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CZAS, PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ W MEMENTO NOLANA1 

Memento (2000) Christophera Nolana opowiada historię Leonarda Shelby’ego (Guy 
Pearce), młodego detektywa ubezpieczeniowego, który miał stracić żonę w trakcie 
napadu na jego dom, on sam zaś miał doznać urazu, którego konsekwencją są zaburze-
nia pamięci. Teraz jedynym jego pragnieniem, celem w kategoriach narracyjnych, jest 
zemsta za śmierć ukochanej osoby. Chcąc to osiągnąć, musi odkryć prawdę, kto 
zgwałcił i zabił jego żonę, jego samego zaś pozbawił zdolności zapamiętywania no-
wych rzeczy. Paradoks logiczny, na którym ufundowane jest opowiadanie, polega na 
tym, że Leonard jedyną nową rzecz, jaką pamięta po wypadku to to, że niczego nie 
zapamiętuje. Fabuła w filmie jest dwuwątkowa, z tym, iż wątki uszeregowane są line-
arnie, a nie – jak zwykle bywa w klasycznej narracji2 – równolegle (pozór splecenia 
wątków wynika ze struktury kompozycyjnej filmu, tzw. sjużetu – por. ilustrację 1). 
Pierwszy wątek opowiada historię zabicia Jimmy’ego Gratza (Larry Holden) przez 
Leonarda, który manipulowany jest przez Teddy’ego (Joe Pantoliano). To on naprowa-
dza żądnego zemsty Leonarda na Jimmy’ego, sugerując mu, że ma do czynienia z Joh-
nem G., sprawcą jego nieszczęścia. Celem intrygi Teddy’ego jest przywłaszczenie 
pieniędzy Jimmy’ego, przeznaczonych na zakup narkotyków. Wątek ten przedstawio-
ny jest w czarno-białych obrazach (jego segmenty oznaczone są jako sceny 1–22, 
aneks). Drugi wątek opowiada historię zabicia Teddy’ego przez Leonarda, który – tym 
razem – manipulowany jest przez Natalie (Carrie-Anne Moss). Pod maską empatii, 
wynikającej z tego, że ona też  s t raci ła kogoś  bl iskiego, realizuje ona zamysł 
pomszczenia śmierci swojego chłopaka, Jimmy’ego Gratza. Ten z kolei wątek przed-
stawiony jest w obrazach barwnych (sceny A–V)3. 

                                                        
1 Artykuł ten stanowi skróconą i zmodyfikowaną wersję rozprawy analitycznej pt. W pętli zapomnie-

nia: analiza narracyjna filmu „Memento” Christophera Nolana [w:] P. Francuz (red.), Psychologiczne 
aspekty komunikacji audiowizualnej, Lublin 2007. 

2 Zasadą dramaturgiczną w filmach fabularnych głównego nurtu jest dwuwątkowość fabuły (por.: 
D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, s. 156–204; 
E. Branigan, Schemat fabularny [w:] J. Ostaszewski (red.), Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, 
Kraków 1999, s. 143–145). Główny wątek, wynikający przeważnie z gatunku, który realizuje film, związa-
ny jest bezpośrednio z jego tematem. Natomiast wątek poboczny jest wątkiem melodramatycznym. Wyjąt-
kiem od tej zasady, odwracającym hierarchię ważności wątków w strukturze utworu, są – oczywiście – 
melodramaty. 

3 W aneksie dołączonym do artykułu zrekonstruowana jest fabuła w taki sam sposób jaki w swej anali-
zie filmu sugeruje A. Klein (por.: A. Klein, Everything you wanted to know about „Memento”, 
http://archive.salon.com/ent/movies/feature/2001/06/28/memento_analysis/index1.html Zdarzenia przedsta-
wione w filmie w porządku chronologicznym i przyczynowym podane są zgodnie z oznaczeniami podany-
mi na ilustracji nr 1. 
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Czas 

Rzeczą, na którą przede wszystkim zwracają uwagę widzowie Memento, nie jest hi-
storia krwawej zemsty niedosięgająca – przynajmniej na naszych oczach – celu, lecz 
niezwykła konstrukcja  czasu  w filmie. (Recenzenci mówią o inwersyjnej narracji, 
konstrukcji opartej na nieustannych retrospekcjach; o nielinearnej narracji, o tym, że 
historia opowiedziana jest od tyłu)4. To wrażenie narzuca scena otwierająca film, 
przedstawiająca zabicie Teddy’ego na zasadzie reprojekcji, czyli sceny puszczonej od 
tyłu. W rzeczywistości konstrukcja całego filmu jest jednak bardziej złożona: 

1. pierwszą płaszczyznę stanowi chronologicznie opowiedziany w obrazach czarno-
-białych wątek zabicia Jimmy’ego Gratza; 

2. w tej płaszczyźnie zagnieżdżona jest druga, którą tworzą retrospekcje wykracza-
jące poza horyzont czasowy zdarzeń fabularnych, konstytuując – tym samym – czas 
historii; chodzi tutaj głównie o wspomnienia Leonarda, które snuje on, rozmawiając 
z Teddym przez telefon (opowiada m.in. historię Sammy’ego Jankisa); 

3. trzecią płaszczyznę czasową stanowi opowiedziany inwersyjnie wątek zabicia 
Teddy’ego (co oznacza, że sceny tego wątku przedstawiane są od końcowej do począt-
kowej); na tej płaszczyźnie także występują krótkie retrospekcje, pod względem czasu 
zgodne z 2. płaszczyzną, w których Leonard wspomina żonę. 

Za sprawą dwóch zasadniczych płaszczyzn (1. i 3.), prezentowanych widzowi na-
przemiennie, czas biegnie tu w dwóch kierunkach (wątek czarno-biały rozwija się pro-
gresywnie, do przodu, a wątek barwny regresywnie, nieustannie cofając czas). Z jednej 
strony można powiedzieć, że dążą one do tego samego punktu, w którym się łączą (mo-
ment ten dla jednej historii jest punktem kulminacyjnym, dla drugiej stanowi zawiązanie 
akcji), z drugiej jednak – przeciwny wektor kierunku rozwoju czasu doprowadza do 
zamknięcia filmu – jako opowiadania – w pętlę. Dla Lenny’ego i Teddy’ego historia 
zatacza pełne koło: początek jest końcem, a zakończenie otwarciem. Ta cyrkularność 
opowieści, oparta na cykliczności czasu, zyskuje swoją wyrazistość dzięki dominującej – 
poprzez swą niezwykłość – zasadzie inwersji. Odwrócenie kolejności scen barwnych 
powoduje, że naruszona zostaje podstawowa logika następowania skutków po przyczy-
nach. (Jak by to bowiem dziwnie nie brzmiało zamiast – jak być powinno  
– koniec danej  sceny jest  począ tkiem następnej ,  jest :  począ tek danej 
sceny jest  końcem następnej). Dla widza stanowi to niewątpliwie utrudnienie 
w wykonaniu zadania poznawczego, polegającego na zrekonstruowaniu fabuły5. Widz, 
obserwując jednak najpierw skutek, a potem jego przyczynę, zbliża się do perspektywy 
głównego bohatera, dla którego związki te po prostu nie istnieją. Widz doznaje zatem 

                                                        
4 Por. na ten temat: K. Jeżewski, Gra w pamięć, „Kino” 2001, nr 12, s. 38; K. Kłopotowski, Czego 

pragnie mężczyzna, „Film” 2001, nr 5; T. Tiuryn, Bez pamięci, „Film” 2001, nr 11; Z. Kałużyński 
i T. Raczek, Thriller z uszkodzoną pamięcią, „Wprost” 2001, nr 49, s. 116–117; J. Ziomek, „Memento”. 
Pamiętacie? To obejrzyjcie..., „Konteksty” 2003, nr 1–2, s. 98–104. Ten obiegowy wśród krytyków sąd 
powielają także notki recenzenckie zapowiadające ostatnią emisję telewizyjną filmu. W „Gazecie Telewi-
zyjnej” P. Mossakowski pisze: „pomysł polega na odwróceniu w czasie kierunku akcji” („Gazeta Telewi-
zyjna. Dodatek Gazety Wyborczej”, nr 298, 22–28.12.2006, s. 32), a wtóruje mu recenzent „Dziennika”: 
Kronika zapowiedzianej zemsty... opowiedziana od końca („Kultura. Dodatek Dziennika”, 22.12.2006, s. 8). 

5 Przy linearnym uporządkowaniu całego materiału okazuje się zresztą, że wszystkie składowe – za-
chowania i motywacje – doskonale do siebie pasują i mają przyczynowe uzasadnienie (por. aneks). 
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podobnej niepewności, co do nadawania znaczeń obserwowanym wypadkom, jaka – na 
płaszczyźnie diegezy – jest chlebem powszednim Leonarda. Podobnie jak Leonard 
widz zaskakiwany jest też sytuacjami, których przyczyny pozna dopiero w następnym 
segmencie. Jak zauważa James Mottram, konsekwentne stosowanie powtórzeń na 
obrzeżach scen barwnych (na zasadzie nakładania na siebie krawędzi czasowych seg-
mentów) stawia jednak widza w pozycji uprzywilejowanej, ponieważ za każdym razem 
uzmysławia mu to, że ta sama sytuacja może zostać całkowicie odmiennie oceniona, 
w zależności od zasobu informacji, jaki ma się do dyspozycji na jej temat6. Ten efekt 
zaskoczenia osiągany na poziomie mikro dzięki odwróceniu chronologii, działa także 
na poziomie makro, całości dzieła. Sytuacje oglądane na początku pod koniec zaskaku-
jąco zmieniają znaczenie: sojusznicy okazują się wrogami, ofiary zaś zmieniają się w 
prześladowców. 

Niezwykła konstrukcja struktury czasu w Memento, przy całej swej oryginalności 
i zaskakującej intensywności, nie jest rozwiązaniem całkowicie nowatorskim. James 
Mottram wskazuje na tradycję literacką, przywołując dramat Harolda Pintera Zdrajca 
i powieść Martina Amisa Strzała czasu albo natura występku7. W obu dziełach wpro-
wadzony został chwyt przedstawiania zdarzeń w odwróconej kolejności (w związku 
z czym w powieści postacie są coraz młodsze). Można także wskazać na filmy, w któ-
rych bądź to pojawia się odwrócona chronologia zdarzeń, jak w Dwóch przyjaciółkach 
(1985) J. Campion, bądź też czas nie rozwija się linearnie, na wzór czasu historyczne-
go, lecz zostaje zapętlony i bohater nie jest w stanie uciec przed cyklicznym powrotem 
tego samego. Paleta rozwiązań w tym zakresie rozciąga się od komedii H. Ramisa 
Dzień świstaka (1993) po Dwanaście małp (1995) T. Williama. Niewątpliwie najbliż-
sza filmowi Nolana jest jednak Zagubiona autostrada (1997) D. Lyncha. W obu fil-
mach obecne są podobne motywy: atmosfera sennego koszmaru, mąż podejrzany 
o zabicie żony, amnezja bohatera, rozdwojenie osobowości, przemiana bohatera8, 
wreszcie zamknięcie czasu w pętlę, które Christopher Nolan osiąga poprzez narracyjną 
konstrukcję sjużetu, a David Lynch realizuje na płaszczyźnie fabularnej. 

Jednak najwłaściwszym podłożem, w kontekście którego należy rozpatrywać nie-
zwykłą konstrukcję Memento, jest tradycja filmu noir. Wypowiadający się na temat 
tego filmu krytycy zwracają uwagę, że Nolan proponuje widzom łamigłówkę psycho-
logiczną, zręcznie wykorzystując cały repertuar charakterystycznych dla czarnego 
kryminału motywów fabularnych i konwencji narracyjnych. 

Główny bohater Memento jest typowym dla tradycji czarnego kryminału samotnym 
outsiderem, funkcjonującym na marginesie rzeczywistości społecznej. Jego działania-
mi kieruje paranoiczna żądza zemsty za doznaną krzywdę. Leonard jest detektywem, 
wprawdzie tylko ubezpieczeniowym, lecz w jego profesję wpisany zostaje imperatyw 
konsekwentnego dążenia do ujawnienia prawdy i do wymierzenia sprawiedliwości 

                                                        
6 J. Mottram, The Making of „Memento”, New York: Faber and Faber, 2002, s. 36. 
7 J. Mottram, dz.cyt., s. 33; por.: Harold Pinter, Zdrajca, „Dialog” 1979, nr 5; M. Amis, Strzała czasu 

albo natura występku, Warszawa 1997. 
8 Scena przebrania się Leonarda w ubranie Jimmy’ego Gratza atmosferą (i funkcją) przypomina raczej 

przejęcie cudzej tożsamości przez bohatera filmu Zawód: reporter (1975) M. Antonioniego niż kluczową 
dla filmu Lyncha zagadkową transformację Freda Madisona w Pete’a Daytona, zainscenizowaną w kon-
wencji kina grozy. 
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w świecie pełnym nieprawości. Memento przywołuje także typowy dla filmu noir wzór 
relacji rodzinnych i społecznych. Po przeżyciu osobistej straty bohater egzystuje we 
wrogim świecie, spotykając się w „anonimowych miejscach” (motelach, barach czy 
opuszczonych domostwach) z tajniakami, handlarzami narkotyków i prostytutkami. 
Natalie ucieleśnia nieodłączną dla filmu noir nacechowaną mizoginizmem figurę fem-
me fatale. Ponurą, podszytą paranoją atmosferę współtworzą kłamstwa i wzajemna 
nieufność, jaką obdarzają się praktycznie wszystkie postacie, od Leonarda poczynając, 
a na recepcjoniście Burcie kończąc – w plejadzie postaci trudno znaleźć choćby jedną, 
która byłaby godna zaufania i nie była dwuznaczna moralnie. Memento w warstwie 
obrazowej także przywołuje styl filmów noir poprzez osadzenie akcji we wspomnia-
nych już miejscach, ale także poprzez zamykanie postaci w „anonimowych” wnę-
trzach, z ekspresyjnie wygrywaną grą światłocienia. Do kanonu rozwiązań filmu noir 
należą także: tragiczne zakończenie, wzór narracyjny oparty z jednej strony na śledz-
twie, z drugiej zaś na wyznaniu-spowiedzi, zaburzenie chronologii w rozwoju akcji 
oraz narracja prowadzona zza kadru (tzw. voice over). Z klasyki gatunku najbliższy 
Memento jest film Podwójne ubezpieczenie (1944) B. Wildera. Rozmowa telefoniczna 
Leonarda z Teddym, w trakcie której – w serii retrospekcji – opowiada on swoją histo-
rię, nawiązuje bezpośrednio do wyznania, jakie agent ubezpieczeniowy Walter Neff 
nagrywa na magnetofon, by wyjawić przed śmiercią swój udział w zbrodni przyjacie-
lowi i współpracownikowi, Keyesowi. Keyes, podobnie jak Leonard, jest detektywem 
ubezpieczeniowym. W tym filmie obecne jest także zdecydowane odejście od linearnej 
konstrukcji czasu i przyczynowości na rzecz koncepcji czasu cyklicznego – początek 
filmu przedstawia fazę końcową akcji, gdy ciężko ranny Neff dociera do biura, by 
nagrać swoje przyznanie się do winy; po serii retrospekcji Neff umiera w finale filmu, 
na chwilę przed przybyciem Keyesa. Zdaniem Mottrama, świadome nawiązanie do 
filmu Wildera sprawiło, że właśnie wątek Teddy’ego jest przedstawiony w obrazach 
czarno-białych9. 

Wydaje się, że tradycja złożonej struktury czasowej opowiadania, zapoczątkowana 
na dobre przez Obywatela Kane (1941) O. Wellesa10, a najobficiej rozwijana właśnie 
w ramach tradycji czarnego kryminału, znajduje swe zwieńczenie w Memento. Jak 
zauważa Vivien Sobchack, typowa dla czarnego kryminału strategia posługiwania się 
w opowiadaniu retrospekcjami jest persyflażem charakterystycznej dla idylli konstruk-
cji czasu, opartej na powtarzalnej cykliczności11. Retrospekcja hamuje rozwój akcji, 
                                                        

9 J. Mottram, dz.cyt., s. 41–42. Oczywiście wyróżnienie każdego z wątków za pomocą obrazu barwne-
go i monochromatycznego pełni – obok poznawczej (ułatwia widzowi rozpoznanie dwóch ciągów zdarzeń) 
i intertekstualnej (odesłanie np. do Podwójnego ubezpieczenia) – funkcję znaczeniową. W wątku czarno-
-białym dominują konwencje i rekwizyty z tradycji noir. Ten świat, ze względu na poczucie sprawowania 
kontroli nad sytuacją i zdarzeniami, jakie stwarza zamknięta przestrzeń pokoju motelowego, daje Leonar-
dowi złudne poczucie bezpieczeństwa i uporządkowania. Ale brak barwy można odczytywać także jako 
oznakę samotności. Wątek barwny to „pełna życia rzeczywistość”, z którą Leonard pragnie się zmierzyć, by 
wyjaśnić zagadkę śmierci ukochanej żony. A ta rzeczywistość jest dla Leonarda chaosem, światem, który 
co chwilę staje się dla niego czymś nowym i jednocześnie czymś obcym, co formalnie – na poziomie narra-
cji – potwierdza odwrócenie porządku prezentacji zdarzeń. 

10 Historia miliardera i magnata prasowego opowiedziana jest w pięciu wielkich retrospekcjach, które 
przedstawiają sukcesywnie historię jego życia z subiektywnych perspektyw wspominających go ludzi. 

11 V. Sobchack, Lounge Time: Postwar Crises and the Chronotope of Film Noir [w:] N. Browne (red.), 
Refiguring American Film Genres, Berkeley, University of California Press 1998, s. 163. 
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a powracając do wypadków z przeszłości, manifestuje to, że czas można cofnąć, można 
powrócić do przeszłości. W utworach, w których – odwołując się do kategorii Michała 
Bachtina – przedstawiany jest czas historyczny, linearny, bohater poprzez perypetie 
i konfrontacje ze światem zmierza do osiągnięcia celu, do samorealizacji (wyrazistą 
jego manifestacją jest formuła happy endu). Powieść idylliczną charakteryzuje orga-
niczny związek czasu z przestrzenią. 

Życie idylliczne i jego zdarzenia nie dają się oddzielić od konkretnego fragmentu przestrzeni, 
miejsca, gdzie zamieszkiwali ojcowie i dziadkowie, gdzie będą mieszkać dzieci i wnuki [...]. Jed-
ność miejsca zbliża do siebie i łączy kołyskę i grób [...] Związane z jednością miejsca zatarcie 
granic czasowych w istotny sposób przyczynia się do wywołania charakterystycznego dla idylli 
wrażenia cyklicznej rytmiczności czasu12. 

Ostatecznie cykliczność czasu w idylli „polega na łączeniu życia ludzkiego z ży-
ciem przyrody, na jedności ich rytmu, na istnieniu jednego wspólnego języka dla zja-
wisk przyrody i zdarzeń w ludzkim życiu”13. Niezależnie od tego, czy była to idylla 
rolnicza, miłosna czy rodzinna, optymizm kreślonej w niej wizji wynikał z afirmacji 
takich wartości, jak rodzina i praca oraz z odnawiania się życia, czego gwarantem były 
cykle biologiczne natury, a w jej ramach życia człowieka. Idylla sublimuje te złożone 
motywy w podobny sposób, jak uwzniośla powszedniość, która, będąc jej tematem, 
urasta do rangi tego, co najważniejsze w życiu. 

Zdaniem V. Sobchack, film noir konstruuje chronotop na wzór idylli, dokonując 
jednak generalnego przenicowania jej wartości w taki sposób, że w efekcie ukształto-
wany zostaje przekaz paralelny, ale oparty na antynomii. W filmach noir cykliczność 
czasu, wprowadzana za pomocą retrospekcji i np. ramy kompozycyjnej, ujawnia jedy-
nie, że źródłem obecnych kłamstw, rozczarowań, zdrad i zbrodni są rozpaczliwie 
ukrywane kłamstwa i przestępstwa w przeszłości. Typowe zaś dla filmu noir pesymi-
styczne czy wręcz tragiczne zakończenie zamyka bohatera w fazie opresyjnego przej-
ścia, nie niosąc ze sobą typowej dla idylli obietnicy zmiany i przezwyciężenia kryzy-
su14. W sytuującym się w tradycji noir Memento przesłanie to manifestowane jest 
w formie skrajnej, za sprawą sjużetu. Zamyka on fabułę w pętlę kompozycyjną, 
w której – jak to już zostało powiedziane – dla Lenny’ego i Teddy’ego początek jest 
końcem, a koniec początkiem. Protagonista, zamiast zmierzać ku spełnieniu, dokonują-
cemu się w większości filmów fabularnych w punkcie kulminacyjnym, gdzie zostaje 
osiągnięty cel, tutaj zostaje uwięziony w pułapce czasu, w wiecznej teraźniejszości, co 
podkreśla – właśnie – cykliczna rytmiczność czasu. (Zakończenie filmu może skłonić 
widza do wniosku, że Leonard mógł już wielokrotnie odkryć prawdę o śmierci swojej 
żony, ale odrzucając ją lub – jeśli ktoś tak woli – zapominając o niej, dalej będzie pra-
gnął dokonania zemsty). 

Przywołana bachtinowska kategoria chronotopu oznacza kształtowany w ramach 
dzieł i tradycji artystycznej sposób konstruowania czasoprzestrzeni. Co znamienne, 
Bachtin nie używa słowa „czasoprzestrzeń”, lecz sięga właśnie po termin „chronotop”, 

                                                        
12 M. Bachtin, Forma czasu i czasoprzestrzeni w powieści [w:] tenże, Problemy literatury i estetyki, 

Czytelnik, Warszawa 1982, s. 448. 
13 Tamże, s. 449. 
14 V. Sobchack, dz.cyt., s. 160 i 163. 
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zaczerpnięty z teorii względności Einsteina, by uniknąć fizykalistycznego pojmowania 
tej kategorii. Chodzi mu bowiem o znaczeniową konstrukcję, która formowana jest 
w ramach tradycji artystycznej. Chronotop oznacza zatem topologiczny wzór w dziele 
artystycznym, mający cechy pola semantycznego: „czas nabiera tutaj gęstości, nie-
przejrzystości, staje się czymś artystycznie widzialnym; przestrzeń wciągnięta w ruch 
czasu, fabuły, historii nasyca się ich energią. Cechy czasu odsłaniają się w przestrzeni, 
a przestrzeń znajduje w czasie swój sens i miarę”15. Chronotop ustanawia zestaw 
schematów wypełniania, które umiejscawiają łańcuch przyczynowy (fabuły) w „rze-
czywistym” kontekście społecznym. Podsumowując ideę wprowadzenia kategorii 
chronotopu, Bachtin powiada, że określa on gatunki i odmiany gatunkowe, a jako 
kategoria formalno-treściowa określa także artystyczny obraz człowieka. Nie ma ona 
właściwości opisowych, lecz konstytutywne, do chronotopu bowiem należy znaczenie, 
które wytwarza opowiadanie. 

Skoro zatem chronotop stanowi nierozerwalny związek czasu i przestrzeni tak, iż 
czas staje się wręcz widoczny w przestrzeni, a czas wydarzenia staje się nierozdzielny 
od konkretnego miejsca, w którym ono się rozgrywało, Vivien Sobchack zwraca uwa-
gę na sposób umiejscawiania akcji w filmach noir, w znaczącej relacji wobec tradycji 
powieści idyllicznej. Chronotop idylli oparty jest na idei szczęścia rodzinnego symbo-
lizowanego przez dom, ideę domu, z którym wiążą się takie wartości jak rodzina, pra-
ca, miłość, poczucie bezpieczeństwa i zakorzenienia w rzeczywistości. Fatalizm filmu 
noir ma swe źródła w idei czasu wolnego i związanej z nim przestrzenią nocnych 
klubów, barów, sal restauracyjnych, moteli i dworców. Anonimowa przestrzeń pu-
bliczna zastępuje ideę domu. Jeśli w filmach noir pojawiają się domy, to są one przy-
padkowe, traktowane często z ironią, funkcjonujące co najwyżej na zasadzie enklawy 
dającej ostatnią rękojmię bezpieczeństwa wobec ambiwalentnych znaczeń i dwuznacz-
nych interakcji świata zewnętrznego16. Idąc tropem interpretacyjnym, w myśl którego 
wyobrażenia i konstrukty estetyczne mają zawsze korzenie egzystencjalne, można 
odesłać do wskazywanych przez historyków filmu źródeł amerykańskiego filmu noir 
w latach czterdziestych: wstrząsu i przemian społecznych związanych z II wojną świa-
tową, kryzysu gospodarczego, wzrostu fali przestępczości, zmiany miejsca i ról spo-
łecznych kobiet, poczucia zagubienia i niepewności w związku z narastającym tempem 
przemian cywilizacyjnych. Metaforą czy raczej – jak woli Sobchack – hiperbolą i sy-
nekdochą tego stanu rzeczy w ramach dyskursu filmowego było dostrzeżenie utraty 
domu, nowej „bezdomności” Ameryki17. 

W filmie Christophera Nolana mamy do czynienia z konsekwentną eksploracją 
chronotopu filmu noir, z pomocą którego konstruowana jest współczesna wersja „ne-
gatywnego egzystencjalizmu”18. Akcja w Memento osadzona jest w kilku miejscach: 

                                                        
15 M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, dz.cyt., s. 279; por. też s. 469–479 oraz 

M. Bachtin, Powieść wychowawcza i jej znaczenie w historii realizmu [w:] tenże, Estetyka twórczości 
słownej, Warszawa 1986, s. 330. 

16 V. Sobchack, dz.cyt., s. 138–141. 
17 V. Sobchack, dz.cyt., s. 146. 
18 Za: V. Sobchack przywołuję określenie D. Polan (D. Polan, Power and Paranoia: History, Narrative, 

and the American Cinema, 1940–1950, New York: Columbia University Press, 1986, s. 208 [za:] V. Sob-
chack, dz.cyt., s. 138. 
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w motelach (Discount Inn oraz Mountcrest [zwanym też: Monte Rest Inn]), barach, 
salonie tatuażu, w opuszczonej ruderze na przedmieściach. Znamienne jest wprowa-
dzenie pierwszego, a zarazem podstawowego miejsca akcji – motelu, w którym budzi 
się Lenny. Scena ta, stylistycznie nawiązując do sekwencji otwierającej Zbiega z Alca-
traz (1967) J. Boormana, umiejscawia akcję – jak komentuje to Leonard w roli narrato-
ra – w anonimowym miejscu, w przestrzeni obcej i wrogiej, niedającej mu możli-
wości odnalezienia się w czasie. Motel – jak zauważa Vivien Sobchack – jest ostatnim 
etapem degradacji przestrzeni idyllicznej. Typowy dla powieści idyllicznej dom, rozu-
miany jako gniazdo rodzinne, w literaturze XIX wieku najpierw zaczął ustępować 
miejsca hotelowi, by w latach trzydziestych i czterdziestych coraz częściej być mote-
lem – przestrzenią, w której egzystują postacie. Hotel, o którym Gyorgy Lukàcs po-
wiadał, że jest doskonałym wyobrażeniem popadnięcia starej, XIX-wiecznej Europy 
w chaos i rozpacz, z jednej strony pełni funkcje pokrewne i przyległe względem domu 
jako czasoprzestrzeni „oswojonej”, stanowiącej domenę bezpieczeństwa. Z drugiej, 
przenosi przestrzenną swojskość i intymne czynności rodzinne (spanie, jedzenie i od-
poczynek) ze sfery prywatnej do sfery publicznej i anonimowej. Motel dostarcza od-
powiedniego wyobrażenia dla etapu późniejszego, gdy „wytworna dekadencja” arysto-
kracji ustąpiła miejsca życiu masowemu. Motel symbolizuje tajemniczość, duże tempo 
życia i relacje – nierzadko przypadkowe – między ludźmi mającymi zawsze coś do 
ukrycia. Za sprawą filmów noir z miejsca przygód i przelotnych romansów stał się 
miejscem jątrzącego rozkładu19. Taką funkcję pełni motel np. w Dotyku zła (1958)  
O. Wellesa, w którym Grandi więzi porwaną Susan Vargas i próbuje ją skompromito-
wać, pozorując popełnienie przez nią morderstwa pod wpływem narkotyków. W tym 
kontekście nie dziwi już także motel Batesów w Psychozie (1960) A. Hitchcocka, po-
twierdzający jedynie społeczną i znaczeniową degradację przestrzeni. 

Utrata domu przez Leonarda w Memento, brak przestrzeni, w której mógłby od-
czuwać bezpieczeństwo i próbować odnaleźć ciągłość swojej tożsamości, potwierdza 
zasadę strukturalnej nieobecności domu w tradycji filmu noir. Już w punkcie wyjścia 
opowiadania określa to dramatyzm położenia bohatera, bez możliwości znalezienia 
dobrego rozwiązania – Leonard, cierpiąc na zaburzenie mechanizmów pamięci wsku-
tek wstrząsu fizycznego i/lub psychicznego, pozbawiony zostaje prywatnego świata, 
wyposażonego we własne rytuały, gry językowe i własną pamięć. Jeśli zaś w filmie 
Nolana pojawia się dom, to pozbawiony jest on wartości tradycyjnie z nim wiązanych 
(w szczególności w ramach tradycji powieści idyllicznej). Powracające w retrospek-
cjach przedstawienia domów Shelbych i Jankisów naznaczone są piętnem katastrof 
i chorób, które dotykają obojga małżonków. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania znika 
w obliczu obecności intruzów (jest nim zarówno detektyw ubezpieczeniowy, jak i ban-
dyci). W wątku zmierzającym do zabicia Teddy’ego dom Natalie staje się pułapką dla 
szukającego oparcia Leonarda. Znajdując w nim pozorne schronienie, Leonard staje się 
łatwą ofiarą manipulacji Natalie i gry, której reguł nie jest w stanie rozpoznać. 

                                                        
19 D. Polan, Power and Paranoia, dz.cyt., s. 232–233 [za:] V. Sobchack, dz.cyt., s. 156 (z tego samego 

źródła pochodzi przytoczona myśl ze wstępu G. Lukàcsa do angielskiego wydania jego Historii i świado-
mości klasowej). 
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Motyw miłości w Memento oparty jest na negatywnej kliszy miłości idyllicznej. 
Nie ma tu śladu po prostocie uczucia i jego wysublimowanym przedstawieniu. Miłość 
w Memento sprowadza się do poczucia utraty, żądzy zemsty i impulsu morderczego. 
Jeśli w retrospekcjach pojawia się motyw miłości małżeńskiej, to obciążona jest ona 
brzemieniem choroby i jawi się jako źródło kłopotów i kłótni. Relacja między Natalie 
i Leonardem oparta jest na fingowaniu uczuć i w istocie jest maską dla gry, w której 
pionkami stają się Dodd i Teddy. 

O pesymizmie Memento przesądza jeszcze jedna strukturalna nieobecność, także cha-
rakterystyczna dla tradycji filmu noir. Michaił Bachtin w opisie chronotopu powiada: 

Typowe dla idylli jest sąsiedztwo motywu jedzenia i dzieci (nawet w Werterze – idylliczny 
obrazek karmienia dzieci przez Lottę); w sąsiedztwie tym wyraża się temat wzrostu i odnawiania 
się życia20. 

Okazuje się zatem, że Lenny nie tylko uwięziony jest w teraźniejszości, ale jego 
światu odebrano nadzieję na jakąkolwiek przyszłość, czego symbolem jest nieobecność 
dzieci, wykluczenie ich ze świata przedstawionego. 

Pamięć 

Podstawowy problem, z jakim boryka się bohater filmu, polega na zaburzeniach 
w funkcjonowaniu pamięci. Jeśliby całkowicie zawiesić niewiarę, z jaką po części 
zawsze winniśmy podchodzić do przedstawianej w filmach fabularnych fikcji, to moż-
na by uznać Memento za niezwykle intrygujące studium psychologiczne zaburzeń pro-
cesów pamięciowych21. Z punktu widzenia psychologii przypadłość Leonarda przypo-
mina przypadek młodego mężczyzny, wielokrotnie opisywany i znany w literaturze 
przedmiotu pod inicjałami HM. Z powodu trudnej w leczeniu epilepsji został poddany 
w roku 1953 operacji neurochirurgicznej, polegającej na obustronnym usunięciu hipo-
kampa. Po operacji wydawał się zachowywać normalnie: prowadził rozmowy, postrze-
gał świat wokół siebie i, z podobnymi wynikami jak przed operacją, rozwiązywał testy 
na inteligencję. Jedyne zaburzenie, jakie wystąpiło, polegało na tym, że natychmiast po 
zdarzeniu zapominał o nim: nie zapamiętywał lekarzy, którzy się nim zajmowali; na-
tychmiast po zabraniu talerza nie pamiętał, że już zjadł obiad22. Amnezja następcza 
(anterogarde amnesia) – bo o nią tu chodzi – może też być następstwem różnego ro-
dzaju uszkodzeń mózgu powstałych wskutek urazu, zmian zwyrodnieniowych, a nawet 
infekcji wirusowych23. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy wersję Leonarda, że źró-
dłem jego problemu jest napad na dom i zamordowanie jego ukochanej żony, czy też 
będziemy się skłaniać ku sugestii Teddy’ego, iż jego obecny stan umysłowy jest wyni-

                                                        
20 M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, dz.cyt., s. 450. 
21 O tym, że jest to możliwe, świadczy artykuł Nuxolla i Lairda z zakresu psychologii poznawczej, 

w którym bohater Memento zostaje przywołany właśnie jako przykład (por.: A. Nuxoll i J.E. Laird, 
A Cognitive Model of Episodic Memory Integrated with General Cognitive Architecture, 

http://ai.eecs.umichedu/people/laird/ papers/nuxoll-2004-ICCM-epmem.pdf). 
22 Za: D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, Warszawa 2003, s. 42. 
23 Por. na ten temat omawia A. Baddeley, Pamięć: Poradnik użytkownika, Warszawa 1998; T. Maru-

szewski, Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, Gdańsk 2002, s. 118, 163 i 196. 
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kiem zabicia własnej żony poprzez spowodowanie wstrząsu insulinowego, objawy 
Leonarda nie wykluczają tego, że cierpi on na formę amnezji funkcjonalnej, będącą 
wynikiem traumatycznego przeżycia. 

Najbardziej jednak niezwykłe i przypominające nieco sytuację narracyjną znaną 
z Gabinetu doktora Caligari (1919, R. Wiene) jest to, że cierpiący na poważne zabu-
rzenia pamięci bohater filmu jest jego narratorem. (W historii zabicia Jimmy’ego Le-
onard pełni funkcję narratora w formie niemal klasycznej – przez większą część wątku 
przedstawionego w obrazach czarno-białych jest tym, który mówi; relacjonuje zda-
rzenia z przeszłości, będąc postacią inicjującą kolejne retrospekcje. W historii zabicia 
Teddy’ego jego rola, pozornie, zdaje się ograniczać do funkcji postaci ogniskującej, 
czyli tego,  który widzi24. W rzeczywistości jednak jest on narratorem homodiege-
tycznym, prowadzącym opowiadanie z poziomu świata przedstawionego. Fakt, że ten, 
kto opowiada, a więc przywołuje zdarzenia z przeszłości, ma problemy z pamięcią, 
nakazywałby podchodzić z dużą ostrożnością do jego wyznań. Do ostatecznego po-
twierdzenia niewiarygodności narratora dochodzi w punkcie kulminacyjnym opowie-
ści. Chwyt ten jest dość często spotykany w ostatnich latach w kinie, wystarczy przy-
wołać Podejrzanych (1995) B. Singera, Szósty zmysł (1999) M.N. Shyamalana, Pod-
ziemny krąg (1999) D. Finchera, Piękny umysł (2001) R. Howarda czy Innych (2001) 
A. Amenábara. Niewiarygodność narratora – zdaniem Wayne Bootha – jest metodą 
narracyjną spokrewnioną z ironią i opartą na wprowadzaniu do tekstu sprzeczności 
i paradoksów. Odbiorca jest w stanie rozpoznać narratora niewiarygodnego po tym, że 
mówi on i działa niezgodnie z normami dzieła. Może to przybrać formę sprzeczności 
w wypowiedziach narratora, kolizji pomiędzy jego wypowiedziami a innymi elemen-
tami w obrębie opowieści filmowej czy np. niezgodność jego samooceny z opiniami 
innych postaci na jego temat25. Niewiarygodność instancji narracyjnej w filmie może 
różnić się stopniem, formą, a także funkcją, jaką pełni w dziele. Rzecz jasna, niewiary-
godność narusza główną zasadę zaufania do narratora, którego relacje są podstawą do 
wejścia w przedstawianą fikcję. Jeśli zaś już narrator kłamie lub wydaje błędny osąd, 
to informacje płynące z tekstu powinny budować dystans wobec jego perspektywy 
i uruchamiać typowy dla formy ironii tryb czytania na dwóch poziomach. Polegałoby 
to na śledzeniu przez widza dwóch współistniejących dyskursów. Na pierwszym pozio-
mie odbierany byłby dyskurs narratora, rozpoznawany jednak jako niewiarygodny. Na 
drugim zaś – widz na podstawie informacji kontekstowej powinien realizować dyskurs 
alternatywny, rekonstruujący „prawdziwy” przebieg zdarzeń w obrębie fikcji26. 

Wprowadzenie narratora niewiarygodnego w ramach kompozycji filmowej bardzo 
często wiązane jest z manewrem dezorientującym widza, a polegającym na posłużeniu 

                                                        
24 Rozróżnienie narratora (tego, który mówi) i postaci ogniskującej, tzw. fokalizera (tego, który widzi), 

pochodzi z koncepcji narratologicznej G. Genette’a, którą przywołuję za: S. Chatman, Coming to Terms: 
The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca/London, Cornell University Press, 1990, s. 144–146. 

25 W.C. Both, Rodzaje narracji [w:] M. Głowiński (red.), Narratologia, Wydawnictwo słowo/obraz te-
rytoria, Gdańsk 2004, s. 222–225; J. Ostaszewski, „Podejrzani” Bryana Singera. Przypadek kłamstwa 
narracyjnego, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 46, s. 26 i 37–40; A. Solbach, Die Unzuverlässigkeit der 
Unzuverlässigkeit: Zuverlässigkeit als Erzählziel [w:] F. Liptay, Y. Wolf (red.), Was stimmt denn jetzt? 
Unzuverlässiges Erzählen In Literatur und Film, München: Richard Boorberg Verlag 2005, s. 62–63. 

26 Por.: R. Bläß, Satire, Sympathie und Skeptizimus: Funktionen unzuverlässigen Erzählens [w:] 
F. Liptay, Y. Wolf (red.), dz.cyt., s. 194. 
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się konwencją stylistyczną maskującą błędne czy wręcz fałszywe przedstawienie stanu 
rzeczy przez narratora. Powielany w wariacyjny sposób prototyp dla tego chwytu stwo-
rzył Alfred Hitchcock w Tremie (1950). Rozwiązanie polegało na wprowadzeniu 
w pierwszej scenie „fałszywej retrospekcji”, w której Jonathan w nieprawdziwy sposób 
przedstawia okoliczności zamordowania męża Charlotte Inwood i swój udział w zda-
rzeniu. Zdemaskowane w punkcie kulminacyjnym kłamstwo ujawnia siłę realizmu 
obrazowania filmowego. Widz wprawdzie otrzymał wskazówkę, co do osoby, która 
jest subiektywnym źródłem dla retrospekcji, ale odbierał ją – na mocy konwencji – 
jako przedstawianą obiektywnie. Potwierdza to jedynie obserwację Dawida Bordwella, 
że retrospekcje nie są subiektywne, lecz jedynie subiektywnie motywowane27. 

W Memento niewiarygodność narratora jest wprowadzana na wielu płaszczyznach, 
testując niejako elastyczność narracji filmowej na posłużenie się tym chwytem, wraz 
z implikacjami odbiorczymi tego rozwiązania. Ze względu na złożoność tej strategii 
oraz konsekwentne – by nie powiedzieć permanentne – posługiwanie się nią, przywo-
łam jedynie najbardziej symptomatyczne punkty „zapalne”, demonstrujące jej istotę. 

Na początku filmu, w scenie (U), w której Leonard wyjaśnia Burtowi, recepcjoni-
ście w jego motelu, na czym polega jego dolegliwość, Leonard przeczy poprawnemu 
wnioskowi Burta, iż jest to amnezja (wspomniana wcześniej amnezja następcza), 
utrzymując, że cierpi na brak pamięci krótkotrwałej. Widzowie, w przeważającej mie-
rze, przechodzą do porządku dziennego nad kolizją tych sądów i akceptują wielokrot-
nie powracającą deklarację Leonarda. Potwierdzenie tego faktu można znaleźć w licz-
nych recenzjach filmowych, gdzie powtarzane jest właśnie oświadczenie Leonarda, bez 
wykazania należytej dociekliwości, która mogłaby np. podpowiadać, iż prezentowane 
kilkuminutowe segmenty akcji są właśnie przebłyskami świadomości Leonarda, a więc 
tym, co utrzymuje on w polu świadomości, powiązanym z pamięcią krótkotrwałą28. 
Skala zjawiska zdaje się jednak przede wszystkim świadczyć o normie kulturowej, 
nakazującej – przy wejściu w fikcję – obdarzyć pełnym zaufaniem narratora. Bez tego 
odbiorca fikcji nie jest w stanie zakotwiczyć się w niej i obdarzyć swym zainteresowa-
niem postaci ją zaludniających. 

W retrospekcji, w której Leonard kończy opowiadać Teddy’emu – podczas rozmo-
wy telefonicznej – historię Sammy’ego Jankesa (scena 9), przedstawiony zostaje „osta-
teczny” test, jakiemu zrozpaczona żona, poddała Sammy’ego. Chcąc mieć pewność, że 
Sammy nie symuluje, kilkakrotnie cofała wskazówki zegarka, za każdym razem zwra-
cając się do męża z prośbą: „Sammy, czas na zastrzyk”. W rezultacie wielokrotnie 
podanej dawki insuliny – dokładnie, przedstawione jest to trzykrotnie – żona Sam-
my’ego, jak powiada Leonard: „zapadła w śpiączkę, z której już nigdy nie wyszła”. W 
tej scenie zmianie ulega status narracyjny. Jeśli bowiem w poprzednim przykładzie 
                                                        

27 D. Bordwell zwraca uwagę na konwencję kina klasycznego, w myśl której retrospekcja osadzana by-
ła w ramie subiektywnej, sygnowanej w momencie rozpoczęcia retrospekcji najazdem na twarz osoby 
wspominającej i przenikaniem do obrazu z przeszłości oraz wyjściem z niej za pomocą tego samego chwytu 
w odwróconej kolejności (przenikanie i odjazd od narratora). W tej ramie mogą być przedstawiane zdarze-
nia, których osoba wprowadzająca w ogóle nie była naocznym świadkiem. (Por.: D. Bordwell, Narration in 
the Fiction Film, dz.cyt., s. 162). 

28 Przywołując psychologiczną koncepcję magazynowego modelu pamięci, można jedynie zauważyć, 
że amnezja, na którą cierpi Leonard, nie polega na braku któregoś magazynu (konkretnie: magazynu pa-
mięci krótkotrwałej), lecz na zakłóconych relacjach między pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą. 
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widz miał do czynienia z narratorem (homodiegetycznym), ale przedstawianym jako 
postać, w czasie teraźniejszym opowiadania, na zasadach narracji obiektywnej – przez 
co można rozumieć „samoprezentującą się rzeczywistość” – to w tym przypadku działa 
właśnie konwencja typowa dla wprowadzania retrospekcji. Mamy zatem Leonarda, 
który jako postać wprowadza nas w opowieść z przeszłości. Audiowizualnemu przed-
stawieniu zdarzenia towarzyszy komentarz Leonarda. Ujawnia się tutaj siła konwencji, 
która polega na tym, że retrospekcje wprawdzie uznajemy za subiektywnie motywo-
wane, ale przekaz zawarty w obrębie tej konwencjonalnej ramy odczytywany jest jako 
rzeczywistość obiektywna. W konsekwencji widz nie zwraca uwagi na wątpliwy status 
tej relacji, która ma jedynie charakter domysłu na temat przebiegu wypadków, zwa-
żywszy na fakt, że żona Sammy’ego nigdy nie wysz ła już z tego, a Sammy – jeśli 
dać wiarę relacji Leonarda – jako amnestyk, nawet  nie  wie,  że jego żona nie 
żyje. Wątpliwości budzi nie tylko wiarygodność źródła, lecz przede wszystkim sposób 
przedstawienia sytuacji. Każdy z zastrzyków wykonywany jest w inną część ciała: 
pierwszy dożylnie w ramię, dwa pozostałe podskórnie w brzuch  
i w udo. O ile zatem dwa ostatnie zrobiono zgodnie z zasadami insulinoterapii, o tyle 
pierwszy z nich odbiega od nich i może zostać uznany – delikatnie rzecz ujmując – za 
„narażający zdrowie i życie pacjenta”29. Jest to jeden z wielu elementów tej układanki, 
naruszający prostą logikę sczytywania danych ekranowych i zmuszający do poszuki-
wania innego, satysfakcjonującego logicznie uzasadnienia. Jak przystało na film 
utrzymany w konwencji czarnego kryminału, wskazówkę umożliwiającą zmierzenie się 
z tą zagadką podsuwa – po pierwsze – w tej samej scenie migawkowa, trwająca mniej niż 
pół sekundy zamiana, podczas której miejsce Sammy’ego w zakładzie opieki dla umy-
słowo chorych zajmuje Leonard (por. rys. 2). Po drugie zaś, rozmowa z Teddym (scena 
A), z której dowiadujemy się, że to żona Leonarda chorowała na cukrzycę, przeżyła na-
pad, Sammy zaś w ogóle nie miał żony. Kwestią otwartą pozostaje decyzja, jaką w tym 
momencie podejmie widz: czy zachowawczo będzie obstawał przy racjach Leonarda, czy 
też dojdzie do wniosku, że przedstawienie dożylnego zastrzyku jest reminiscencją wła-
snej historii Leonarda, który doprowadził do śmierci swojej żony, przyjmując zarazem, iż 
przedstawiona historia Sammy’ego jest historią samego Leonarda. (Dodatkową poszlaką 
jest retrospekcja Leonarda, w ramach której widzimy Sammy’ego robiącego żonie za-
strzyk dożylnie, właśnie w obecności Leonarda, scena 6). 

Powyższy przykład ujawnia jeszcze inny poziom gry, jaka proponowana jest wi-
dzowi. Christopher Nolan oferuje bowiem na poziomie opowiadania (narracji) skom-
plikowane i nie do końca pasujące do siebie puzzle psychologiczne, z których widz 
może próbować ułożyć jak najbardziej spójną intrygę kryminalną. Natomiast na po-
ziomie przedstawiania (obrazowania) proponowana jest widzowi gra z jego własną 
percepcją i umysłem, dla którego punktem wyjścia są tytułowe problemy bohatera 
z pamięcią. 

Wskazany przykład z robieniem zastrzyków wymaga dostrzeżenia z pozoru subtel-
nej różnicy, dotyczącej miejsca wykonywania zastrzyku, i wykazania wobec niej nie-
ufności, która może prowadzić np. do sugerowanego wniosku. Podstawowym sygna-

                                                        
29 Dożylne podawanie insuliny praktykowane jest wyłącznie w warunkach klinicznych, mając swe uza-

sadnienie w insulinooporności pacjenta poddawanego terapii. 
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łem gry z widzem na tym poziomie jest wstawka montażowa w scenie 21, kiedy to 
Leonard kończy opowiadać Teddy’emu historię Sammy’ego. W momencie, gdy 
wspomina o tym, że po śmierci żony Sammy trafił do zakładu opiekuńczego, następuje 
trwająca mniej więcej 1/3 sekundy przebitka Lenny’ego siedzącego w fotelu Sam-
my’ego, w sali zakładu. 

Kto zauważył Lenny’ego na krześle Sammy’ego przy pierwszym obejrzeniu, ten 
zaczyna mieć wątpliwości, czy wszystkie kawałki puzzli są w jego dyspozycji. (Warto 
przy tym zdawać sobie sprawę, że część widzów, będąc przekonana, że uważnie obej-
rzała film i go rozumie30, przyznaje, iż w ogóle tej wstawki nie zauważyła). Z punktu 
widzenia logiki narracji wstawka ta ma dość niejasny status subiektywizacji w ramach 
opowiadania: czy jest to wspomnienie czy wyobrażenie? Równie problematyczny jest 
status wstawki ukazującej Leonarda leżącego u boku swej żony z widocznym tatu-
ażem: „zrobiłem to” w miejscu, które – wedle jego późniejszych deklaracji – zarezer-
wowane jest na upamiętnienie dokonania zemsty i które w trakcie całego przedstawie-
nia filmowego pozostaje puste. 

Przykład zamiany znaków na tablicy rejestracyjnej Teddy’ego ujawnia jeszcze inny 
aspekt strategii, a mianowicie grę z konwencją filmowego przedstawiania. 

Jeśli uporządkować je chronologicznie, to kadr pierwszy oddaje subiektywny punkt 
widzenia Leonarda, jego spojrzenie na tablicę rejestracyjną samochodu Teddy’ego 
w chwili, gdy pod wpływem gniewu i frustracji wyznacza sobie jego osobę na kolej-
nego Johna G. Sporządza kolejną, rutynową notatkę, a następnie tatuuje jej treść 
(numery z tablic) na udzie, w salonie Emmy. 

Ostatnia ilustracja przedstawia tablice w aucie Teddy’ego w chwili, gdy pomaga on 
Leonardowi wyekspediować Dodda z miasta (scena O). Transformacja, jakiej uległy 
znaki (zniknięcie odstępu i zamiana I w 1), przypomina trochę zabawę w głuchy tele-
fon i dokumentuje skrzywienie poznawcze, jakiego doznaje Leonard. Na poziomie 
narracji narusza to jednak zasady konwencjonalnego funkcjonowania narratora homo-
diegetycznego. Postać będąca narratorem – niezależnie czy aktywnie działa, czy jest 
tylko świadkiem – relacjonuje zdarzenia zachodzące w świecie przedstawionym, na-
tomiast nie tworzy ani nie wymyśla tego świata, to bowiem należy do domeny narrato-
ra ekstradiegetycznego31. Standardowym rozwiązaniem przy przejściu przez narratora 
od opowiadania (mówienia) do pokazywania (przedstawiania obrazowego) jest chwyt 
charakterystyczny dla funkcjonowania retrospekcji, która ma charakter nie tyle subiek-
tywny, co subiektywnie motywowany. Jest ona wprowadzana jako czyjeś wspomnienie 
(subiektywne), ale funkcjonuje na zasadzie przedstawiania obiektywnego, jedynie 
legitymizowanego czyjąś perspektywą32. Jeśli spojrzeć na historię zabicia Teddy’ego, 
to brak w niej – na poziomie stylistycznym (kadrowanie, montaż, dźwięk) – jedno-
                                                        

30 Przyjmuję tutaj najprostszą, Bordwellowską, definicję, iż rozumienie filmu fabularnego oznacza 
zdolność udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące fabuły: co, gdzie, kiedy i dlaczego się zdarzyło (por.: 
D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, dz.cyt., s. 34–35). Szerzej ta kwestia jest omówiona [w:] 
J. Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999, s. 73–97. 

31 Narrator ekstradiegetyczny nie dość, że nie należy do świata przedstawionego (przypadek narratora 
heterodiegetycznego), to na zasadzie nieosobowej instancji nie tylko opowiada o zdarzeniach, lecz także 
manipuluje środkami filmowego przedstawiania Por.: R. Stam, R. Burgoyne & S. Flitterman-Lewis, New 
Vocabularies in Film Semiotics, London/New York: Routledge, 1992, s. 97 i 101. 

32 Por.: D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, dz.cyt., s. 162. 
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znacznych oznak subiektywizacji, które podważałyby przekonanie o generalnie obiek-
tywnym przedstawianiu, co najwyżej filtrowanym przez ułomną świadomość Leonar-
da. Jeśli jednak teraz spojrzeć na sposób przedstawiania, wiążąc ze sobą: po pierwsze, 
powracające w wielu scenach (na zasadzie voice over) myśli Leonarda, po drugie, 
segmentację i odwrócenie chronologii zdarzeń, po trzecie, przejście od obrazu czarno-
białego do barwnego w chwili, gdy zaczyna działać, powracając tym samym do życia i, 
po czwarte wreszcie, skrzywienia percepcyjne (czego przykładem, acz nie jedynym, 
jest zmiana znaków na tablicy rejestracyjnej), to nasuwa się wniosek, że mamy tu do 
czynienia z wprowadzoną w niekonwencjonalny sposób skrajną formą subiektywizacji. 
Z jednej strony służy ona ukazaniu niepewności, zagubienia i paranoi bohatera, dając 
zarazem wgląd w przyczyny niewiarygodności narratora i umożliwiając zrozumienie 
jego postawy. Z drugiej zaś otwiera możliwość interpretowania całego filmu jako 
koszmaru sennego, do czego skłaniać mogą rozmieszczone na początku i na końcu 
filmu wskazówki metatekstowe. (W scenie 1. Leonard budzi się w motelu, chwilę póź-
niej w scenie U, rozmawiając z Burtem o swojej ułomności, powiada: „jakbyś dopiero 
się obudził”, co Burt komentuje: „przechlapane, wszystko na opak”. W zakończeniu 
filmu [w scenie A] słyszymy wyznanie Leonarda: „Muszę wierzyć w świat istniejący 
poza moim umysłem [...] muszę wierzyć, że świat nie znika, gdy zamykam oczy”). 

Subiektywizacja perspektywy narracyjnej wciąga widza w pułapkę ułomnej pod 
wieloma względami pamięci Leonarda, ale – na drugim poziomie – uświadamia wi-
dzowi niedoskonałość jego własnej pamięci. Pomimo deficytu informacji próbuje on 
ułożyć spójną i zrozumiałą całość z informacji częściowo sprzecznych, z faktów suge-
rowanych, do których nie doszło, i z rzeczy ukazywanych, które nie mogły zaistnieć. 
W tym świecie opartym na nieszczerości i skrywanych intencjach widz próbuje uzy-
skać orientację i – podobnie jak Leonard – przyjmuje błędne przesłanki, niefrasobliwie 
pomija sprzeczności i wyciąga fałszywe wnioski (symptomatyczne są tutaj opinie wi-
dzów o odwróconej chronologii zdarzeń w filmie i braku pamięci krótkotrwałej jako 
przypadłości Leonarda). 

Leonard, jedząc z Teddym lunch [scena R], mówi o zawodności pamięci: „opieram 
się na faktach, a nie na sugestiach [...]. Na pamięci nie można polegać [...]. Pamięć 
może zmienić kształt pokoju i kolor samochodu. Wspomnienia ulegają zniekształce-
niom. Są tylko interpretacją, nie zapisem”. Pogląd ten, zgodny z Neisserowską hipote-
zą wykorzystania33, odzwierciedlony zostaje w opowiadaniu za pomocą eksternalizacji 
pamięci. Leonard, jak wyjaśnia, funkcjonuje dzięki warunkowaniu, którego podstawą 
są systematycznie sporządzane notatki, tatuaże i fotografie polaroidowe. Jego ciało 
jako „tekst” oraz rozwieszony nad łóżkiem w motelu szkic okolicy, z przyklejonymi 
notatkami (fakty) i zdjęciami (Teddy’ego, Natalie, auta, motelu itp.) stanowi „system 
reprezentacji wiedzy”, jaką dysponuje Leonard. Unaocznia on skrzywienia poznawcze, 
polegające chociażby na pochopnym wyciąganiu wniosków pod wpływem emocji 

                                                        
33 Ulric Neisser, jeden ze współtwórców konstruktywizmu w ramach psychologii poznania, odrzucił po-

wszechnie akceptowaną dotychczas – w odniesieniu do funkcjonowania pamięci – hipotezę powtarzalności,  
w myśl której zapis pamięciowy stanowi mniej lub bardziej udaną kopię rzeczywistości, i zaproponował w jej 
miejsce hipotezę wykorzystania. Głosi ona, że istotą pamięci nie jest wzbudzanie wcześniejszych doznań, lecz 
próba rekonstrukcji wyników już raz uzyskanych, przy wykorzystaniu śladów uprzednich aktywności.  
(U. Neisser, Kognitive Psychologie, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1974, s. 350–357). 
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(zdjęcie Teddy’ego ostatecznie ma podpis „Nie wierz w jego kłamstwa. To on. Zabij 
go”, a Natalie – „Ona też kogoś straciła. Pomoże, bo współczuje”). Nawet – zdawałoby 
się bezpośredni – zapis polaroidowy, podobnie jak wspomnienia, okazuje się nie do 
końca wierny. 

Tego typu rozbieżności można w filmie znaleźć więcej. Dowodzą one – wobec 
skrajnie subiektywnej techniki narracyjnej – zawodności pamięci Leonarda, będąc 
jednocześnie grą z percepcją widza i sprawdzianem dla jego spostrzegawczości. 

Widz jednak, tak naprawdę, nie jest w stanie zdać tego testu na spostrzegawczość. 
Kto bowiem zwrócił uwagę na zmianę znaku i ich układu na tablicy rejestracyjnej 
Teddy’ego i na to, że Leonard (scena T 0:14.20), porównując numer rejestracyjny wy-
tatuowany na udzie z kserokopią dowodu rejestracyjnego, pomija widoczną tam drobną 
niezgodność? Kto wreszcie zauważył błędną datę ważności prawa jazdy Teddy’ego?34 

Pomimo to widz, podobnie jak Leonard, zmagając się z deficytem informacji i lo-
kalnymi niezgodnościami, zawsze zmierza do celu, jakim jest skonstruowanie spójnej 
i wewnętrznie niesprzecznej historii, w ramach której byłyby zrozumiałe – w katego-
riach przyczynowych – motywacje i cele postaci. Nawet narzucona przez film perspek-
tywa narracyjna: subiektywna, z niewiarygodnym narratorem, ograniczająca poziom 
komunikatywności i kontrolę poznawczą, nie jest w stanie powstrzymać aktywności 
widza w tworzeniu własnej wykładni dla zdarzeń przedstawionych w filmie. 

Daniel L. Schacter swoją pracę poświęconą naturze ułomności pamięci zatytułował 
Siedem grzechów pamięci. Nawiązując do siedmiu grzechów głównych, amerykański 
psycholog wyróżnia siedem klas błędów pamięci, które z jednej strony – jak grzechy – 
są wadami, z drugiej zaś – ubocznym skutkiem przystosowawczych właściwości sys-
temu pamięciowego jako części składowej systemu poznawczego człowieka35. Obec-
ność wskazanych przez Schactera słabości, a więc: nietrwałości, roztargnienia, bloko-
wania, błędnej atrybucji, podatności na sugestię, tendencyjności w odpamiętywaniu 
i uporczywości, możemy w filmie obserwować na przykładzie Leonarda, ale ich do-
świadczanie staje się także częścią dokonywanej przez widza lektury filmu36. 

Tożsamość 

Konstrukcja dramaturgiczna filmu fabularnego zakłada, że w pierwszym akcie, 
w punkcie zawiązania akcji, bohaterowi wytyczony zostaje cel. Odpowiedź zaś na 
pytanie, czy uda mu się go osiągnąć, przynosi punkt kulminacyjny w akcie trzecim. 
Linearna progresja akcji umożliwia nie tylko śledzenie rozwoju wypadków, lecz także 
obserwowanie, jak zdarzenia oraz interakcja z innymi postaciami zmienia i kształtuje 
bohatera. Wspomniany na początku artykułu cel, jakim miało być dla Leonarda doko-
nanie zemsty na mordercy jego żony, okazuje się mirażem. Faktycznym zaś proble-

                                                        
34 Szerszą paletę przykładowych sprawdzianów spostrzegawczości widza Memento można znaleźć na 

stronie reżysera filmu www.christophernolan.net/memento_goofs.php 
35 D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci, PIW, Warszawa 2003. 
36 Widz w trakcie projekcji m.in. selekcjonuje informacje, które uznaje za istotne, inne zaś odrzuca 

(w kategoriach Schactera popełnia grzech n ie t rwa ło śc i), potem zaś uogólnia sens całej historii (dopusz-
czając się m.in. t endencyjnośc i). 
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mem filmu jest problem tożsamości, o której restytucję walczy Leonard. W toku roz-
woju akcji okazuje się wszak, że Leonard nie walczy z Johnem alias Jamesem G., 
Teddym, Doddem, Natalie czy Jimmym, lecz poprzez uzewnętrznienie pamięci w for-
mie zdjęć, tatuaży i notatek próbuje odzyskać – jak mówi do Jimmy’ego – swoje daw-
ne życie. Próba przezwyciężenia niedostatków pamięci, poszukiwanie swojego miejsca 
i więzi z ludźmi zawiera w sobie fundamentalne pytania o tożsamość: Kim jestem? Na 
jakiej podstawie dokonuję oceny innych? Jak oni mnie widzą? Co decyduje o moim 
„ja”? Co oznacza być pozbawionym tożsamości? 

Kwestia pamięci w bezpośredni sposób wiąże się z tożsamością. Bez niej wszak 
trudno mówić o rozpoznawaniu własnej odrębności czy ciągłości własnej egzystencji. 
Postać filmowa, której tożsamość jest konstruowana i wyobrażana na wzór osobowości 
ludzkiej, zakłada współistnienie dwóch czynników: rozpoznawalnej tożsamości ciele-
snej i ciągłości psychicznej. Istotą ciągłości psychicznej jest świadomość minionego 
życia (przeszłości), obecnego położenia (teraźniejszości) i pragnień oraz celów do 
zrealizowania (przyszłości). I jeśli Katarzyna Rosner, w duchu heideggerowskim, po-
wiada, że tożsamość nie jest czymś danym, lecz czymś zadanym, oznacza to, że jest 
ona formą bycia, która ma wymiar czasowy i realizuje się w sposób narracyjny37. 

W Memento narracyjna defragmentacja czasu odzwierciedla rozpad tożsamości bo-
hatera. On wprawdzie jest przekonany, że wie, kim dotychczas był i jaki ma bezpo-
średni cel do zrealizowania w życiu, ale z pozycji oferowanej widzowi widać doskona-
le, na jak błędnych przesłankach budowane są osądy Leonarda. Co więcej, przedsta-
wiony w filmie wizerunek bohatera nie układa się w spójną całość. Można wręcz 
uznać, że mamy do czynienia z jego różnymi „wcieleniami”. 

Najwyraźniejsza wskazówka umieszczona została w punkcie kulminacyjnym opo-
wiadania, gdy bohater „przejmuje” atrybuty tożsamości Jimmy’ego Gratza, a także 
w ostatniej scenie, gdy obok sygnału, że całość historii jest koszmarem sennym, dodat-
kowo postawione zostaje pytanie o stosunek umysłu do świata. 

Zaplanowane z zimną krwią uśmiercenie dealera narkotyków (scena 22) kończy się 
przebraniem w jego strój i przejęciem jego samochodu. Obok motywu traktowania 
swojego ciała jako tekstu, działanie bohatera w tej scenie, biorąc pod uwagę także złu-
dzenie słuchowe, jakiego doznaje Leonard38, jest symptomatyczne dla paranoi, która 
nim owładnęła. Poczucie absurdalności sytuacji i brak uzasadnienia dla własnej egzy-
stencji można uznać za motyw skłaniający Leonarda do podjęcia próby zmiany tożsa-
mości. Wskazówką, że Leonard tak to traktuje, jest przejście od obrazu czarno-białego 
do barwnego. 

Pomysł, by pod wpływem frustracji uciec od samego siebie, przypomina podobny 
motyw w filmie Zawód: reporter (1975) M. Antonioniego. Jednak pełne desperacji 
zachowanie Leonarda kojarzyć się może – na zasadzie odwrócenia – z bohaterem jesz-
cze innego filmu M. Antonioniego, Tomasza z Powiększenia (1966). W paradoksalny 
sposób obaj – Tomasz i Leonard – swój kontakt ze światem zewnętrznym wyrażają za 

                                                        
37 K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003, s. 7; na temat tożsamości por. np. 

D. Parfit, Tożsamość nie jest ważna [w:] P. Gutowski, T. Szubka (red.), Filozofia brytyjska u schyłku 
XX wieku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, s. 437–466. 

38 Leonard, ciągnąc zwłoki Jimmy’ego po schodach, do piwnicy rudery, słyszy z ust zmarłego imię 
„Sammy”, i nerwowo, wraz z widzem, zastanawia się, skąd Jimmy zna Sammy’ego Jankisa. 
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pomocą robienia zdjęć, co w obu przypadkach okazuje się metodą zawodną. Jednakże 
gdy Tomasz dąży do prawdy i, nie będąc w stanie jej osiągnąć, zaczyna w finale filmu 
ten stan na swój sposób akceptować, to Leonard, gdy dociera do prawy, po prostu ją 
odrzuca. 

Konstrukcja osobowości Leonarda nie rozpada się jednak tylko na dwie fazy: 
„przed” i „po” zabiciu Jimmy’ego Gratza, lecz jest ich więcej. Można by wysunąć 
hipotezę, że zmiany tożsamości Leonarda odmierzane są kolejnymi zbrodniami. Pierw-
sze „wcielenie” Leonarda poznajemy w czarno-białych retrospekcjach, które przedsta-
wiają go jako detektywa ubezpieczeniowego. Podejrzliwość, metodyczność i logika 
w postępowaniu doprowadza go do sukcesu zawodowego, jakim jest odrzucenie rosz-
czenia ubezpieczeniowego Jankisów. Jednak już w trakcie rozmów telefonicznych 
z Teddym mamy do czynienia z zupełnie innym Leonardem – okazuje się on bezpo-
średnim i ufnym rozmówcą. Uporządkowana i poddana jego woli przestrzeń „anoni-
mowego” pokoju motelowego zdaje się go skłaniać do zwierzeń natury osobistej. Kres 
tej wylewności kładzie dopiero dostrzeżony na ramieniu tatuaż: „Nie rozmawiaj przez 
telefon”. Jeszcze inną „tożsamość”, zdecydowanie odmienną od pozostałych, Leonard 
prezentuje, znajdując się na tropie Teddy’ego jako Johna G. Z jednej strony, stać go 
tutaj na rycerskie gesty, gdy pomaga Natalie, ujawnia też wręcz romantyczną uczucio-
wość (motyw powracających wspomnień żony), która nota bene specjalnie nie rzuca 
się w oczy we wcześniejszych wcieleniach, zwłaszcza w retrospekcjach przedstawiają-
cych go wraz z utraconą – rzekomo „ukochaną” – małżonką. Z drugiej zaś – zaskakuje 
on zwierzęcą dzikością i niepohamowanym okrucieństwem, gdy rozprawia się z Dod-
dem, Jimmym czy Teddym39. 

Okazuje się zatem, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: kim jest Le-
onard. Może on zmieniać swą osobowość, a amnezja staje się doskonałym alibi dla 
uwolnienia się od odpowiedzialności moralnej za swe czyny – on po prostu nie pamię-
ta. W znamienny sposób Teddy kwituje tę jego dyspozycję stwierdzeniem dotyczącym 
jego umiejętności jako „egzekutora”: „dlatego jesteś taki dobry”. 

Pesymizm kulturowy Memento wynika już nie tylko z zamknięcia bohatera w chro-
notopie nawiązującym do tradycji kina noir, z uwięzienia go w paranoicznej teraźniej-
szości, lecz także z uwolnienia bohatera od brzemienia odpowiedzialności za własne 
postępki w przeszłości, co wiąże się jednak z brakiem perspektyw na przyszłość. 
W zaskakujący sposób ta bliska nihilizmowi konstatacja koresponduje z diagnozą, jaką 
współczesnej kulturze postawił Frederic Jameson w eseju Postmodernizm i społeczeń-
stwo konsumpcyjne. Dokonując krytycznej diagnozy, doszedł on do wniosków, które 
można także odnieść do Memento – kultura postmodernistyczna charakteryzuje się 
przekształcaniem rzeczywistości w obrazy i rozdrobnieniem czasu na serie wiecznych 
„teraz”. Jameson wspomina także o idei „śmierci podmiotu”, oznaczającej kres indy-
widualizmu, wyjątkowości i osobowej tożsamości40. W filmie pierwszym sygnałem 
„śmierci podmiotu” jest odhumanizowanie pamięci. Ta ostoja tożsamości zostaje za-
stąpiona zdjęciami z polaroidu. To one mają zapisywać rzeczywistość, lecz, podobnie 

                                                        
39 Por.: J. Mottram, dz.cyt., s. 45–46. 
40 F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. An-

tologia przekładów, Kraków 1996, s. 190–213. 
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jak ślady pamięciowe, nie odzwierciedlają jej wiernie (por. ilustr. 7) są nietrwałe 
i podatne na interpretacje. Sama zaś ucieczka Leonarda przed własną przeszłością, 
trwanie w teraźniejszości, której nie zapamiętuje, i zatracenie tożsamości w anonimo-
wej przestrzeni publicznej, gdzie każda prawda może zostać poddana relatywizacji,  
w pastiszowej konwencji noir „uśmierca podmiot” ostatecznie. 

W tym duchu film odczytuje także Thomas Elsaesser, traktując Memento jako 
symptomatyczny przykład pesymizmu kulturowego, który znajduje swój wyraz w per-
spektywie narracyjnej określanej przez niego mianem post mortem. Leonard, podobnie 
jak bohater American Beauty (1999) S. Mendesa czy Szóstego zmysłu (1999) M.N. 
Shyamalana, zdaje się martwy, nie wiedząc o tym. Ucieka w traumę, czyniąc z siebie 
samego ofiarę, a zarazem bohatera filmu noir. Robi to po to, by nie ujawnić własnej 
winy. Miałoby to się odbyć w ten sam sposób jak w filmie Życie jest piękne (1997) 
R. Benigniego, w którym bohater przekształca koszmar Holocaustu w burleskę po to, 
by ocalić syna41. Elsaesser historię Sammy’ego Jankisa traktuje jako rodzaj „wspo-
mnienia maskującego”, które bohater Memento próbuje opracować, by uporać się  
z własną historią. Sam zaś Leonard od początku znajduje się w sytuacji Edypa jako 
detektywa – prowadząc śledztwo, ciągle wpada na tropy, które sam pozostawił, ale 
przypisuje je innym: to on pozostawia naboje na siedzeniu w pickupie, to on zabija 
Johnny’ego G., to on – wreszcie – bije Natalie42. Los współczesnego, obdarzonego 
wolną wolą bohatera dotknięty zostaje doświadczeniem ironii tragicznej na obraz 
i podobieństwo antycznego Edypa – myli się całkowicie w ocenie swojej sytuacji 
i bezwiednie zmierza ku zgubie, wierząc, że działa dla swego dobra43. 

Borykający się z amnezją bohater zostaje w fatalistyczny sposób uwięziony w pu-
łapce teraźniejszości, zainscenizowanej na zasadzie pętli czasowej. Jakiż bowiem sens 
może mieć zemsta, jeśli natychmiast po jej dokonaniu zostaje zapomniana i na zasadzie 
martwego obrządku może być powtarzana w nieskończoność? Leonardowi nie uda się 
ucieczka z tej pułapki, ponieważ nie można uciec przed samym sobą. W przedstawie-
niu bohatera, który beznadziejnie pragnie powrotu do życia sprzed traumatycznego 
zdarzenia, gdy miał pamięć, a zarazem wolę życia, prawda oznacza winę, a wina za-
pomnienie. 

 
 
 
 
 

                                                        
41 „Pragnienie, by zdarzenie uczynić niewydarzonym, umożliwiając bieg czasu w odwrotnym kierunku, 

po to, by uwolnić się od ewentualnego poczucia winy. Prowadzi to do hipotezy, że źródłem traumy Leonar-
da nie jest to, że był świadkiem zabójstwa żony, lecz że sam jest jego sprawcą”. T. Elsaesser, Was wäre, 
wenn du schon tot bist? Vom „postmodernen” zum „post-mortem”-Kino am Beispiel von Christophers 
Nolans MEMENTO [w:] Ch. Rüffert, I. Schenk, K.-H. Schmid, A. Tews (red.), ZeitSprünge. Wie Filme 
Geschichte(n) erzählen, Bertz Verlag, Berlin 2004, s. 119. 

42 T. Elsaesser, dz.cyt., s. 115–125. 
43 P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław, s. 212; por. też: M. Scheler, O zjawisku tragiczno-

ści [w:] Arystoteles, D. Hume, M. Scheler. O tragedii i tragiczności, Kraków 1976, s. 91–93; K. Jaspers, 
O tragiczności [w:] tegoż, Filozofia egzystencji, Warszawa 1990, s. 343–344. 
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Aneks 

Nr 
sceny 

Czas  
(DVD-Monolith) 

Fabuła 

1 0:02.27–0:02.48 Lenny budzi się w anonimowym pokoju motelowym; nie potrafi określić, od jak 
dawna tu się znajduje. 

2 0:06.09–0:06.42 Lenny w toku wew. myśli zaczyna wspominać o Sammym Jankisie, wyjaśniając 
system funkcjonowania i sporządzania notatek. 

3 0:09.47–0:10.37 Lenny kontynuuje wyjaśnienia i przygotowuje się do ogolenia sobie uda; po raz 
pierwszy dzwoni telefon. 

4 0:15.32–0:16.14 Lenny odbiera telefon i zaczyna opowiadać historię Sammy’ego, bo tylko poprzez 
nią może wyjaśnić swoje położenie (on w odróżnieniu od Sammy’ego ma motywa-
cję, jest zorganizowany i systematyczny). 

5 0:21.22–0:21.57 Lenny, kontynuując rozmowę przez telefon, opowiada o pracy detektywa ubezpie-
czeniowego i wspomina, że przypadek Sammy’ego był pierwszym prawdziwym 
wyzwaniem. 

6 0:25.38–0:27.18 Lenny kontynuuje opowieść o Sammym, goląc sobie udo. W związku z roszcze-
niem ubezpieczeniowym żony Sammye’go opowiada o hipotezach co do przyczyn 
jego kłopotów z pamięcią (hipoteza uszkodzenia hipokampa). 

7 0:30.24–0:31.13 Lenny kontynuuje wspomnienia i opowiada o testach na Sammym; wyjaśnia, na 
czym polega wykształcenie odruchów, tzw. warunkowanie (chodzi o kierowanie 
instynktem a nie pamięcią). 

8 0:37.49–0:38.34 Lenny opowiada o tym, iż testy dowiodły, że problemy Sammy’ego mają podłoże 
psychiczne, a nie fizyczne; w jego przypadku terapia pomogła – wykształcił odru-
chy i działania instynktowne. 

9 0:43.11–0:44.09 Lenny kontynuuje opowieść retrospektywną o rozpaczy żony Sammy’ego. 

10 0:46.55–0:47.22 Lenny kończy rozmowę (potem się „zdzwonią”) i przygotowuje się do robienia 
tatuażu. 

11 0:49.57–0:50.08 Treścią tatuażu ma być napis: FAKT 5 – dostęp do narkotyków. 

12 0:51.22–0:51.32 Ciąg dalszy przygotowań do tatuowania; dzwoni telefon – Lenny go odbiera. 

13 0:54.18–0:55.07 Dyskusja przez telefon na temat poszukiwanego przez Lenny’ego człowieka – 
wymiana informacji dotyczy związku poszukiwanego z narkotykami; Lenny spraw-
dza kartoteki policyjne. 

14 0:57.03–0:57.41 Wydaje się, że informacje znajdują potwierdzenie w danych policyjnych. Lenny 
dochodzi do przekonania, że John G. nie tylko miał dostęp do narkotyków, lecz jest 
handlarzem narkotyków i zmienia treść tatuażu. 

15 1:00.06–1:02.15 Podczas tatuowania opowiada przez telefon o ostatniej wizycie żony Sammy’ego, 
podczas której uznał, że Sammy jest w stanie fizycznie uruchomić pamięć. 

16 1:06.31–1:07.03 Lenny odkrywa nagle na swoim przedramieniu tatuaż „nie rozmawiaj przez tele-
fon”, pyta rozmówcę, kim jest i odkłada słuchawkę. 

17 1:09.59–1:10.23 Rozmówca Lenny’ego ponownie do niego dzwoni. Lenny odkłada słuchawkę, 
a następnie dzwoni do Burta [recepcjonisty], prosząc, by nie łączył rozmów do niego. 

18 1:14.07–1:14.39 Burt przychodzi na górę, mówiąc, że jakiś policjant ciągle dzwoni do niego. Lenny 
jednak odmawia rozmowy. 

19 1:18.22–1:19.06 Przypuszczalnie to policjant próbuje się dodzwonić i wsuwa pod drzwi kopertę. Do 
kartki z napisem „odbierz mój telefon” dołączone jest zdjęcie, na którym Lenny 
widzi siebie uśmiechniętego i zakrwawionego. 

20 1:19.52–1:20.12 Lenny odbiera telefon i rozmawia z policjantem. 

21 1:22.59–1:26.26 Lenny opowiada o ostatecznym teście żony na Sammym, jej śmierci wskutek 
przedawkowania insuliny, i przyznaje, że dał się nabrać na blef Sammy’ego, który 
udawał, że go poznaje [przebitka do Lenny’ego w fotelu Sammy’ego]. 
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Nr 
sceny 

Czas  
(DVD-Monolith) 

Fabuła 

22 1:30.07–1:35.42 Lenny kończy rozmowę przez telefon na temat zidentyfikowania Johna G. lub 
Jamesa G. Pakuje swoje rzeczy i schodzi do recepcji, by spotkać się z rozmówcą – 
porucznikiem Gammelem. Robi mu zdjęcie i na jego prośbę podpisuje imieniem 
Teddy. Jedzie na miejsce wskazane przez Teddy’ego, by spotkać się z Jimmym 
Gratzem. W opuszczonym budynku zabija Jimmy’ego, przebiera się w jego ubranie 
i robi mu zdjęcie polaroidowe. Gdy je wywołuje, s c e n a  z  c z a rn o - b i a łe j  
z mi e n i a  s ię  w  b a r w ną  i  p łyn n i e  ł ąc z y  s ię  z  ( A ) [w tym segmencie 
były też barwne retrospekcje żony]. 

A 1:35.43–1:45.54 Lenny ukrywa zwłoki Jimmy’ego w piwnicy, zjawia się Teddy. W toku rozmowy 
Teddy przedstawia swoją wersję historii Lenny’ego: jego żona przeżyła napad i to 
ona miała cukrzycę, po jej śmierci Lenny już rok temu dokonał zemsty, Sammy zaś 
w ogóle nie miał żony, z kompletnych akt sprawy to Lenny sam wyjął 12 stron, by 
stworzyć zagadkę bez rozwiązania. Wściekły Lenny, podejrzewając, że zabił nie-
właściwego człowieka, odrzuca wersję Teddy’ego i dopisuje na jego fotografii: 
„Nie wierz w jego kłamstwa”. Notuje także numery jego auta, dołączając je do akt 
sprawy. Autem Jimmy’ego, z 200 tys. $. w bagażniku, jedzie do salonu tatuażu. 

B 1.26:.27–1:30.06 Gdy tatuowane są na jego ręce numery tablicy rejestracyjnej, dogania go Teddy. 
Radzi mu opuścić miasto, ostrzegając przed złym gliną, któremu przypisuje własne 
działania wobec Lenny’ego. Lenny wszystko już zapomniał, ale gdy odczytuje 
dopisek na zdjęciu Teddy’ego, nie przebiera się w swoje stare ubranie i wymyka się 
z salonu. Jedzie do baru, by spotkać się z Natalie, dziewczyną Jimmy’ego, zgodnie 
z informacją, którą znalazł w kieszeni jego marynarki. 

C 1:20.13–1:22.58 Skoro siedzi on w aucie Jimmy’ego i w jego ubraniu, Natalie chce się dowiedzieć, 
co się stało z Jimmym. Ona jedynie wie, że Jimmy miał się spotkać z facetem 
o imieniu Teddy, którego ona osobiście nie zna. Dowiaduje się, że bohater ma 
problem z pamięcią, co postanawia przetestować w barowy sposób. 

D 1:19.07–1:19.51 Po teście „piwnym” Natalie uznaje problem Lenny’ego z pamięcią za rzeczywisty 
(ostatnią rzeczą, jaką pamięta Lenny, to umierająca żona). 

E 1:14.40–1:18.21 Natalie zabiera Lenny’ego do swojego domu. Rozmawiają o jego przypadku, Leo-
nard opowiada historię napadu i wyjaśnia, jak to się stało, że policja nie ściga dru-
giego sprawcy napadu. Natalie wychodzi do pracy, lecz już po chwili wraca i wy-
gląda na zdenerwowaną.  

F 1:10.24–1:14.06 Zdenerowana Natalie opowiada, że ma problem z Doddem, który szuka Jimmy’ego 
i 200 tys $, które mu powierzył. Natalie chowa wszystkie długopisy, a następnie 
prowokuje Lenny’ego, by ten ją uderzył. Wychodzi, wsiada do auta i czeka, by 
Lenny wszystko zapomniał, w tym czasie Lenny szuka czegoś do pisania, by zrobić 
notatkę. 

G 1:07.04–1:09.59 Gdy wraca do domu, Lenny wszystko zapomniał. Natalie mówi mu, że Dodd nie 
uwierzył jej w to, że pieniądze przywłaszczył sobie Teddy i pobił ją. Lenny posta-
nawia jej pomóc. Natalie zapisuje informacje o Doddzie i mówi mu, że Dodd już 
od niej wie, jakim on jeździ autem. Lenny wychodzi i w aucie zastaje Teddy’ego. 

H 1:02.16–1:06.30 Teddy próbuje skłonić Lenny’ego, by ten zanotował na zdjęciu Natalie, że nie jest 
ona godna zaufania, ostrzega go, że Natalie i jej chłopak, Jimmy, zamieszani byli 
w handel narkotykami. Radzi mu, by nie wracał do Natalie i daje mu adres motelu 
jako miejsca jego pobytu. Lenny zapomniał już, gdzie mieszka, a teraz zapomina 
o sprawie z Doddem. 

I 0:57.42–1:00.05 Wraca do motelu (Discount Inn). Urządza pokój i zamawia prostytutkę, której każe 
zainscenizować obecność żony za pomocą pamiątek po niej. Trzaśnięcie drzwi 
łazienki wyrywa go ze snu. 

J 0:55.08–0:57.03 Powracają obrazy z przeszłości, w łazience zastaje prostytutkę palącą trawkę. Zbie-
ra pamiątki po żonie i wychodzi, żeby je spalić. 

K 0:51.33–0:54.17 Na terenie opuszczonego zakładu przemysłowego Lenny pali pamiątki po żonie 
i wspomina ją. 

L 0:50.09–0:51.21 Rano, po spaleniu pamiątek, powraca do miasta. Jego auto zauważa Dodd i atakuje 
go. Zaczyna się pościg Dodda za Lennym. 
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Nr 
sceny 

Czas  
(DVD-Monolith) 

Fabuła 

M 0:47.23–0:49.55 Lenny, uciekając, próbuje ustalić, co się dzieje. Znajduje notatkę Natalie o Doddzie 
i jego adres (Monte Rest Inn). Domyśla się, że ścigającym go mężczyzną jest 
Dodd. Postanawia poczekać na niego w jego motelu (Mountcrest Inn). 

N 0:44.10–0:46.54 Siedzi w toalecie pokoju Dodda i próbuje ustalić, gdzie się znajduje. Podczas bra-
nia prysznica zaskakuje go Dodd, którego uznaje za intruza. Ogłusza go i skrępo-
wanego wrzuca do szafy. Na podstawie swoich notatek dzwoni do Teddy’ego. 
Czekając na niego, zasypia. 

O 0:38.35–0:43.10 Sen Lenny’ego zawiera traumatyczne wspomnienie napadu. Lenny budzi się 
i wpuszcza Teddy’ego, ale nie wie, skąd się wziął w szafie pobity Dodd. Postana-
wiają go usunąć z miasta. Lenny jedzie do Natalie, by spytać, kim jest Dodd. 

P 0:31.14–0:37.48 Natalie uspokaja Lenny’ego, wyjaśniając mu, że sprawa Dodda nie ma nic wspól-
nego z jego śledztwem. Natalie ogląda tatuaże na ciele Lenny’ego i oferuje mu 
pomoc w ustaleniu danych właściciela auta o numerach wytatuowanych przez 
Lenny’ego jako należących do Johna G. Lenny śpi w domu Natalie.  

Q 0:27.19–0:30.23 Leonard budzi się rano w łóżku z Natalie. Ona zapisuje mu termin spotkania, na 
którym przekaże mu obiecane informacje na temat numeru rejestracyjnego auta. Po 
wyjściu od Natalie Lenny wpada na Teddy’ego. 

R 0:21.58–0:25.37 Teddy i Leonard jedzą lunch i rozmawiają o problemach z zawodną pamięcią. 
Lenny następnie wraca do motelu i orientuje się, że Burt [portier] zameldował go 
w dwóch pokojach. Nie kończą rozmowy, ponieważ Leonard orientuje się, że za 
chwilę ma się spotkać z Natalie w barze. 

S 0:16.15–0:21.21 Natalie dostarcza mu informacji o właścicielu pojazdu – to John Edward Gammel. 
Sugeruje, że skądś zna osobę na zdjęciu z prawa jazdy (Teddy). Wskazuje mu 
opuszczoną ruderę poza miastem jako doskonale miejsce na zabójstwo. (Jej Jimmy 
tam załatwiał interesy). Na prośbę Natalie kolejny raz wspomina żonę. 

T 0:10.38–0:15.31 Lenny wraca do motelu i przegląda kopie dokumentów dostarczone przez Natalie. 
Dochodzi do wniosku, że John Gammel (Teddy) jest Johnem G. Postanawia go 
zabić i dzwoni do niego, by się z nim umówić. 

U 0:06.43–0:09.46 Lenny przygotowuje się do wyjścia z motelu; rozmawiając z Burtem, wyjaśnia, na 
czym polega jego dolegliwość (to nie amnezja, ale utrata pamięci krótkotrwałej – 
„wszystko wspak”); do motelu przyjeżdża Teddy. 

V 0:02.49–0:06.08 Lenny zawozi Teddy’ego do opuszczonego domu poza miastem i zabija go. 

Czo-
łówka 

0:00.00–0:02.26 To nie jest nowa scena, jest to zasadniczo scena otwarcia [czołówki], ukazuje od 
tyłu zabicie Teddy’ego (w normalnym porządku sytuację tę częściowo przedstawia 
scena V). 
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