






Obcy Hprzytrafia się# się nam, zaburzając porządek 
naszego doświadczania świata. Ale przez to nagle 
wtargnięcie prowokuje nas do autorefleksji 
i do zmiany wzorców naszych zachowań. 

Bernhard Waldenfels, Topografia obcego 

Na pierwszy rzut oka sztuka brytyjskiej autorki Shelagh 
Stephenson jest stud ium sytuacji rodziny po dojmują
cej traumie - zaginięciu gdzieś na antypodach, a być 
może nawet śmierci ukochanego syna. W pierwszej 
części tego utworu stajemy się świadkam i rozpaczy -
przede wszystkim rozpaczy matki i jej równie rozpacz
liwego, choć czasami nieco groteskowego czepiania 
się wszelkich możliwości uzyskania jakiejkolwiek wieści 
o losie jedynaka. Ale wlaściwy dramat rozpoczyna się 
dopiero w momencie, kiedy w domu Lii i Nicka po
jawia się Adam, tajemniczy młody chłopak, którego 
- jak się okazuje - całkiem sporo łączy z zaginionym 
i który jest mniej więcej w tym samym wieku co on. 
Wówczas między przybyszem i matką chłopaka nie tyl
ko nawiązuje się pełna zagadek i niedopowiedzeń gra, 
ale też obcy - niczym wirus wpuszczony do systemu 
- staje się katalizatorem rozmaitych napięć istniejących 
w tej rodzinie już wcześniej i tym samym burzy jej 
pozorną stabilność. 

Historia literatury, teatru czy filmu zna oczywiście wiele 
takich przykładów, w których wtargnięcie kogoś z ze
wnątrz narusza ustalony porządek. Wystarczy choćby 
wspomnieć slynny Teoremat Pier Paolo Pasoliniego 
albo Niespodziankę Karola Huberta Rostworowskie-
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go. Temat ten znany był również filozofii i to co naj
mniej od Starożytności, choć dawniej pojawiał się tyl
ko incydentalnie. Jednak od pewnego czasu problem 
obcości, zakłócającej harmonię naszego środowiska 
i prowokującej zachowania, jakich sami nigdy byśmy 
się po sobie nie spodziewali - stal się jednym z naj
ważniejszych tematów refleksji filozoficznej. Być może 
nawet najważniejszym, bo po ponad dwudziestu la
tach zajmowania się innością - jej rozmaitymi posta
ciami, historią jej dyskryminacji i emancypacji - zrozu
mieliśmy, że to właśnie obcy, a nie inny stanowi dla 
nas prawdziwe wyzwanie. I nie jest to tylko problem 
stricte filozoficzny, lecz także społeczny i polityczny. 
Im silniejsze bowiem są tendencje globalizacyjne, tym 
bardziej radykalizuje się ich rewers - realne zagroże
nie, dające się odczuć nie tylko w Stanach Zjednoczo
nych, ale również w Europie. 
Dla literatury temat obcego odkrył oczywiście już 
dawno temu Albert Camus i również w jego słynnej 
powieści pod tym samym tytułem, postać Mersault 
- obcego w zuniformizowanym społeczeństwie - jak 
w soczewce skupiła w sobie rozmaite, starannie skry
wane napięcia i konflikty. Ale dla filozofii takim mo
mentem, który wręcz domagał się starannego przemy
ślenia newralgicznej kwestii obcości stała się tragedia 
11 września, kiedy to po wielu latach kultu inności 

- płciowej, seksualnej, etnicznej, rasowej itp., po idą
cej w ślad za tym modzie na poprawność polityczną -
a więc po bardzo dlugim okresie poszukiwania sposo
bów pozytywnego i pozbawionego dawnych obciążeń 
otwierania się na wszelką inność - pojawiło się kolejne 
palące pytanie, z którym współcześni filozofowie jakoś 
musieli sobie poradzić. Mianowicie - co zrobić, kiedy 
inny nam zagraża, a więc, kiedy mimo naszych usil
nych wysiłków, by nie starać się go na siłę przyswoić 
ani też wykl uczyć - inny jest dla nas obcym, który nie 

tylko narusza integralność zajmowanego przez nas te
rytorium, nie tylko zaburza naszą hierarchię wartości, 
ale wręcz nastaje na nasze życie. 
Niemiecki filozof Bernhard Waldenfels - jeden z tych, 
którzy być może najbardziej wnikliwie eksplorują dzi
siaj kwestię obcości - zwrócił uwagę na to, że obcy 
pojawia się zawsze w przestrzeni naszego doświad
czenia - zarówno w pojmowanej topograficznie, jak 
i w przestrzeni doświadczeń duchowych. I nigdy nie 
da się z góry zadekretować relacji, jaka wytwarza 
się między nami i tym, który wtargnął w porządek 
naszego świata. Doświadczenie obcego - pisze Wal
denfels - od samego początku wykazuje też pewną 
ambiwalencję; jawi się zarazem jako pokusa i zagro
żenie i może nasilać się aż do postaci horror alieni. 
Jest zagrożeniem, pon ieważ obce stwarza konkuren
cję wobec własnego, może je pokonać; jest poku
są. ponieważ obce budzi do życia możl iwości, które 
w mniejszym lub większym stopniu były wykluczone 
przez porządki naszego życia. [ ... ] W obu przypad
kach doświadczenie obcego aktywizuje granicę mię
dzy własnym i obcym, i to tym bardziej, im bliżej obce 
do nas podchodzi. 
Wbrew pozorom doświadczenie to staje się jeszcze 
bardziej ekstremalne, gdy obcy przybiera swojską ma
skę. Odkrył to dawno temu Freud, dla którego już 
sama sfera nieświadomości stanowiła nie dający się 
opanować i pozbawiony naszej kontroli obszar obco
ści w nas samych. W słynnej rozprawie Niesamowite 
Freud zwraca jednak również uwagę na bardzo groź
ny melanż obcego i swojskiego. Obcość. która „w po
staci czegoś swojskiego zagnieżdża się w domu" bu
dzi w nas największą trwogę, ponieważ uświadamia 
nam, że w tym, co uznawaliśmy za znajome i bliskie 
- od zawsze tkwiło zagrożenie. Owo nagłe pojawie
nie się obcego w naszej przestrzeni wytwarza więc 

bardzo szczególną i złożoną psychologicznie sytuację, 
domagając się od nas - jak dopowiada Waldenfels 
- „duchowej adaptacji w doświadczeniu". Być może 
taka adaptacja, w którą optymistycznie wierzy filozof 
- nigdy się nie powiedzie i obcy pozostanie nieoswa
jalnym intruzem, budzącym tylko nasz lęk i potrzebę 
zachowania bezpiecznego dystansu. Jednak konfron
tacja z tym, co obce zawsze będzie dla nas czasem 
wewnętrznej przemiany - przebudzenia, o którym 
na swój sposób opowiada również sztuka Shelagh 
Stephenson. 
Adam jest obcym, który do domu Lii i Nicka wkracza 
w swojskiej masce utraconego syna. Wkracza w tak, 
rzec by można, mikroskopijną przestrzeń, jaką jest ten 
mieszczański dom i zakłóca wewnętrzne rytmy tak nie
wielkiej struktury, jaką jest rodzina - zupelnie zwyczaj
na, choć dotknięta niewyobraża l nym nieszczęściem. 
Ale od momentu, w którym się pojawi - nikt i nic 
nie będzie już takie samo. Obcy stanie się lustrem, 
w którym wszyscy będą musieli się przejrzeć. „Coś się 
wydarzyło - powie Lia w ostatniej scenie sztuki - cały 

ciąg zdarzeń. Przelotnych powiązań, przypadkowych 
związków, fuzji dwóch światów, kolizji kultur. W złym 
miejscu, w złym czasie, zły wybór. Nigdy nie dowie
my się jaki". Oczywiście słowa te świadczą przede 
wszystkim o jej pogodzeniu się z utratą. Ale nie tylko 
- bo tym, co się wydarzyło było również spotkanie 
z obcym. I w świecie bohaterów Przebudzenia pozo
stanie on już na zawsze. Nawet wtedy, gdy z najgłęb
szym uczuciem ulgi zatrzasną za nim swoje drzwi. 
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