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Pascal Quignard
Pascal Quignard, a kortárs francia próza talán legjelentősebb alakja,
1948-ban született Verneuil-sur-Avre-ban, jelenleg Párizsban él.
20ü2-ben a legrangosabb francia irodalmi díjjal, a Goncourt-díjjal
tüntették ki, a Bolygó Árnyak (Les Ombres erranies) című könyvéért.
Legjelentősebb művei közé tartozik a Minden reggel (Tous les matins
du monde, 1991), a Titkos élet (Vie secréie, 1998) és a Római terasz
(Terrasse ti Rome, 2000).

Az alábbi szöveg a Le nom sur le bout de langue (1993) című

könyv középső fejezetének fordítása. Egy olyan motívum köré
szerveződik a novella, ami vissza-visszatérő témája Quignard-nak:
az elveszítés, a veszteség rettenete. Hősei kővé váltan merednek
saját életük, szerelmük lassú eltűnésére, ugyanakkor ez a végső

rettenet, amit a veszteség tapasztalata nyit meg, életük és boldog
ságuk egyedüli záloga. Vajon miért kell egyre lehetetlenebb felté
telek közé szorulnia annak, aki egyre csak szeretni akar? Miért
egyedül a veszteség, az idő rettenete az, ami végérvényessé és el
kerülhetetlenné teszi bennünk a szeretést? Ezekre a létünk alapját
érintő kérdésekre Quignard válasza egy történet felrajzolása, mely
a magyar népmesék világára éppúgy emlékezetet, mint Erósz és
Pszükhé antik mítoszára. Hősei a pokollegmélyéről hozzák
vissza szerelmüket, hogy azután közös imájukban sorsukat a vilá
gosság Urának nyújtsák át. Ennek a nagy, ismeretlen Úrnak a ne
vében lesznek talán először házasok.

Olykor egyetlen névbe zárva él az élet egész titka. Olykor
egyetlen szón múlik egész életünk. Vallomásszerű elbeszélésében
Quignard nemcsak a szerelem különös életét vázolja fel, hanem
az alkotás feledhetetlen kényszerét is szóhoz juttatja. Írni ugyan
azért kell, mint amiért szeretni kell: megmenteni valamit, magun
kat, másokat az idő elől, vagy legalább hű figyelemmel nyomon
követni a folyton elveszőt s az elveszettet. Hiszen nem azért
írunk, mert tudunk valamit, hanem azért, hogy megtudjunk vala
mit abból, amit soha nem fogunk megérteni. Ahogya francia író
maga vall erről: "Azt hiszem, mindent az elveszettre irányuló te
kintetre vezetek vissza és a szóra, ami ott keresi magát. Az elve
szettet bámuló megkövült tekintetre, mert bennem minden ebből

fakad. Írni annyit tesz, mint hallani az elveszett hangot. Időt talál
ni arra, hogy megkeressük a titokra a szót, hogy felkészüljünk a
válaszadásra. Az elveszett nyelv után eredni."
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