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Amerykańska Akademia Sztuki i Literatury przyznała Johnowi Gu
ar 'owi nagrodę Award of Merit za nastepujące sztuki: The House of Blue 
Leaves, Rich and Fanzous, Marco Polo Sings a Solo, Landscape of the Body oraz 
Bosoms and Neglect. The House of Blue Leaves, zdobywca nagrody krytyków 

ew York Drama Critics Grele Award za najlepszy dramat 1971, uzyskał 
również cztery nagrody Tony podczas święcącego sukcesy wznowienia sztu
ki w Lincoln Center w 1986. C uare był autorem libretta, wyróżn ionego na
grodą Tony, do sztuki Dwaj Panowie z Werony, króra uzyskała Tony w katego
rii a jlepszy Musical 1972. Współpracował z Miloszem Formanem nad sce
nariuszem pierwszego filmu czeskiego reżys ra zrealizowanego w Ameryce 
Taking Off (Odlot), który otrzymał nagrodę jury w Cannes w 1971. Scena riusz 
Guare'a do fil mu Louisa Malle'a Atlantic City zdobył nagrodę krytyków 
filmowych New York, Los Angeles and National Film Critics Circle Award 
oraz nominację do Oskara. Cykl sztuk obrazujących dziewiętnastowieczną 
Amerykę : Women and Wa ter, Garden ia oraz Lydie Breeze wystawiano w Nowym 
Jorku, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Waszyngt nie, Londynie i Au
strali i. Guare jest członkiem rady Dramatists Guild- org n izacji reprezentują
cej interesy ponad ośmiu tysięcy dramaturg · w, autorów tekstów i k mpozy
torów. W 1989 uzyskał członkostwo Amerykańskiej Akademii Sztuki i Litera
tury. Guare jest autorem scenariusza filmu Szósty stopi.e1i oddalenia wyreżyse
rowanego przez Freda Schepi i, który miał swą prapremierę w owym Jorku 

8 grudnia 1993. 

„ 

Wszystko wskazuje na to, że w dzisiejszym świecie 
amnezja jest najbardziej pożądanym stanem. W jakim mo
mencie historia stała się słowem obscenicznym? To nie 
pojęte, nasze pragnienie postępu za wszelką cenę i żad
nych pytań o to, co się stało. Zycie zwyczajnie przepływa 
na wskroś nas ... 

J1ohn Guare 

Jak już wszystkim wiadomo, sztuka Szósty stopień oddalenia 
jest oparta na faktycznym wydarzeniu opisanym przez Timesa. 
Chodziło o wyrafinowany dowcip, który młody Murzyn spłatał 
kilku mieszkańcom wschodniej części Nowego Jorku. Sama hi
storia była całkiem zabawna, równie zabawna jak sztuka Gu
are' a. Powracając do wiadomości podanej przez Timesa, byłem 
zdziwiony, jak niewie]e Guare musiał sam wymyśleć. Zmienio
no oczywiście nazwiska, aby ochronić niewinnych (w najszer
szym tego słowa znaczeniu oraz z odrobiną ironii, ponieważ nie 
chodziło tu bynajmniej o zwykłych zjadaczy chleba), a wszelkie 
absurdalne szczegóły, które można by P!zypisywać wyobraźni 
Guare'a, wyrastały z ziarna prawdy: element homoseksuali
zmu, znaczenie broadwayowskiego musicalu, oraz element 
wielce szczególny - młody ·człowiek nazwany przez Guare'a 
Paulem podawał się za syna znanego czarnoskórego aktora. 

cytat z recenzji z prapremierowego wystawienia sztuki 
w nowojorskim Lincoln Center 

New Yorker, 25 czerwca 1990 

Tak nie można dłużej żyć, gdy ideał jest tak wysoko, a jego 
przeciwieństwo, forma naszego życia, tak wątła. Żyjemy w świe
cie czasopism, gdzie nowa pornografia stanowi swoisty wizjer 
cudzego i:ycia. Popatrz na moje życie! Popatrz na moje obrazy, 
popatrz na moją wersalkę, popatrz jaki mamy korytarz wycho
dzący z foyer. Ludzie bez przerwy starają się nadawać rzeczom 
przyjemne kształty. 

John Guare 



OUISA Sidney Poitier! Proszę bardzo. (. .. ) 
Paul z uśmieczem wychodzi na proscenium. 

PAUL (do widowni) Sidney Poitier, przyszły Jackie Robinson filmu, 
urodził się dwudziestego czwartego lutego 1927 w Miami, kie
dy jego rodzice przyjechali na Florydę (legalnie?), by sprzedać 
pomidory, które wyhodowali w swoim gospodarstwie na wy
spach Bahama. Wychowywał się na Cat Island, gdzie, jak sam 
mówił, cierpiał taką biedę, że nie miał nawet brudu. Zaniedby
wany przez rodzinę siadywał na nadbrzeżu i - jak opowiadał mi 
wiele razy - wymyślał różne światy, które były po drugiej stro
nie i zastanawiał się, co zrobi, kiedy do nich dotrze. Kiedy 
przybył do Nowego Jorku z wysp Bahama, zimą 1943 roku, miał 
piętnaście i pół roku. Zamieszkał w płatnej toalecie przy dworcu 
autobusowym naprzec;iwko Madison Square Garden, na rogu 
Pięćdziesiątej Ulicy i Osmej Alei. Potem przeniósł się na dach 
Brill Building, znany jako Tin Pan Alley, i zmywał naczynia w 
restauracji Turf, otrzymując cztery dolary jedenaście centów za 
noc. Nauczył się czytać czytując gazety. W dzienniku dla czar
nych kolumna teatralna sąsiadowała z ogłoszeniami o wolnych 
posadach dla służby domowej. Grał w czterdziestu dwóch fil
mach, między innymi w No Way Out,1950; Płacz ukochany kra
ju, 1952; Blackboard Jungle, 1955; The Defiant Ones, 1958; Rodzynek 
w słońcu, 1961; Lilies of the Field,1963; In the Heat of the Night, 1967; 
To Sir With Love,1967; Shoot to Kill, 1988 i oczywiście, Zgadnij, kto 
przyjdzie na obiad. Dostał Oskara za Lilies of the Field i był dwu
krotnie najbardziej kasowym aktorem Ameryki. Między rokiem 
1977 i 1987 nie grał w filmach, ale pracował jako reżyser i scena
rzysta. Powiedział mi kiedyś: - Dotąd nie całkiem rozumiem, jak 
to się wszystko stało i dlaczego nastąpiło właśnie w takiej kolej
ności. 

cytat ze sztuki 

W Polsce były wyświetlane następujące filmy z udziałem Sidneya Poitier: 
Ucieczka w kajdanach, 1958, Długie łodzie Wikingów, 1964, Wątła nić, 1966, W 
cieniu dobrego drzewa, 1966, Nauczycie/ z przedmieścia, 1966, W upalną noc, 1967, 
Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, 1968 (wyświetlane w TVP), Bądź w porcie nocą, 
1969, Nazywają mnie Mr. Tibbs!, 1970 (wyświetlane w TVP), Na tropie Wilby'ego, 
1974, Istne szaleństwo (reż.), 1980. 

~ Sidney Poitier podczas realizacji filmu Fast Fonvard, 1985. 



Było to o zmierzchu, wróciłem do dornu z przyborami 
malarskimi, zatopiony w marzeniach i wspominając wy
konaną pracę, gdy nagle zobaczyłem na ścianie obraz 
niesłychanej piękności, promieniejący wewnętrznym bla
skiem. Stanąłem zaskoczony, potem zbliżyłem się do tego 
obrazu-zagadki, na którym widziałem tylko formy i bar
wy, a którego treść pozostawała dla mnie niezrozumiała. 
Szybko znalazłem rozwiązanie owej zagadki: był to jeden 
z moich obrazów zawieszony do góry nogami. 

Ze wspomnień Wasyla Kandinsky' ego 

Wassily Kandinsky. Urodzony 1866 w Moskwie. Wy
stawa Der blaue Reiter 1914. Powiedział: Nie ulega wątpli
wości, że wybór obiektu, jako jeden z elementów harmonii formy, 
musi być podyktowany przez odpowiednie wibracje ludzkiej du
szy. Umarł 1944 we Francji. 

cytat ze sztuki 

i 

KOMÓRKI DO WYNAJECIA 

I. 

Jest w tej sztuce coś w rodzaju kryminalnej zagadki, bo 
marny w niej detektywa, marny prywatne śledztwo, na 
koniec marny i trupy. Ale sarna sztuka jest jak gdyby nie o 
tym; ta sprawnie opowiedziana historia ma drugą stronę. 
Trochę jak ów obracający się nad sceną obraz Kandin
sky' ego, o którym czytamy w didaskaliach: Artysta 
namalował go po obu stronach płótna w dwóch różnych stylach. 
Jedna strona jest geometryczną, ponurą abstrakcją. Druga jest 
żywa i kolorowa. 

To sztuka o bliskości i oddaleniu. Bliskości i oddaleniu 
nie tylko między ludźmi, ale również wobec samego sie
bie. Tym samym jest to sztuka o tożsamości i obcości. 
Napięcie między tymi pojęciami jest wpisane już w sarną 
jej strukturę. Aktorzy grają tu nie tylko postacie, są równo
cześnie narratorami przedstawianej przez siebie historii. 
Jak gdyby we własną tożsamość od razu wpisany mieli 
efekt obcości. Sławne Rimbaudowskie zdanie: Ja to ktoś 
inny. 

2. 
Na temat bliskości i oddalenia, tożsamości i obcości 

powiedziano ze sceny sporo: od bezsłownego odgrywania 
bliskości po retoryczne pokazywanie bezmiarów rnię
dzylud.zkiej obcości (piekło to inni Sartre'a). John Guare 
znajduje dla owego obiegowego tematu zgrabną metaforę 
i wkłada ją w usta swej głównej bohaterki1 Ouisy: 

Czytałam gdzieś, że wszyscy mieszkańcy tej planety są odda
leni od siebie tylko przez sześcioro innych ludzi. Sześć stopni. 
Pomiędzy nami a każdym innym mieszkańcem tej planety. Pre
zydentem Stanów Zjednoczonych. Gondolierem weneckim. 
Wstawcie nazwiska. Swiadomość tej bliskości jest dla mnie po 
pierwsze bardzo pocieszająca, . a po drugie przypomina nieco 
chińską torturę wodną. Bo trzeba znaleźć sześciu właściwych 
ludzi, by nawi.ązać kontakt z każdym. Niekoniecznie muszą to 
być wielkie nazwiska. Może to być ktokolwiek. Tubylec z dziewi-
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czych lasów. Mieszkaniec Ziemi Ognistej. Eskimos. festem po
wiązana z każdym mieszkańcem tej planety łańcuchem złożonym 
z sześciu ogniw. [„.] Każda osoba to nowe drzwi zapewniające 
nam otwarcie na nowe światy. Sześć stopni oddalenia pomiędzy 
mną a każdym innym mieszkańcem tej planety. 

Jak wyobrazić sobie ową strukturę, gdzie każdy 
człowiek od każdego innego człowieka jest oddzielony 
sześcioma innymi ludźmi? Otóż twierdzę, że takie warun
ki spełniają stykające się ze sobą sześciokąty równoboczne. 
Natura dawno wymyśliła ową strukturę - to pszczeli pla
ster. 

Bo i rzeczywiście, coraz bardziej przypominamy 
społeczeństwo pracowitych pszczół, a przynajmniej w ta
kim środowisku toczy się akcja Szóstego stopnia oddalenia. 

3. 
Co się stanie, gdy w społeczeństwie pracowitych 

pszczół pojawi się truteń? Człowiek znikąd? 
Takim trutniem jest Paul, czarny bezdomny gej. Jako 

żywo przypomina innego przybysza znikąd, anioła - efeba 
z filmu Piera Paola Pasoliniego Teoremat. Ich rola jest ana
fogiczna: wprowadzają nieład w uporządkowany 
mieszczański świat. / 

Nawet jeśli Paul, inaczej niż postać stworzona przez 
Pasoliniego, nie zamierza tego świata rewolucjonizować. 
On chce wejść do tego świata, jak najszybciej i za wszelką 
cenę. Nic go nie łączy ani z beatnikami, ani z hippisami; 
może dlatego wygłasza wielką orację przeciwko świętej 
księdze jednych i drugich - Buszującemu w zbożu Salingera. 

On chce po prostu zagrać ze światem w komórki. do 
wynajęcia. ] tę grę przegrywa. Bo była to - do pewnego 
momentu - tylko gra. 

4. 
Nie jego fikcyjny ojciec, ale sam Paul jest genialnym 

aktorem. Genialnym, to znaczy nie posiadającym praw
dziwej osobowości, a zastępującym ją pracą wyobraźni. 

Fragment fresku w Kaplicy Sykstyńskiej. J..-



Zasada kolażu to naczelna zasada wszelkiej sztuki XX 
wieku we wszelkich środkach przekazu. 

Donald Barthelme 

Szedłem raz Siódmą Aleją z Hansem Mag
nusem Enzensbergerem, wracaliśmy właśnie 
z obiadu i natknęliśmy się na moją córkę, któ
ra miała wtedy jakieś osiem lat. 
Przedstawiłem ich sobie, po czym córka 
wróciła do domu i powiedziała matce, że 
spotkała właśnie Hansa Christiana Anderse
na. I w pewnym sensie miała rację. 

wypowiedź Barthelme' ego w jednym_ z wywiadów 
Literatura na Swiecie, 1984/1 

Donald Barthelme (urodzony w 1931 roku) - wybitny prozaik 
amerykański, jeden z czołowych twórców postmodernizmu, laureat nagrody 
Book A ward. Dotychczas u kazało się osiem zbiorów jego opowiadań i krótkiej 
prozy, nowela, dwie powieści i książka dla dzieci . W Polsce wydrukowano 
kilka opowiadań i nowelę Szmaragd w Litaraturze na Świecie - w 1974 roku 
(numer 10) i 1984 (numer 1). W wydaniu książkowym ukazał się wybór 
opowiadań zatytułowany Osobliwości w tłumaczeniu Anny Kołyszko 
(PIW 1983). 

• 

• 

Toteż jego klęska wynikła z nadmiaru wyobraźni i zara
zem jej braku . W wielkiej oracji na temat śmierci wyobraźni 
we współczesnym świecie mówi: 

Wyobraźni.a wyszła poza sferę, w której była naszym 
łącznikiem, najbardziej osobistym łącznikiem, z naszym życiem 
wewnętrznym i ze światem znajdującym s~ poza tym światem ... 
ze światem, który jest naszym wspólnym dziedzictwem. Czymże 
jest schizofrenia, jeśli nie przerażającym stanem, w którym to, co 
jest wewnątrz nas, nie przystaje do tego, co jest na zewnątrz ? 

Dlaczego wyobraźnia stała się synonimem stylu? Ja wierzę, że 
wyobraźnia jest naszą przepustką do rzeczywistości. 

Te słowa należy potraktować poważnie. I zapamiętać, 
że musi istnieć i życie wewnętrzne, i świat wspólnego 
dziedzictwa, aby wyobraźnia stała się owym osobistym 
łącznikiem. Przywoływane przez Paula stwierdzenie z ne
krologu Donalda Barthelme' ego, że kolaż jest formą sztuki, 
wyrażającą aspiracje XX wieku, nie wystarczy. 

5. 
Czego zabrakło? Czy życia wewnętrznego, czy świata 

wspólnego dziedzictwa? 
Najpierw i jednego, i drugiego - bo i jedno, i drugie było 

fingowane, tworzone na zasadzie kolażu. Kiedy pojawiło 
się i życie wewnętrzne (w scenie rozmowy telefonicznej 
mamy nie tylko strach: to narodziny świadomości), i chęć 
wkroczenia w świat wspólnego dziedzictwa na serio, 
okazało się, że jest za późno. 

Paul przegrał, wygrała - paradoksalnie - Ouisa Kittred
ge. Miała i jedno, i drugie, a na dodatek ktoś przebił za nią 
hermetyczne granice jej sześciokątnej komórki. Lepiej być 
mądrym, pięknym i bogatym niż biednym, choć pięknym 
i pojętnym. Nie wiem, jak będzie wyglądała warszawska 
premiera sztuki, ale wyobrażam ją sobie - Ouisę Kittredge, 
jak w ostatniej scenie pożera podarowane przez Paula kon
fitury. 

Tadeusz Komendant 



Nie chciałem myśleć o panu Antolinim, ale mimo woli o nim 
myślałem i zastanawiałem się, co też on powie swojej żonie, 
kiedy pani Antolini wstanie i zobaczy, że ostatecznie u nich nie 
nocowałem. Zanadto się o niego nie martwiłem co prawda, bo 
wiedziałem, że pan Antolini jest sprytny i z pewnością wymyśli 
jakieś wiarygodne wyjaśnienie. Może jej powie, że 
zdecydowałem się wrócić do domu. Nie, o to się nie martwiłem. 
Znacznie bardziej gnębiło mnie przypomnienie tej chwili, kiedy 
się obudziłem i poczułem jego rękę na swojej głowie. Bo 
przychodziło mi na myśl, że może się myliłem podejrzewając go 
o jakieś zapędy. Może on po prostu lubi głaskać po głowie śpią
cego chłopaka i nic więcej. Czy to można w takich sprawach 
mieć pewność? (. .. ) 

Myślałem sobie, że nawet jeśli pan Antolini jest naprawdę 
pedziem, i tak okazał mi dużo dobroci. Nie pogniewał się prze
cież, że zatelefonowałem do niego o tak późnej godzinie, 
zaprosił mnie bez namysłu, powiedział, żebym przyszedł, jeżeli 
mam ochotę. Zadał sobie wiele trudu, żeby mi wyłumaczyć, w 
jaki sposób mogę dojść do poznania wymiarów własnego 
umysłu ... 

Jerome David Salinger: Buszujący w zbożu, 
przeł. Maria Skibniewska, Iskry 

Warszawa, 1988, str. 176-177. 

Andy Warhol (1928-1987) amerykański malarz, rysownik, filmowiec, król 
pop-artu. ]'eden z najwybitniejszych artystów XX wieku, człowiek który do 
samej śmierci otoczony był mitem, niemal charyzmą, ucieleśniany z symbo
lem eksklusywnego establishmentu. W 1949 roku przybywa do Nowego Jor~ 
ku i od tego czasu zaczyna się jego zdecydowanie burzliwa kariera artysty, 
krytyka i menedżera. W powszechnym odbiorze Warhol był utożsamiany z 
największymi gwiazdami Hollywoodu. 

wg Tomasz Rudomino: Mały leksykon sztuki współczesnej, 
Wydawnictwo Collage, Warszawa 1990 

Widok Nowego Jorku z lotu ptaka. >--
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