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ZNIKNĄĆ SAMEMU SOBIE 

Paul Auster uchodzi za najbardziej europejskiego wśród 

ko do pisania o sobie, gdyż po pewnym czasie będzie tak, jak gdyby ojca 

w ogóle nic było. [„.] 

Dwie, trzy cechy pisarstwa Austera z lat osiemdziesiątych 

XX wieku krystalizują się właśnie wokół nagłego zniknięc i a . Bohater 
współczesnych pisarzy amerykańskich. Tak się często o nim mówi . 

opowiadania Zamknięty pokój (z Trylogii Nowojorskiej), pisarz, wychodzi 
O jego europejskiej pozycji świadczy też poświęcony mu specjalny numer 

z domu i nigdy nie wraca. Ale i wtedy, gdy ktoś znajdzie się niby obok, 
ekskluzywnego i poczytnego zarazem „Magazine Litteraire''. Niewątpliwie 

również jest w dziwny sposób nieobecny. „Przez całe swe życie był 

jest on twórcą głęboko zakorzenionym w tradycji europejskiej. Tłumaczył 
zawsze gdzie indziej, gdzieś pomiędzy tu i tam. Ale nigdy tak naprawdę 

Mallarmego, Blanchota , wydal słynną antologię przekładów The Ran-
tu. I nigdy tak naprawdę tam" (Portret człowieka niewidzialnego). 

dom Home Book of XXth Century French Poetry Uważa zresztą, 

A. „ma wrażenie prześlizgiwania się przez zdarzenia, unoszenia 
że francuski i angielski z dawien dawna „stanowią jeden język''. Do pisarzy, 

się niczym duch nad własną obecnością, jak gdyby mieszkać 

którzy wywarli na niego największy wpływ, zalicza Kafkę i Becketta. Ten 
gdzieś z boku samego siebie - tak naprawdę nie tu , ale i nie gdzie 

ostatni pisał i po francusku, i po angielsku , sam przekładał swoje utwory 
indziej" (Księga Pamięci). 

z jednego języka na drugi. Ale Auster ma też oczywiście amerykańskich 

patronów, jak Herman Melville czy Nathanie! Hawthorne. Borges stwier-
.Odsu n ąlern się od sw1ata" 

dził: „Po śmierci Hawthorne'a inni pisarze odziedziczyli jego obowiązek 
W opowieściach Austera porozumienie wzajemne jest tylko 

śnienia''. Do nich należy z pewnością Auster. I tak na przykład motto 
pozorne i powierzchowne. Wszystkie osoby, zresztą często przeciętne 

do W kraju rzeczy ostatnich wzięte zostało od Hawthorne'a i brzmi: 
(ten „przeciętny makler giełdowy"') , żyją w absolutnej samotności 

„Minąwszy niedawno bramę snów, odwiedziłem ów rejon Ziemi , gdzie 

leży słynne Miasto Zniszczenia''. 

. .Dlatego ze iestem człowiek1e111· 

i noszą w sobie tajemnicę, która jest niedostępna nie tylko dla innych, 

ale i dla nich samych. Pojawia się tu szczególny paradoks, który opisywał 

Camus w prozie Kafki: „rozpiętość pomiędzy dziwnością życia człowieka 

i prostotą, z jaką ów człowiek ją przyjmuje" Często u Austera historię opo
Podstawowym doświadczeniem egzystencjalnym we wczesnej 

wiada człowiek, który próbuje rozwikłać zagadkę życia innego człowieka 
prozie Austera jest śmierć jako nagle zniknięcie. Wyrażone ono zostało 

i to zajęcie pochlania go całkowicie. Wykonuje pracę detektywa, ale bez 
bardzo prosto: uderza najsilniej, gdy „człowiek umiera bez wyraźnego 

żadnego skutku, nawet gdy chodzi o własnego ojca. „Cóż za daremny trud 
powodu, tak po prostu, tylko dlatego, że jest człowiekiem''. To elemen-

usiłować powiedzieć cokolwiek o kimkolwiek''. „Każdy fakt unieważniony 
tama syiuacja beckettowska jedynego powodu śmierci : „dlatego że jest 

zostaje przez następny''. Portret człowieka niewidzialnego zawiera 
człowiekiem ·: dlatego że się urodził. Wydarzenie takie - śmierć ojca- tkwi 

niby dużą ilość szczegółów, ale w istocie stanowi medyiację nad tym, 
u podstaw Portretu człowieka niewidzialnego. Ono samo zmusza nieja-

czy w ogóle możliwe jest mówienie o kimś innym. 



Hawthorne zamknął się w pokoju na dwanaście lat 
nas siły przypadku, zbiegi okoliczności, rzeczy niespodziewane 

i w roku 1837 napisał do Longfellowa: ,,Odsunąłem się od świata bez 
wydarzają się w naszym życiu z paraliżującą niemal regularnością. 

najmniejszego zamiaru, bez najmniejszego podejrzenia, że mi się 

A jednak panuje powszechne wyobrażenie, że powieści nie mogą 
to przydarzy''. Bohaterowie Austera robią coś podobnego, czynią jakiś 

przesuwać granic wyobraźni zbyt daleko. Wszystko, co wydaje się 

ruch, podejmują się czegoś i nie wiedzą, że będzie to trwało całe życie. 
niewiarygodne, natychmiast jest odbierane jako wymuszone, sztucz

Prowadzą jakąś sprawę, która nigdy nie może się skończyć i której nigdy 
ne, "nierealistyczne·~ Nie wiem, w jakiej rzeczywistości żyją ci ludzie, 

nie można będzie rozwikłać. Tak jak u Kafki. 
ale z pewnością nie jest to moja rzeczywistość''. To, co uznają za realizm, 

Przypadek styka nas ze sobą Przyglądamy się sobie i odchodzimy 
to „całkowity pozór. By wyrazić to w inny spsób: prawda jest bardziej 

w samotność, w której czasem próbujemy coś zrozumieć. Piszemy jakieś 
niezwykła od fikcji. Przypuszczalnie dążę do tego, by pisać utwory 

przesłanie, które ktoś odczytuje, ale gubi się już po pierwszych słowach. [„.] 
powieściowe tak niezwykłe jak świat, w którym żyję''. 

U Austera znajdujemy obraz życia, które jest jedynie zbiegiem 
Paradoksalność, nieprzejrzystość i nieprzewidywalność istnienia 

okoliczności, ciągiem bezcelowych przypadków. W Księdze Pamięci 

objawiają się z przeszywającą siłą właśnie w anegdocie, w opowiast
pojawia się kilka komentarzy na temat natury przypadku. I po co? 

ce, w historyjce. Jak w tej narracji z Zamkniętego pokoju o arktycznym 
Po to, żeby „zrozumieć - bo to jest najważniejsze - że z opowieści M. 

podróżniku, który zbudował igloo i zamknął się w nim ze strachu przed 
[o dziwnym przypadku] nie wynika po prostu nic''. Pierwsze zdanie 

wilkami. Musiał jednak oddychać, a każdy jego oddech zamrażał się 
Trylogii nowojorskiej zapowiada: „Wszystko zaczęło się od pomyłki telefo-

n a ścianie i jego lodowa chatka robiła się wewnątrz coraz mniejsza. 
nicznej". Tr'ylogia ta głosi: „Każde życie jest niewytłumaczalne. Obojętne, 

Własnym oddechem - jak czytamy- budował wokół siebie lodową trumnę. 
ile przytoczymy faktów, ile podamy szczegółów, istota rzeczy wymyka 

żeby przeżyć, musi siedzieć w igloo, żeby przeżyć, musi też oddychać, 
się opowieści''. [„.] 

a jego oddech nieubłaganie zawęża jego przestrzeń życiową„. 

Oto naoczne przedstawienie czegoś, o czym tak dobrze wiemy 
Lodowa trumnc 

i nie wiemy: żyjąc tracimy życie. 
Proza Austera roi się od dziwacznych historyjek. „Świat 

Auster wyznaje, że po ukończeniu dzieła ma poczucie niedoko-
jest pełen dziwnych zdarzeń''. Z nich składa się Czerwony notatnik. 

nania, a nawet odrazy „Pisanie nie jest już dla mnie aktem wolnej woli, 
W próbie opowieści o ojcu - człowieku niewidzialnym i nieobecnym 

to kwestia przetrwania''. Więc pisze, bo pisanie jest jak życie, a właściwie 
- Auster wyznaje: „Niekiedy mam uczucie, że piszę o trzech albo 

jest życiem samym, bezpowrotnie traconym, niedocieczonym, niepew
czterech różnych osobach, a każda z nich jest inna, odrębna, każda 

nym, pełnym niepokoju i znużenia. „Nic nigdy nie wiadomo, a w końcu 
zaprzecza pozostałym. Okruchy. Oderwane fragmenty. Lub anegdo-

lądujemy w całkiem innym miejscu niż to, do którego zmierzaliśmy''. 
ta jako forma poznania. - Właśnie''. Tu ukrywa się klucz do struktury 

Maria Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. 
prozy Austera. „Przypadek jest częścią rzeczywistości: stale kształtują 

Wydawnictwo WAB, Warszawa 2003, str. 227-232. 
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Jedyne co możliwe, to projekcja naszych wyobrazeń. Tam gdzie jesteśmy 

Joann Be re. now „my·: nie ma „ich''. Pragnąc choćby cienia tego splendoru, wspaniałego 

nie-życia gwiazd, szukając obok nich miejsca dla siebie, automatycznie 
Załóżmy, że sen stał się realnością. Pozbawiony bagażu, 

zabieramy im to miejsce i oddalamy od życia . 

jaki nakłada na niego nasza podświadomość, sen s pełnia się. 
Ale jest moment, w którym groza tych symbolicznych działań 

I co z tego? 
zostaje unieważn iona . To moment wspólnego przeżywania tego samego 

Film i związany z nim przemysł kulturowy (zaznaczmy, 
snu . A ś nić można wszystko. Sen na każdej plaszczyźnie znosi tabu 

że ten od noszący się do mainstreamu) jest symboliczną śmiercią człowieka. 
śmierci, czy to w wymiarze dosłownym czy symbolicznym. Co więcej, 

Można stwierdzić, że aktor na ekranie nie umiera, zaś aktor, który umrze 
znosi niejako też jej znaczenie. Przestrzeń snu nieustannie balansuje 

naprawdę, dzięki zapisowi na taśm ie nie odchodzi z pamięci widzów, 
na osi między śmiertelnym nie-istnieniem a radosnym i intensywnym 

nie umiera wszystek. Jednak czy ma to jeszcze znaczenie w świetle 
doświadczeniem obecności życia. Świadoma śmierć na raty? Zatrzy

tego, jak obiektyw kamery operatora i aparatu paparazzi unicestwia 
mywanie ruchu realności? Przenoszenie tej realności na inny poziom, 

człowieka? Aktor zawsze musi ubrać maskę. Tym profesjonalnym 
do innego wymiaru? Jakakolwiek będzie odpowiedź na te pytania, Jasne 

gestem odsuwa - zabija w sobie własne czlowieczeństwo. Zdejmując zaś 
jest, że nie może być to z pewnością przestrzeń dystansu . Paradoksal nie, 

kostium, jednym ruchem zawiesza istnienie postaci , neguje jej życie . Isto-
bo mogłoby się wydawać, że nic bardziej niż sen - mała śmierć nie sepa

ta filmu jako dziela zapisanego i powtarzalnego daje pole do powielania 
ruje nas od życ ia . A jednak. Marzenie senne multiplikuje rzeczywistości 

tej sytuaCJi , ponieważ do tych aktorskich działań zaproszony jest również 
lub też stwarza je wciąż na nowo. Kolejny stopień to chwila przebudze

widz . Oglądający może w nieskończoność, tylko dzięki odtwarzaniu filmu , 
nia, chwila, w której u świadamiamy sobie ruch między tymi zagadkowy-

dowolnie kierować aktem śmierci aktora i śmierci jego postaci . 
mi płaszczyznami. Jest to gwałtowny i nasycony moment doświadczenia 

Podobny mechanizm działa w nas jako konsumentach sztuki. 
realności i życia . I taką funkcję pełni właśnie film . Film jest wycinkiem 

To w nas konstytuuje się i odbija „realne" życie aktorów jako gwiazdo-
rzeczywistości nie-doświadczonej. Zaprasza do przestrzeni , która 

rów. Jakże prosto można odmówić człowieczeństwa naszym idolom. 
godzi się ze swoją własną logiką , która tętni niepowtarzalnym rytmem 

W którym ś punkcie nie jestesmy już w stanie zobaczyć człowieka. 
i rozpina się między kilkoma konstytuującymi punktami. Mogą to być 
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przeżycia twórcy, jego obserwacje, fantazje lub też jego zakorzenienie 
oddala, już przez pozorne, a dane mu z definicji, zbliżenie nas do istoty 

w społeczeństwie lub jakimś innym porządku. 
czy sensu rzeczy. Tak jakbyśmy już mieli dotknąć żarzącego się kawałka 

Zatem, jak odróżnić sen od śmierci? A jak odróżnić film od snu? 
węgla , ale nagle musimy cofnąć dłoń. A przecież wiadomo - jeżeli nie 

Odpowiedzi na te pytania wydają się niewiele znaczące . 

sparzymy się, nie pobrudzimy, nie dowiemy się „jak to jest" 
Ciekawsze jest poszukiwanie miejsca, gdzie rozważania te mają szansę 

Czy jesteśmy zmuszeni do poszukiwań jakkolwiek rozumianej 
się spełnić lub chociażby uwidocznić. 

esencji, do błądzenia w coraz obfitszym gąszczu artefaktów? Owszem. 
Teatr wydaje się dla takich zabiegów najbardziej odpowiednią 

Jednak ta izolacja, którą proponuje teatr, może być doświadczeniem rów
przestrzenią. Czy na pewno? W samym sednie medium, jakim jest 

nie zniechęcającym , jak i pozytywnym . Czysta emocja, jaką wywołuje 
teatr, partytura nakładających sie na siebie rzeczywistości łatwo się roz-

głęboka niezgoda na fabrykowaną prawdę, może (a może i powinna?) 
mywa. Mówiąc brutalnie, scena, na której może zdarzyć się wszystko, 

paradoksalnie prowadzić do swobody w teatrze. Swobody zarówno twór
sama sobą znosi ważność opowiadanej rzeczywistości. Nie tylko czwar-

ców, Jak i widzów To zbawienne przekucie dręczącego doznania może 
ta ściana (czy ta klasyczna, czy ta którą jedynie symbolicznie buduje 

objawić się w przyjemności obserwacji. Spektakl może być zabawą 
rampa) oddziela nas - widzów od zdarzeń , które obserwujemy podczas 

z obrazem życi a . Skoro teatr wprost nie potrafi odpowiedzieć na „pytania 
spektaklu. Oddziela już sam akt umieszczenia ich na scenie, a więc 

o sens" (czy w ogóle potrafi je postawić?), przyjmijmy go jako oddech 
wobec nas. Podczas spektaklu obserwujemy życie. Ale tylko obserwuJe-

od naszej realności . Może zagrać z tym obrazem w grę poszukiwań 
my, a nie badamy wzrokiem czy chociażby spostrzegamy Inaczej rzecz 

dla nich samych? Może bez skrępowania danego w realności poza
ujmując, proponuje nam się namiastkę życia, czasami jego protezę, 

teatralnej dać się ponieść fali tych właśnie obrazów? Teatr jest miej
czasami urojoną projekcję lub życzeniowe wyobrażenie. Problem już 

scem, w którym różne płaszczyzny rzeczywistości swobodnie prze
nie leży w niezgodzie na pomysł reżysera czy zespolu na wykorzysty-

cinają się, korespondowują ze sobą lub kłócą. Jest też zwierciadłem , 

wany do pracy materiał. Dziś jeste śmy widzami zblazowanymi - Styl 
które konstrukcje te może dowolnie uwypuklać, modelować. Zapa

to coś, co można grymaśnie ocenić, a nie coś, co wprowadzi ferment lub 
mnijmy o tym, że zwierciadło daje z gruntu tragiczne doświadczenie 

refleksje Dziś bolesne jest poczucie biernej obserwacji, tym bierniejszej, 
- tu właśnie jest miejsce na porzucenie pozycji biernego obserwatora. 

że teatr już nie tylko przestał być odbiciem naszego doświadczenia. Teatr 
To zwierciadło jest złożone z puzzli , które czekają na poukładanie. 



Zdjęcia n Zamoyski 





Catherine Moore Joanna Szczepkowska 

Kochałaś kiedyś? Tak bardzo, do zwariowania? Kochałaś tak? 
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Celia Burns tryCJa Soliman 

Jestem Lulu, ponieważ lzzy mnie kocha . Ta rola stanowi część historii naszej znajomości. 





lzzy Maurer Marcin Doroc1nsk1 

Jedyną piękną rzeczą, jaką kiedykolwiek robiłem, jest granie muzyki. Jeżeli nie będę grać, 

to równie dobrze mogę umrzeć. Wolałbym stracić obie nogi lub oczy niż płuco. Płuco 

to oddech. Oddech to muzyka. Muzyka to życie. Bez muzyki nie ma dla mnie życia . 





Hannah 

Jak oddaję komuś serce, to już na zawsze. IVlogę nie chcieć z tobą mieszkać, ale to nie 

znaczy, że mnie nie obchodzisz . Nadal jesteś częścią mojego życia . 





Sonia 

Ksiązki są ciekawsze od filmów. Można oglądać obrazy w głowie . 





Philip Kleinman I 1otr Grabowski 

Jutro wodujemy ten statek. Nie wiem dokąd popłyniemy, ale jestem pewien, że podróż 

będzie ekscytująca. 





Melinda (Candy) 

Tylko jal Ja nie' Spośród wszystkich! Spośród wszystkich ludzi na ziemi' Dlaczego, 

dlaczego ja muszę być ta przeklęta ... 





Billy (Alvin) 

Pomyśl tylko, tyle przeżyła, a mimo to pozostał jej ten dziecinny wyraz oczu. 





Pierre (Peter) r 1iogo t Reczek 

Dopóki śmierć nas nie rozdzieli . 





Doktor Fischer za 

Ale pan żyje. Życie to piękna rzecz, panie Maurer. 





Doktor Van Horn 

Mogę pana zapewnić, że jesteśmy porządnymi ludźmi . Chcę natomiast wiedzieć, czy pan 

też jest porządnym człowiekiem . Jest pan porządny, panie Maurer? Jest pan godny? 





Katmandu Przemek Wojsław, Ygor Przebindowski, Fryderyk Młynarski 

1'11 be your mirror 

Reflect what you are, in case you don't know 

1'11 be the wind, the rain and the sunset 

The light on your door to show that you're home 

When you think the night has seen your mind 

That inside you're twisted and unkind 

Let me stand to show that you are blind 

Please put down your hands 

'Cause I see you 

Lou Reed /'// be your mirror 
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tapicerskiej Szef pracowni ślusarskiej 1ec .rz K w I k1 
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