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2009: JA/ ON 
Inny. Obcy. Każdy 

Dla moich służebnic jam obcy 
Sta/em się w ich oczach nieznany. 
Na sługę wola/em bez skutku, 
Me usta musiały go prosić, 
Odrazę wzbudzam u bliskich 
Nastają na mnie kochani („.) 
Czemu jak Bóg mnie dręczycie. 

Księga Hioba 

To ważny moment dla Hioba i ważny moment w literaturze. a w końcu ważny moment dla Mnie. 
Chwila świadomego odczucia in ności, osobności, obcości. Hiob staje się Inny dla ludzi i Boga, ale 
też ludzie i Bóg stają się Inni dla Hioba. Inność jest zawsze momentem separacji. Inność jest pa
radoksa lna. Nieprzezwyciężalna. Przynależy do Każdego, a domaga się relacji. Inność konstytu· 
uje moje Ja, a jednocześnie stawia gra nicę . 

Każda epoka poszukuje swojego .Everymana", swojego Każdego. To poszukiwanie to jedno
cześnie porządkowanie własnej jaźn i, rzeczywistości, relacji ze światem, Bogiem, z Innymi, z tym 
co otacza. co jest. Jak wygląda, jakie nosi cechy? O co i l jakimi Bogami s i ę wadzi współczesny 
„Everyman"? 

Pytanie o inność, o osobność nie jest tylko pytaniem o tożsamość, jest pytaniem o ustanawia· 
nie bytu. Postawiony naprzeciw mnie On, jest Kosmosem. Jest zawsze tym, co mnie przerasta, 
uwiera, przeraża, i koi. Rozszarpuje moje rany i odpuszcza moje grzechy. Jeże l i oboje istniejemy 
naprawdę, w jednym i tym samym geście, pozdrawiamy się i wyklinamy, stwarzamy i unicestwia· 
my, walczymy i współistniejemy. 

Konstruuję własne istnienie na przekór Innemu, jednocześnie o Niego prosząc . 

Kim jest Hiob bez Innych? Kim jest Hiob bez Boga? Bez Innych cierpienie Hioba traci sens. 
Bez Boga staje się tylko Obcym w świecie rozproszonych sensów i znaczeń. 

Obcy to jeszcze więcej niż Inny. Obcy to druga ręka, zaczepiona o moją rękę, nie znam jej, ale 
widzę, że jest cholernie zimna. Obcy to ten, którego oczy ju ż oślepły od poszukiwania Boga w jed· 
nej z liter w jednej ze stronic czterystu tysięcy tomów. Obcy to ten. który woła: „zostaw mnie, ale 
daj mi przynajmniej być dla Ciebie tym jednym światem jaki znam [ ... ] skoro nic już nas nie lączy 
nawet piesek". 

Jest jeszcze coś istotnego dla poszukiwań „Everymana", to punkt odniesienia, coś co jeżeli po· 
dejrzewamy, że w ogóle istnieje, jest poza mną , poza Każdym, poza Innym, poza Obcym, a z dru· 
giej strony jest we mnie, w Każdym, w Innym, Obcym. 

Powoli odkrywam, że Obcy staje się mną, ia Innym, Inny Każdym . I jest to coś więcej niż tylko 
boska lub szatańska dialektyka. 

W końcu zupełn ie po omacku wyciągam rękę i - czy chcę. czy nie chcę - napotykam na drugą. .. 



Marcin Sosnowski - absolwent 
krakowskiej PWST Reżyser, aktor te
atralny i filmowy, tłumacz (w 2004 
w Teatrze Ateneum w Warszawie od
była się premiera Króla Edypa Sofokle
sa w reżyserii Gustawa Holoubka w Je
go przekładzie i adaptacji) oraz autor 
tekstów. Wyreżyserował m.in. Male 

zbrodnie ma/żeńskie Erica-Emmanuela Schmitta, Chwile słabości Do
nalda Churchilla, Bliżej Patricka Marbera w Teatrze Ateneum w Warsza
wie. Jako asystent reżysera współpracował z Jerzym Jarockim, Gusta
wem Holoubkiem, Arturem Barcisiem. 

arturbe - scenograf, reżyser, grafik 
komputerowy, projektant wnętrz. 
Od 1991 roku nie podpisuje się 
pod swoimi pracami. Jest autorem sce
nografii wielu koncertów, spektakli te
atralnych, filmowych, teledysków i re
klam telewizyjnych. Pomysłodawca wie
lu akcji i kampanii reklamowych w kraju 
i zagranicą. Autor wielu logotypów 
i identyfikaqi wizualnych. Od niedaw
na autor i realizator animacji kompute
rowych dla potrzeb teatru i opery. 

Ludzie ściągają do tego miasta z różnych powodów Jedni dla pienię
dzy. Inni z ciekawośc i , z chęc i sprawdzenia się, przeżycia wielkiej przygody. 
Jeszcze inni przy1eżdżaj ą po wolność. Nie wolność polityczną, broń Boże , ale 
wolność szczególnego rodzaju, wolność od własnej przeszłośc i , od krewnych 
i znajomych, od pracy, która dawno obrzydła, od tego kim się było, a kim się 
wcale być nie chciało albo dłużej J UŻ nie mogło . 

Ogromna metropol ia i samotny tłum . ( ) Nowy Jork jest miastem 
dojmującej samotnośc i. Wyczytać ją można w twarzach ludzi jadących me
trem, tkwiących przy kawiarnianych stolikach, idących ulicą. W szczególnym 
wyrazie ich oczu, bo usta zawsze układają się do uśm iech u . Nie wolno si ę 

przecież nie uśmiechać. Ten obowiązkowy plastikowy uśmiech czyni oczy jesz
cze smutniejszymi. Samotność tutejsza to stan emocjonalny. 

Niedawno Sally Jessy Raphael poświ ęc i ła swój telewizyjny program 
wyjątkowo boleśnie odczuwającym samotność. Byly to kobiety przede wszyst
kim. Jedna z nich prowadzi bogate życie towarzyskie, ma wielu przyjaciół, by
wa w świ ecie, nie ma rodziny. Doskwiera jej brak bliskości, brak rea lnego za
korzenienia w życiu, brak osoby, której naprawdę byłaby potrzebna . Inna 
z kobiet ma męża , dwoje dzieci i ta kże czuje się p rzera źliwie samotna. Jesz
cze inna, świeżo owdowiała - ma wprawdzie oddaną córkę - znajduje się 
w stanie głębo kiej depresji . Kobiety mówi ą o sob ie, zwierza1ą się ze swych 
uczuć. Kamera wędruj e po Sali, rejestruje twarze obecnych. Ci ludzie, znów 
glównie kobiety, przysz li tu posłuchać o sobie. Id entyfikują się z bohaterkami 
programu, rozumieją je doskona le. Ich oczy są pełne smutku . 

Poczucie samo tn ości dotyka nie tylko tych, którzy są sami. Jest czymś 
głębszym, istotniejszym. Samotność w tłum ie , samot ność w rodzin ie, samot
ność wśród przyj aciół. Brak szczerości, brak zaufan ia, brak autentycznej bli
skości - to symptomy choroby naszej epoki. Wszyscy są szczelnie pozamyka
ni. Lęk człowieka przed człowiekiem jest równie silny jak potrzeba obecności 
drugiego człowieka . Dylemat trudny do rozwiązania . W tym mieście, w tym 
kraju. Wszędzie . J edną z przyczyn poczucia samotnośc i jest n iewątpliwi e ano
nimowość w przytłaczającej swym ogromem metropoli i, w śp i eszącym się, za
j ętym tylko sobą, obojętnym tłumie . Bezosobowość skomputeryzowanych 
usłu g, supermarketów, domów towarowych. Niemożność oswojenia prze
strzeni wokó ł siebie. 





Z drugiej strony to właśn i e anonimowość stano 1 jeden z mag esów 
tego miasta. Specyficzne poczucie wolności, jakie daje wyzwolenie od balastu 
więzi i uwarunkowa ń, życi e wśród obcych, w miejscach nieos ojonych. Są ta
cy, co przyjeżdżają do tego miasta, żeby zacząć nowe życie w dosłownym te
go slowa znaczeniu, odrz ucić przesz l ość, zapomn i eć o swojej edukacji, statu
sie społ ecznym , ważną cząst kę swojej osobowośc i - stać się prawdziwym so
b czy też po prostu ki mś zupelnie innym. 

Nowojorska wolność ma szczegó lny smak. Każdy może ubierać się 
po swojemu, żyć po swojemu, zanurzyć się , zagubić w kolorowym tlumie. 
Wszystko jest dozwolone, ws ystko możliwe . Można tu stać się wł snym Pig
malionem. Stworzyć siebie na nowo, przybrać inną arz, inn sposób bycia, 
inne obyczaje, znaleźć inne środowisko. To pasjonująca przygoda, o której 
niemal każdy po cich u marzy - gdzieś tam pośrodku drogi od mienić życie . 

wymyślić całk iem nowy scenariusz. 
Dlatego ścią gają tu często postao osobliwe dziwacy, którym dopie

kło życie w zapyziałym , nietol erancyjnym otoczeniu, ci co nie mieszczą się 
w cudzych szufladkach, samotnicy zatwardziali , ryzyk nci szalen i, ci co nie lu 
b ią dźwi gać ciężar u odpow i ed z ialnośc i , co pragną mieć choćby il u zję moż li 

wości c i ąg łego wyboru, którym przejad ła się monotonia sza rej codzienności, 
spragnieni „no rmal ności" homoseksu liści i lesbijki. Tę litanię mozna by dłu
go c i ągnąć 

Atmosfera Nowego Jorku wyzwala w przyb szach energię. W mie
ście-dżungli życie odzyskuje smak przygody. ( ) Nasza metropolia bywa 
groźna. a przecież wielu przybyszów czuje s ię w niej bezpiecznie, Jak czuj s i ę 
bezpieczni czestn icy wielkiej maskarady, choć gdzieś w ciemnościach czai się 
osobn ik z zatrutym sztyletem. szys tko ma jednak swoją cenę. Za tę upaja
JąCą, pobud zającą, nieporównywalną nowojorską wolność przychodzi płac ić 

samotno ścią. 

Maria Kornatowska, Rozmyślania przy makijażu, 
Michałów-G rabina 2007, ss . 24-26 
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