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11 Sądzę, że dostęp do twarzy jest od razu etyczny. 
Gdy widzi Pan nos, oczy, czoło, brodę drugiego i po
trafi je Pan opisać, oznacza to, że zwracamy się do 
niego jako do przedmiotu. Najlepszy sposób pozna
nia drugiego to taki, w którym nie zauważymy nawet 
koloru jego oczu! Gdy obserwujemy kolor oczu, nie 
jesteśmy w relacji społecznej z drugim. To, co jest 
w sposób specyficzny twarzą, nie sprowadza się do 
percepcji, mimo że relacja z twarzą może być przez 
nią zdominowana. 

Najpierw jest sama prawość twarzy, jej prawe 
i bezbrone wystawienie. Skóra twarzy pozostaje naj
bardziej nagą, najbardziej obnażoną. Najbardziej 
nagą, chociaż nagością skromną. Również najbar
dziej obnażoną: w twarzy jest bowiem pewne podsta

wowe ubóstwo; dowodem jest to, że usiłujemy ma
skować to ubóstwo, przyjmując różne pozy i miny. 
Twarz jest wystawiona, zagrożona, jak gdyby zapra
szała nas do przemocy. Równocześnie jednak twarz 
jest tym, co zabrania nam zabijać. ( ... ) 

Zawsze wyróżniałem w dyskursie mówienie oraz 

to, co wypowiedziane. To, że mówienie musi pocią
gnąć za sobą to, co wypowiedziane, jest konieczno

ścią równą tej, która narzuca społeczeństwo z pra
wami, instytucjami oraz relacjami społecznymi. Mó

wienie polega na tym, że wobec twarzy nie ograni
czam się po prostu do kontemplacji, lecz jej odpowia
dam. Mówienie jest sposobem witania się z drugim, 
a przywitać się z drugim oznacza już za niego odpo
wiadać. Trudno jest milczeć w czyjej, ś obecności; 

trudność ta ma swą ostateczną podstawę w tym wła
śnie znaczeniu mówienia, niezależnie od tego, co wy
powiedziane. Trzeba o czymś mówić, o deszczu, o po
godzie, nieważne o czym, ale mówić, odpowiedzieć 
drugiemu i już odpowiadać za niego.( ... ) 

Emmanuel Levinas: Etyka i Nieskończony. Rozmowy 
z Philipp 'em Nemo. Wydawnictwo Naukowe Papie

sk iej Akadem ii Teologicznej w l<rakowie, 1991. 
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11 
Między jedną a drugą zaś rzeczywistością - widze

nia i imaginowania widzenia - sytuują się tysiące płasz

czyzn projekcyjnych, które nieustannie przyjmują na 
siebie strumienie światła, by wyemanować je ku nam -
od gigantycznych jumbtronów na stadionach po mobil
ne ekrany laptopów, od minidisplayów urządzeń po
wszechnego użytku (bankomatów, kas w supermarke
tach, urządzeń domowych) po ciekłokrystaliczne ekra
ny przenośnych kamkorderów, od ekranów kontrolnych 
w salonach szpita lnych i monitorów w salonie gier po 
plazmowe ekrany malowidła na ścianach mieszkań. 

Jedne i drugie - sale szpitalne i salony gier - dawno już 
stały się swego rodzaju mutacjam i « reżyserek » poza 
studiami telewizyjnymi. I nie pojmie z kultury współ
czesnej nic ten, kto nie dostrzeże tych zmian. N ie idę 

wprawdz ie tak daleko, by proponować filozofom, aby 
miast w bibliotekach zasiedli choć na chwilę w owych 
monitorowanych wnętrzach (skoro w nich właśnie naj
lepiej dostrzec można ową « logistyczną przemianę » za
świadczającą przesunięcie myślenia od rzeczywistości 

ku iluzji), niemniej rausz ekranów panujących w takich 
miejscach każe przyznać rację tym autorom ( ... ), któ
rzy pokolenie bywalców salonów gier określają trafnie 

pokoleniem «ekranolatków» («screenagerów») 11
• 

Andrzej Gwóźdź : Mafa el<ranologia. w: Wiek 
ekranów. Przestrzenie kul tury widzenia pod red. 
A. Gwoździa i Piotra Zawojskiego, !<raków 2002. 

11 
Patrzen ie w ekran i patrzenie w twarz ludzką za

czyna się zmieniać. Obrazuje to korekta językowa: do
tychczasowe «patrzenie na ekran » coraz częściej za
mieniamy na «patrzenie w ekran », natomiast dawne 
«patrzenie w twarz » zastępujemy «patrzeniem na 
twarz». Dzieje się tak, ponieważ twarz człowieka prze
staje być postrzegana jedynie w kategoriach niepowta
rzalnego indywiduum . Dzisiejszy aktor społeczny czyta 
na twarzy partnera to, co jest niezbędne w akcie komu
nikacji. Współcześn i e okazywane twarze nie zachęcają 
do wejrzenia w głąb swoich rysów, odnalezienia pośród 
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nich niepowtarzalnej struktury znaczeń. Jak dawniej, 
domyślamy się istn ienia pod maskami społecznymi wła
ściwych twarzy, ale nikt nie jest ciekawy tej autentycz
ności.( ... ) 
Twarz nie ma już dawnej głębi. Szybko przenosimy 

wzrok z twarzy partnera na inne przedmioty: dokumen
ty, samochody czy właśnie ekrany. Twarz aktora społecz
nego jest w równym stopniu wymodelowana jak jego ko
stium, rekwizyty i dekoracja w tle. Nie mamy pretensji 
do twarzy, która jest «Sztuczna», ponieważ «Sztuczna» 
twarz komunikuje szybciej, lepiej i taniej. Jest produk 
tem konkretnej wymiany, dobrze więc, jeśli oprócz po
ciągaj ących barw ma wypisaną cenę i termin ważności.( ... ) 

W aktach współczesnej komunikacji twarz nie repre
zentuje tożsamości aktora społecznego, lecz jego wciele
nie. Poprzez interpretację twarzy nie docieramy do tego, 
kim jest partner, a raczej kim proponuje być w danej sy
tuacji . To przyspiesza komunikację, zwiększa siłę jej 
pragmatyzmu i w jak i ś sposób potwierdza wpływ myśli 
marketingowej na tworzeni a współczesnych zachowań 
komunikacyjnych. ( ... ) 

To, co czytamy z ekanów i twarzy ludzkich jest nam da
ne jako dowód na istnienie przestrzeni wolnej od praw fizy
ki. Twarze i ekrany nie mówią już w imieniu rzeczywistości, 
w podobny sposób stają się wyzwolonymi obiektami mają

cymi za najistotniejszy - swój własny punkt odniesienia. 
Twarz Michae,la Jacksona informuje tylko o sobie samej . 
Nie ma tu płc i , wieku, rasy znanej z rzeczywistości . Nie ma 
więc doświadczenia, które pozwoliłoby poprzez tę twarz 
dojrzeć jakąś znaną myśl o rozpaczy, bólu, nostalgii i prze
mijaniu. Brak wymiaru ludzkiej rzeczywistości jest tu ana
logiczny z brakiem tak zwanej «prawdy ekranowej ».( ... ) 

Marek Chojnack i: Twarz i ekran ·próba analogii. w: Wiek 
ekranów. Przestrzenie kultury widzenia pod red. A. Gwoź 

dz ia i Piotra Zawojsk iego, l<raków 200 2. 
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11 Dążymy do tego, aby każda czynność, wydarzenie, działanie było 

sfotografowane, sfilmowane, zarejestrowane, «Wirtualizowane», by stało 

się całkowicie reprodukowalne. Pragnienie, by być wszędzie potencjalnie 
obecnym, na wszystkich monitorach i we wszystkich programach, staje się 
według Baudri I larda współczesną potrzebą magiczną. Są to w pewnym 
sensie obrazy zaświadczające o naszym istnieniu, zastępujące 

dośw i adczenie, przeżywanie, wyobrażanie („ .). 
Mitologia nowych mediów opiera się na ekstazie komunikowania, 

wskutek tego coraz częściej komunikujemy się przez obrazy techniczne, 
coraz rzadziej ze sobą rozmawiamy, choć coraz si I niej odczuwamy 
potrzebę lokalności, przejrzystości, związków skupionych, osobowych, 
których brak w naszej kulturze . Stąd nasze przemożne pragn ienie 
uobecnienia w postaci obrazu, bycia na wszystkich monitorach. Oznacza 
to, że stajemy się bardziej przedmiotem informacji niż podmiotem 
komunikacji . Proces medialnej delokacji polega na tym, że naszymi 

bliskimi przestają być sąsiedzi, a stają się nimi obrazy.(„.) 

Ali cja l<isi elewska: Perspekty.Na sztuk audiowizua lnych w: l<ultura 
i sztuka na progu XX w. , red. S ławoj l<rzemień - Ojak, Bi ałystok 1997 . 

11 Współczesna kultura u lega co raz głębszym przeobrażeni om, których 
przyczyn należy szukać w rozwoju mediów (od fotografii po wideo, od te

lewizji po komputerowe przekształcanie obrazu, od reprodukcji po wirtual
ność). Nie pozostają one bez wpływu na obecną sztukę, dysponując coraz 
inteligentniejszymi środkami technologicznymi. Transformacje współcze
snej kultury następują we wszystkich dziedzinach i sferach życia . Med ia 
oddziałują na sztukę i na życie prywatne, na świadomość i na sposób po
strzegania i pojmowania świata. Coraz częściej okazuje się, że rzeczywi
stość może być rozpoznawalna już tylko za pośrednictwem obrazów, a ro
la jednostki sprowadzona została do odbioru informacji już przetworzo
nych przez coraz inteligentniejsze techniki wizualnego kształtowania obra
zu - oto najkrótsza diagnoza współczesności, opierająca się na próbie roz
poznania wpływu najnowszych mediów na rozwój i kształt kultury. Odwo
łuje się ona przede wszystkim dlo problemu dominacji «wizerunków», nie 
posiadających swych odpowiedników w realnym świecie przesyconym obra
zami wszelkiego asortymentu. Ekspansja nowych med iów doprowadziła do 
nasycenia otaczącego świata obrazami i znakami, które mogą być repro
dukowane w nieskończoność, powodując zastąpienie «rzeczywistej rzeczy
wistości » jej duplikatem. (.„) 

Bea ta Fryd rycza k: Ws tęp . Ekspansj a ob razów. Sztuka i media w świe

cie wspó lczesnym, Zielona Gó ra-Warszawa 2000. 
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11 Jakież są perspektywy stworzenia tragedii współczesnej? Domenach 
wskaże przynajmniej na kierunek, skąd może przyjść odrodzenie. Wiemy 
już, w jakich regionach tragedii tej nie należy szukać: wśród współczesnych 
«izmów». Do tych caveat rzuconych tragedii dojdzie też ostrzeżenie , by no
wej tragedii nie oczekiwać poza terenem zwykłego banalnego życia . Tra
gizm współczesny jest bowiem tragizmem ześlizgnięcia się w miękki muł, 
nie stawiający oporu; jest to tragizm bez sensu i bez znaczenia, który wal
czy z anonimowym antagonistą. („.) 

Świat, w którym psychiatrzy i ekonomiści ob i ecują zlikwidować cierpie
nie, zaś chirurdzy głoszą panowanie nad śmierc i ą; świat, w którym kluby 
i świetlice mają przezwyciężyć samotność i alienację; świat, który ukuł go
towy żargon dla zastąpienia rozmowy ludzkiej - świat ten nie może się jed
nak udusić własnym kłamstwem . Poeta nie da mu zasnąć : otworzy usta, by 
choćby tym gestem wyrazić swój tragiczny protest. 

Steiner jak i Domenach kończą błyskiem nadziei: jeszcze nie wszystko 
stracone, jeszcze w popiele są gorące żużle. Jeszcze na nasz świat pada 
cień Boga - dopowie Domenach. Powietrze wokół nas jest gęste i ciężkie od 

niepokojów i pytań . 

Czy wyrazi je właśnie tragedia w jakiej kolwiek postaci: jako paratrage
dia, subtragedia, farsa tragiczna, groteska czy kabaret tragiczny, metate
atr? Czy raczej powieść, śladem Dostojewskiego, jak sądzi wielu teorety
ków, którzy głoszą, że powieść czy antypowieść przejęła funkcje tragedii? 
A może to esej filozoficzny wyjaśn i lepiej niepokój metafizyczny czasu niż 
słowo poety? 

Nadzieja ludzka kieruje się jednak w stronę teatru . Nawet gdy zamilk
nie słowo, bezsilne, teatr znajdzie inne sposoby artykulacji: gest ręki, ma
ska aktora, jego pomruk, rozdarty bochen eh I eba." 

I rena Sławińska: Teatr w my~li wspólczesnej. /(u antropologii teatru. , 
PI W, Warszawa 1990. 
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11 Przemiany ( ... ) doprowadziły ostatecznie do rozbicia kanonów tzw. 
klasycznego teatru lalek, przyczyniając się równocześnie do likwidacji 
funkcji substytucyjnych teatru lalek w stosunku do teatru dramatycznego. 
W m i1ejsce tego klasycznego teatru lalek, a raczej obok niego, pojawił się 
nowy teatr o niezwykle bogatym systemie znaków. Obok lalki znalazły się 
tu maski, rekwizyty, przedmioty. Teatr lalek stał się sztuką heterogeniczną 
posługującą się różnymi układami: człowiek z lalką, człowiek w masce 
i bez maski, lalka i przedmiot, człowiek w masce i lalka. Zestawienia te 
mają często wyraz surrealistyczny. W zasadzie służą metaforze. Współcze
sny teatr lalek, a w każdym razie niektóre jego odmiany, stał się sztuką 

konfrontacji różnych środków wyrazu (znaków) z perspektywą przywołania 
metafory, a więc dalszego kompl i1kowania języka tego teatru. (.„) 

Analiza semiotyczna widowiska teatralnego jest zadaniem trudnym ze 
wzgilędu na bogactwo wchodzących w grę znaków i ich wzajemnych powią

zań. Co można w takim razie powiedzieć o analizie teatru lalek, w którym 
z natury rzeczy znaki i znaczenia pozostają w nieustannym ruchu, nawią
zując między sobą coraz to nowe relacje? Jest ona jeszcze trudniejsza, lecz 
dlatego właśnie może okazać się frapująca. Jl uż tylko wstępne rozważania 
dowodzą, że teatr lalek należy do współczesnych zjawisk artystycznych, 
które ze względu na bogactwo środków wyrazowych i ich wymienność, ze 
wzg. lędu na bogatą i zapładniającą tradycję funkcjonują w sposób uniwer
salny. Współczesny teatr lalek umie zarówno pozostać w służbie dzieci i ludzi 
prostych, jak też zdobywać tereny przypisane awangardzie teatralnej." 

Henryk Jurkowski: Szkice z teorii teatru lalek, POLU Nirv1A- Łódź 1993. 
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Jo111 Fosse - urodził się w 1959 w Haugesund, wychowywał się w Strande
barm i od dwudziestu lat mieszka w Bergen, stąd specyfika regionu Za
chodniej Norwegii jest obecna w całej jego twórczości (pisze w i ęzyku ny
norsk). Ukończył studia filologiczne i filozoficzne. Debiutował jako poeta 
tomikiem Aniof z wodą w oczach, 1986 (Engel med vatn i augen) i prozaik 

- powieścią Czerwone, czarne, 1983 (Raudt, svart). Od lat dziewięćdziesią
tych pisze przede wszystkim dramaty, które były tłumaczone na wiele języ

ków i wystawiane na ponad stu europejskich scenach. 
Jon Fosse należy do pokolenia twórców, którzy w latach 80-tych wpro

wadzili do literatury norweskiej postmodernizm. W przypadku Fossego ta 
nowa orientacja nie manifestowała się, tak jak u innych reprezentantów tej 

generacji, w pisarskiej technice pełnej intertekstualnych uwag czy wobec
ności metatekstu. W twórczość autora ,,Imienia" badacze odnajdują róż
ne literackie układy odniesienia, np. dialog z Ibsenem i Strindbergiem 
(motywy, tematyka, kreacja postaci) oraz nawiązania: do Becketta (życie 
jalko oczekiwanie oraz elementy absurdu), do skandynawskiego moderni
zmu lirycznego (Ekelóf, Bjórling) a także do norweskiego modernizmu lat 
60. (przekraczanie granic gatunków i eksperymenty w zakresie form mie

szanych). 
Jon Fosse w swej proz1ie posługuje się techniką nazwaną 11 krzykiem 

świadomości", sam nadał jej angielskie określenie writing. Cechą wyróż
niającą jest rytm; powtarzalność tych samych myśli i wydarzeń, zapis ma
niakalnych obsesji i utrwalonych mechanizmów działania, z których nie 
można się wydobyć. Wszystko to - odzwierciedla sposób doświadczania 

współczesnego świata przez pierwszoosobowego narratora. 
Fosse tworząc portrety ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, kieruje się 
sympatią i współczuciem, nie jest to bynajmniej przejaw zaangażowania 
w sprawy socjalne czy polityczne ani też rezulatat społecznej analiizy. 
Jako dramaturg debiutował sztuką I nigdy się już nie rozstaniemy Wg aldri 

skal vi ski/jast), wystawioną w 1994 w ramach tzw. Projektu Bergeńskiego 

9 



(1986-1996), związanego z promocją współczesnej dramaturgii norwe

sldej na Scenie Narodowej w Bergen. 

Najbardziej istotnym tematem jego dramatów jest spotkanie, dzięki które
mu postaci (pozbawione najczęściej imion własnych) u ll egają wewnętrznej 

przemianie. Jednak niepewność, co do tego, jak bardzo jest się zrozumia

nym i jak bardzo rozumie się innych, ta towarzysząca spotkaniu nieświa

domość zmusza do podejmowania kolejnych wysiłków. Z tej tematyki rodzi 
się nowy język dramatów Fossego określany jako 11 hybryda poetycko-pro. 

zatorska" I ub mowa 11 p rzejęzyczen i1e" (s/ ip-of-the-tongue). Jego cech am i 

charakterystycznymi są: maksymalna prosto ta i oszczędność słowa przy 

jednoczesnym rozszerzaniu znaczeń w stosunku do języka codziennego. 

W dialogach (pisanych bez znaków interpunkcyjnych) często pojawia się 

strumień liryczny i obecne w nim powtórzenia, melodeklamacje, zak ll ęcia, 

pauzy. Język, choć niezwykle oszczędny, przepełniony jest do tego stopnia 

emocjami, że pod powierzchnią codziennej komunikacji ujawnia się to, 

czego nie da się wypowiedzieć wprost i co stanowi międzyludzką tajemnicę. 

Jon Fosse jest obecnie niezwykle uznanym i popularnym pisarzem, ma

jącym w swym dorobku utwory dla dzieci, dramatyczne, prozatorskie, li

ryczne; laureatem wielu prestiżowych wyróżniefl. Za Imię (Namnet) otrzy
mał Nagrodę Ibsena (1996) oraz austriacką Nagrodę Nestroya (2000). 
Tylko w 2003 r. przyznano Fossemu Honorową Nagrodę Norweskiej Rady 

l<ultury oraz teatralną Nagrodę Honornwą Heddy. Jest również kawalerem 
francuskiego Orderu Zasługi. 

Na podstaw ie: a rty k ułu Espen Stuelancl, Bo, 15.9.1999., 
\W /IN. I i tera tu re2000 .o rg/bergen/eng/jon/orn _ fosse.htrn 
Lech So kół: Jon Fosse: Wspólczesny dramat poetycki w: „Dialog" 2003, nr 12. 
Anna Heith: Fenomen Jona Fossego w: „D ialog" 1997, nr 11. 
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