a po-

tem we śnie. I zmęczyłem się śmiertelnie w tym cieniu, w tym zimnie, a nim uległem 

ostatecznie, zdążyłem stracić mowę.

Teraz ziewam. Kiedy tylko otworzę usta, ziewam; ziewam w nocy, ziewam w dzień, 

ziewam przez sen, w którym jestem krzyżem rozstajnym, toczonym przez drewnojady. 

Byłem, już mnie nie ma6.

Zmienność form stylistycznych i językowych w Gnoju ma ilustrować pro-
ces poszukiwania leku na lęki przeszłości. Dlatego nie do końca przez przy-
padek dwa ostatnie fragmenty powieści zaczynają się od inicjalnego zdania 
z Prousta. Francuski pisarz chciał ocalić przeszłość, Kuczok – znieczulić ją, 
aby móc zachować z niej jedynie to, co stanowiło część dobrych wspomnień. 
Koncept wydaje się jednak zbudowany na zbyt wątłej podbudowie literackiej. 
Recepcja Prousta ogranicza się do etykiet – dzieciństwo i jego lęki, sen i poety-
ka oniryczna, zaklinanie przeszłości i pamięć. I choć to zaklinanie przeszłości 
jest aranżowane przez zmiany stylu i rytmu narracji, grę językiem, operowanie 
ironią, to jednak nie są one przekonujące. Żadne z odniesień do Prousta nie 
zostaje rozwinięte, a jedynie jest zasygnalizowane jako powtórzone znaczenie, 
dlatego strategię Wojciecha Kuczoka można nazwać transpozycją, konstytu-
owaniem znaczenia polegającym na przeniesieniu. Cytat z powieści jest uży-
ty zbyt instrumentalnie, stanowi etykietę, która ma przybliżyć czytelnika do 
utworu Kuczoka przez nawiązanie intertekstualne.

5  R. Ostaszewski, Gnój W. Kuczoka, http://wyborcza.pl/1,75517,1510504.html (data odczytu: 
28.10.2012).

6  W. Kuczok, dz. cyt., s. 71.
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3. Z kolei w powieści Jerzego Pilcha Pod mocnym aniołem zapożyczoną struk-
turą jest aluzja w  postaci bezpośredniego porównania narratora Pilcha do 
Proustowskiego narratora i struktury całej jego powieści:

Czyżby piczka-terapeuciczka Kasia miała rację? Czyżby faktycznie odechciało mi 

się pisać o piciu? A może odechciało mi się pisać, bo odechciało mi się pić? Pisałem 

i ścigałem się z moim pisaniem o piciu, z odzwyczajaniem się od picia, i przegrałem, 

a może wygrałem gonitwę? A może zdarzyło mi się to samo co Marcelemu Proustowi? 

Pourquoi pas? Why not  ? Warum nicht ? U Marcelego Prousta – teza zapamiętana z wy-

kładu Jana Błońskiego sprzed dwudziestu ośmiu lat – u Marcelego Prousta stracony 

czas bohatera jest odzyskanym czasem narratora. U mnie jest prawie tak samo: ja, 

narrator Juruś, nie tylko odzyskuję stracony czas bohatera Pijaka, ale znajduję też to, 

czego on daremnie od pierwszego zdania szukał. Odzyskuję przy tym roztrwoniony 

i przepity czas innych postaci. Pomiędzy mną a moimi postaciami bardzo małe są nie-

raz różnice. (Żadnej sprzeczności z innym miejscem poematu). Pomiędzy mną a mną 

też niewielkie są subtelności, może jest nawet przez to na odwrót, może Pijak jest nar-

ratorem, a Juruś daremnie szuka miłości przedśmiertnej i w efekcie jeden drugiemu 

może skoczyć7.

Przy pobieżnej lekturze pierwszoosobowa narracja w Pod mocnym aniołem 
wydaje się strukturą dość przewidywalną, jednak można zauważyć, że narra-
tor ma szczególną umiejętność – odzyskiwania czasu straconego przez inne 
postaci powieściowe. Nietrudno dostrzec biografi czne zbieżności, jakie rysują 
się pomiędzy autorem i narratorem powieści, są to: takie samo imię (Juruś), 
zajęcie (pisanie), problem alkoholowy, Wisła jako miasto rodzinne, wyzna-
nie ewangelickie etc. Pilch bawi się konwencją autobiografi i rozumianej jako 
intymne wyznanie lub świadectwo8. Jednocześnie autor podkreśla fi kcyjność 
dzieła, mówiąc o niej wprost. Sugerują to zjawisko liczne fragmenty metali-
terackie: „Nie wierzcie ani jednemu mojemu słowu. Słowo jest moją używ-
ką, moim narkotykiem, rozsmakowałem się w przedawkowywaniu. Język jest 
moim drugim, co mówię, drugim, język jest moim pierwszym nałogiem”9, 
„Pragnę doprowadzić rzeczywistość do literatury. […] Pierwsza osoba liczby 
pojedynczej jest elementem fi kcji literackiej”10. 

Autor i narrator często próbują mylić tropy, wykorzystując wiedzę teore-
tycznoliteracką: „Autor to nie jest narrator i narrator to nie jest autor. […] Jeśli 
ja konstruuję postać i jeśli nawet jest to postać wzorowana na mnie samym, 
jeśli nawet tak jak ja pije i jeśli nawet ma na imię Juruś, to i tak ta postać nie 

 7  J. Pilch, Pod mocnym aniołem, Warszawa 2000, s. 241–242.
 8  Por. M. Czermińska, Autobiografi czny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
 9  J. Pilch, Pod mocnym aniołem, dz. cyt., s. 66.
10  Tamże, s. 148–149.
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jest mną, na Boga!”11. Powieściowy narrator usilnie próbuje jednak przeko-
nać czytelnika, że w opowiadanych wydarzeniach brał rzeczywiście udział, że 
sam je przeżył. Niejednokrotnie mówi również o trudnym procesie tworzenia 
bohaterów literackich, z którymi czytelnik ma w danej chwili do czynienia, 
a także podkreśla, że literatura może mieć ogromny wpływ na rzeczywistość 
(i na odwrót). 

Ze względu na obecność literackich gier krytycy przyjmują, że powieść 
Pilcha jest wyrazem światopoglądu postmodernistycznego. Postmodernizm 
jest tutaj wiązany z poczuciem swego rodzaju schyłkowości cywilizacji jako 
zbioru określonych i utrwalonych systemów, także światopoglądowych i este-
tycznych, które miały arbitralnie, nakazowo determinować życie jednostek – 
jak choćby przez warunki narzucane społeczeństwom przez rozwiniętą tech-
nicyzację ludzkiej egzystencji. Proponowana zmiana kondycji człowieka su-
geruje końcowość wspomnianych systemów. Odbiegająca od obowiązującej 
konwencji, eksperymentalna powieść Prousta wywarła wpływ na koncepcje 
postmodernizmu12. Określenie „postmodernistyczny Proust” może dziwić, 
gdyż mało który spośród autorów jest równie często wymieniany jako re-
prezentant „wysokiego modernizmu” i spychany przez postmodernistów do 
kanonu przeszłości. Książka Margaret E. Gray Postmodern Proust, ukazu-
je jednak oblicze tego pisarza w innym świetle – jako autora bardzo śmiałej 
koncepcji narracyjnej (Proust nazywa ten pomysł „monsieur qui raconte et 
qui dit: »Je«”) – podkreślając jego przywiązanie do kontekstualizacji znaczeń. 
Literatura „po Prouście” po raz pierwszy osiąga pewien stopień samoświado-
mości, jej eksperyment pokazuje konwencję literacką jako element burzący 
proste przełożenie literatury na rzeczywistość. Tym samym cała dotychcza-
sowa sztuka może zostać podana przez postmodernistów w wątpliwość jako 
nieprawdziwa. Dopiero mając świadomość konwencji i co jakiś czas przypo-
minając o niej odbiorcy, można stworzyć dzieło adekwatne. 

Dlatego też Pod mocnym aniołem to proza eksponująca własną literackość 
przez konwencje i aluzje intertekstualne. To zresztą kolejne niezmiernie cieka-
we zjawisko – z jednej strony utwór ten nie pozwala czytelnikowi zapomnieć 
o swym fi kcyjnym charakterze, z drugiej – sugeruje „mówioność” i potocz-
ność. Pilch wszystko obraca w literaturę, bo życie, jeśli wierzyć jego książce, 
wydaje mu się mniej warte niż literatura; bawi się z czytelnikiem, igra prawdą 
i fi kcją, żongluje autokreacją i autobiografi ą. Między innymi dlatego Tadeusz 
Nyczek13 „zarzucił” Pilchowi, że jest on jednym z następców Prousta, którzy 

11  J. Pilch, Pod mocnym aniołem, dz. cyt., s. 233.
12  Por. M.E. Gray, Postmodern Proust, Philadelphia 1992.
13  Por. T. Nyczek, Jakie picie, takie życie, „Polityka” 2000, nr 48, s. 51–52.
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przyczynili się do zabicia powieści jako gatunku. Aluzja do Proustowskiej nar-
racji staje się postmodernistyczną grą z tradycją.

4. Postmodernizm nie zawsze jednak musi być jednoznacznie utożsamiany 
z literackimi szaradami. Marek Bieńczyk, tłumacz Prousta i autor powieści 
Terminal, stawia całkiem odmienną tezę:

nadwyżka formalnego myślenia o powieści, jaką przynosi estetyka postmodernistycz-

na, nie musi iść w parze z redukcją treści, nie musi być zabawą, grą w literaturę, „lite-

raturą po literaturze”. Że nie wyklucza ona – na przykład – patosu, wzniosłości, po-

wagi, metafi zyki. […] Ale sama refl eksja nad formą (refl eksja, która w „klasycznych” 

powieściach postmodernistycznych prowadziła do czystej gry konwencjami), same 

poszukiwania formalne, najczęściej w dialogu z tradycją, wydają mi się imperatywem 

jeśli nie etycznym, to, powiedzmy, zawodowym piszącego. […] Iluzja rzeczywistości 

tak silnie związana jest z powieścią, że w każdej tej iluzji nadwątleniu dosłuchujemy 

się zdrady oraz postmodernistycznego dowcipu czy niepowagi. Tymczasem – powiem 

to w skrócie i górnie – sam kształt powieści (czy samo kształtowanie powieści), jak 

najlepiej pokazał to Proust, jest doświadczeniem egzystencjalnym i autokontemplacja 

formy staje się refl eksją nad egzystencją14.

Grająca konwencjami forma powieściowa zawsze jest zagrożona iluzyjnością 
czy postmodernistycznym brakiem powagi, jednakże nie wyklucza podejmo-
wania tematów „wysokich” – namysłu nad doświadczeniem egzystencjalnym, 
formami literaturyzacji życia, formami literatury. Bieńczyk już w pierwszych 
akapitach Terminalu przyznaje się do zastosowania wspomnianej wcześniej 
proustowskiej reguły „pana, który opowiada i mówi o sobie »ja«”.

Coś wam opowiem, po to żyję, zresztą suchej kości pióro się nie trzyma, a wy po to 

być może kupiliście tę książkę, po to, by dowiadywać się, co słychać u innych, i to jest 

wspaniałe, tyle że ja niczego nowego sobie nie sprawiłem i nigdzie się nie wybieram. 

Moja historia jest o miłości, od razu mówię.

Na imię mam tak jak na okładce, ładne imię, międzynarodowe, i cesarz był taki, 

dobry pisarz, smutny, i ewangelista, jeden z czterech, to już nieźle, a teraz nawet za-

czynają, w krajach, gdzie słońce zachodzi ostatnie, jak jest z księżycem, nie wiem, po-

prawnie je pisać, bez „c” przed „k”, i wymawiają wreszcie normalnie, nie przedłużając 

„a” i nie połykając „e”, tyle że „k” wyrzucają z siebie na koniec nieco za mocno, spada 

z hukiem jak pokrywka i od razu czuję się lepiej, bo trudno się nie utożsamiać z tak 

mocno powiedzianym słowem15.

14  M. Bieńczyk, Klucz francuski, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontra-
punkt/52-53/bienczyk.html (data odczytu: 28.10.2012).

15  M. Bieńczyk, Terminal, Warszawa 1994, s. 5.
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Żyć, aby opowiadać – oto główny cel narratora Bieńczyka (którego tak 
chętnie bierze się za samego autora). W innym miejscu Bieńczyk pisze, że żyć 
to także tłumaczyć (etymologiczne powiązanie pomiędzy interpretacją i tłu-
maczeniem zostało już wcześniej wskazane: żyć po to, aby tłumaczyć – tłuma-
czyć, by przeżyć). W Terminalu jest to tłumaczenie doświadczenia utraty na 
język powieści, temat przez autora Melancholii. O tych, którzy nigdy nie odnaj-
dą straty często podejmowany. Narrator, który nie opowiada i nie tłumaczy – 
nie istnieje. Krzysztof Uniłowski tak pisał o Terminalu: „Opowiadać należy 
właśnie dlatego, że nie można niczego (istotnego) wypowiedzieć (wyjawić, 
przedstawić, odsłonić, ukazać), żadnej prawdy, żadnej tajemnicy. Pozostaje 
jednak prawda samego aktu opowiadania”16.

Utożsamienie siebie, swojego imienia, z szerokim kontekstem kultu-
ry jednoznacznie ustawia dalszy odbiór i wyjaśnia zasady rządzące światem 
Terminalu. Wynik nagromadzenia skojarzeń powiązanych z własnym imie-
niem przywodzi na myśl ton rozumowania melancholijnego. Według narrato-
ra Terminal jest „historią o miłości”, opowiada o uniwersalnym i prywatnym 
doświadczeniu, które przeżywa każdy człowiek, mówi o niespełnionym prag-
nieniu i  dotkliwym, intensywnie doświadczanym uczuciu porzucenia, któ-
re silnie wiąże się z dojmującym odczuwaniem samotności i egzystencjalnej 
pustki. Ta pustka skazuje narratora-bohatera na nienasycenie, które objawia 
się powtarzaniem zachowań utrwalonych przez kulturę, pamięć kulturową, 
tradycję, uwarunkowania językowe. Między innymi z tego powodu można 
znaleźć w powieści liczne gry literackie, kryptocytaty, aluzje, zapożyczenia 
i dygresje. 

Mimo obecnego w powieści sztafażu tradycji nie można jednak powiedzieć, 
że wszystko to rozgrywa się „na niby”, gdyż spod słownych zabaw silnie przebi-
jają egzystencjalne doświadczenia, które nie poddają się wirtualizacji poprzez 
intertekstualne zapośredniczenie. Poetyka intertekstualna często podważa po-
jęcie oryginalności; autor już nie „wymyśla” siebie, ale wybiera z gotowych 
zapożyczonych elementów, w związku z tym zostaje poddany ocenie kunszt, 
z jakim tego wyboru dokonał. Dlatego literackie zjawisko intertekstualności 
jest też nieudaną, pozorną próbą uciekania od siebie, pozostaje niezgodą na 
spotkanie z  sobą – usiłuje przenosić to spotkanie w sferę zapośredniczoną, 
wyposażoną w wygodną amortyzację. Intertekstualność może być interpreto-
wana również jako wyraz utraty własnego, osobniczego języka – i jako próba 
zastąpienia go gotowymi wzorcami. Ekspresja i szczególnie intertekstualne na-

16  K. Uniłowski, Terminal [rec.], „FA-art” 1994, nr 4, cyt. za: R. Ostaszewski, Wszyscyśmy z jednych 
Tworek, „Dekada Literacka” 1999, nr 5–6, http://www.dekadaliteracka.pl/index.php?id=2088 (data od-
czytu: 28.10.2012).
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sycenie języka wypowiedzi mogą mieć odcień terapeutyczny. Przeglądanie się 
w wielu lustrach tradycji, zaczepianie o liczne konteksty kulturowe wyzwala 
autonarrację, opowieść podmiotu, wypowiedzenie, które jest uznaniem oso-
bistej historii w komentarzu. Wykorzystanie archetypów, twórcza gra klisza-
mi mogą służyć do nazywania pewnych uniwersalnych doświadczeń, a także 
umożliwiają szeroko rozumiane funkcjonowanie w kulturze.

Jak wskazuje wspomniany Krzysztof Uniłowski (i jak potwierdza to autor 
swoimi wypowiedziami eseistycznymi), Bieńczyk poszukuje własnego przepi-
su na postmodernizm, co sprawia, że w jego tekstach więcej jest pytań, rozte-
rek i wątpliwości niż pewnych odpowiedzi. 

Proust pojawia się w Terminalu jako konotacja poszukiwania przeszłości, 
utraconej miłości i zagubionej tożsamości, którą tak wnikliwie opisał „słynny 
autor nieczytanej powieści”:

Przepadła gdzieś bezgłośnie, choć poszła donikąd. Pobiegłem naprzód, choć nie 

był to kierunek. Szukać chciałem, czego nigdy nie zgubiłem. Mijały długie minuty, 

choć czas ich nie zliczał. Wreszcie machnąłem ręką, lecz nie był to znak i niczego to 

nie wyrażało.

Do diaska, dokąd poleciała, bo już nawet nie pytam z kim; co, u licha, zamierzała, 

skumulowała chowanego z ciuciubabką i mogłem długo wyciągać łapy i od nowa 

liczyć sobie do stu. Przebiegłem całą wyspę, którą inni przemierzyli, szybko zrozumia-

łem, jak słynny autor nieczytanej powieści, że szukania jest na tyle tomów, ile z rzędu 

chudych lat17. 

Marek Bieńczyk świadomie używa tego nawiązania jako kliszy literackiej, 
z ironią przyznaje, że autor siedmiu tomów jest jednocześnie – paradoksalnie – 
i słynny, i nieczytany (chyba jednak nie jest to niestety wyjątek od reguły...). 
Zresztą wszystko w tym momencie powieści ulega zaprzeczeniu i podlega 
wewnętrznej niezgodności: szuka się tego, czego się nie utraciło, znaki nie 
znaczą, minuty mijają, choć „czas ich nie zlicza”. Takimi zasadami rządzi się 
subiektywne, melancholijne postrzeganie świata.

Gdy ukochana narratora odchodzi, niczym Albertyna opuszczająca 
Marcela, zostawia mu jego własny portret: „To był jej ostatni prezent, lecz nic 
z siebie już nieobecnej, nic z tego, czego nie ma, na pamiątkę po stracie”18. 
Mimo to nieuchronne i ostateczne rozstanie z kochanką nie przeradza się 
jednak w dojmującą rozpacz narratora, lecz staje się zachętą do twórczego 
pisania. O czym więc pisze autor Melancholii? O doświadczeniu utraty. Czy 
można utracić coś, czego nigdy się nie posiadało? Zapewne tak, gdyż – para-

17  M. Bieńczyk, Terminal..., s. 132.
18  Tamże, s. 190.
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doksalnie – i „łatwiej”, i „przyjemniej” żyć w złudnym poczuciu ogarnianej 
własności. Można więc stracić życiową iluzję, ale istnieje też możliwość utraty 
takiej rzeczy, której było się rzeczywistym posiadaczem. W obu przypadkach 
doświadczanie utraty jest procesem trudnym i bolesnym, bo jak pisze Julia 
Kristeva, „każda strata pociąga za sobą utratę mojego bytu – oraz samego 
Bycia”19. Narzucona (przez ograniczoną ludzką kondycję) praktyka tracenia 
zawsze dotyka najgłębszych pokładów ontycznej świadomości podmiotu, ale 
dotyczy także – ściśle z nią powiązanej – sfery istnienia uniwersalnego.

Tracić można na wiele sposobów, gdyż utracie poddaje się nieograniczo-
ny zbiór rzeczy, stanów i doświadczeń egzystencjalnych. Można doświadczyć 
utraty bliskiej osoby, ale też utraty metafi zycznej, której nie zrekompensuje 
niczyja obecność. Utraty pragnienia, chęci, ale również utraty głosu, w któ-
rym mogłaby wybrzmieć przeszłość, gdyby uporać się z  odcyfrowaniem jej 
śladów. Dlatego też istnieją różnorodne sposoby radzenia sobie z poczuciem 
utraty: pogodzenie się z  tym procesem albo nieuchronna i nieskończona 
walka – poszukiwanie substytutu tego, co utracone. W Czasie odnalezionym 
i w Terminalu jest nim pisanie.

19  J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum. M.P. Markowski, R. Ryziński, wstęp 
M.P. Markowski, Kraków 2007, s. 6.


