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Tytu³ artyku³u zawiera jedena�cie s³ów,
przecinek, kropkê i my�lnik, ogó³em dziewiêæ-
dziesi¹t znaków bez spacji. Taki wstêp móg³by
wydawaæ siê pretensjonalny � gdyby dotyczy³
twórcy, powiedzmy, tradycyjnego. Ale nie
dotyczy.

Szaleñstwo wymy�lnych konstrukcji,
logiczno-matematyczne struktury formalne, li-
pogramy, anagramy, palindromy, nieskoñczone
gry i szarady s³owne. Testowanie giêtko�ci
i wytrzyma³o�ci jêzyka, panowanie nad tworzy-
wem, dzie³em i jednocze�nie � nad sob¹.
Wszystkie te praktyki zamkn¹æ by mo¿na
w skrócie OuLiPo, oznaczaj¹cym Warsztat
Literatury Potencjalnej (Ouvroir de Littérature
Potentiele) za³o¿ony w Pary¿u w 1960 roku.
Nale¿eli do niego matematycy, arty�ci, pisarze
i badacze literatury � Raymond Queneau, Italo
Calvino, Georges Perec, Marcel Duchamp,
François Le Lionnais, Harry Mathews i wielu
mniej lub bardziej popularnych twórców, narzu-
caj¹cych sobie formalne ograniczenia
(contraintes). Mamy wiêc dzie³a, w których
jedyn¹ samog³osk¹ jest e (np. Les Revenentes
Pereca), wariacyjne przekszta³cenia prostego
tematu (popularne Exercises de stylo Queneau
czy mniej popularne 35 variations sur un theme
de Marcel Proust Pereca), mamy wreszcie
zbiory dziesiêciu sonetów pociêtych na jedno-
wierszowe paski, które czytelnik mo¿e dowol-
nie uk³adaæ, tworz¹c w³asne utwory (mowa
oczywi�cie o Cent mille milliards de poemes
Queneau: pomys³ prosty, daj¹cy tysi¹c czter-
na�cie mo¿liwych kombinacji, a wiêc tytu³owe
sto tysiêcy miliardów sonetów � przy czym

ka¿dy �mieszny2 ). W gronie Oulipijczyków
triumfy �wiêci³ Perec (1936-1982), który wniós³
do tych igraszek nie tylko inwencjê, lecz
równie¿ powagê3 .

�Moje nazwisko rodowe to Perec. Wy-
wodzi siê z Biblii. Po hebrajsku oznacza to
«dziurê»�4  � mawia³ pisarz. Urodzony w Pary-
¿u, nale¿a³ do rodziny ¿ydowskiej. Jego ojciec,
Icek Judko Perec, pochodzi³ z Lubartowa,
matka, Cerla Szulewicz, z Warszawy. Kiedy
Georges mia³ cztery lata, ojciec zgin¹³ od
przypadkowego postrza³u w brzuch w dniu
zawieszenia broni miêdzy Francj¹ a Niemcami;
nieca³e trzy lata pó�niej jego matkê i siostrê
wywieziono do O�wiêcimia. Ochrzczony i za-
adoptowany przez siostrê ojca, rozpocz¹³ nowe
¿ycie.

�Mam w sobie poczucie pustki��

Celowo wskazujê na pewne aspekty Pe-
recowskiej biografii, jest ona bowiem kluczem
do zrozumienia koncepcji literatury francuskie-
go pisarza, literatury jako ucieczki, przekleñst-
wa, namiêtno�ci, wygnania, wreszcie � zbawie-
nia5 . �Nie mówiê jêzykiem, którym mówili moi
rodzice, nie dzielê z nimi ¿adnych wspomnieñ.
Co�, co nale¿a³o do nich, co uczyni³o z nich
tych, kim byli, ich historia, ich kultura, ich wia-
ra, ich nadzieja, nie zosta³o mi przekazane� �
pisa³ Perec, po raz kolejny akcentuj¹c brak
�ladów, zakorzenienia, to¿samo�ci. Tradycja
¿ydowska by³a dla twórcy martwym zbiorem
znaków, przypomina³a jedynie o rozproszeniu.

Joanna Barska

Dodekafoniczne rusztowanie, czyli zaklinanie nieistnienia
W krêgu re-cytacji �wiata Georgesa Pereca1

1 Artyku³ jest uzupe³nion¹ wersj¹ referatu wyg³oszonego na III Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu
Kulturotwórcza funkcja gier, która odby³a siê w Poznaniu 24-25 listopada 2007.
2 Por. J. Gondowicz, Pereca instrukcja obs³ugi, �Przekrój� 2002, nr 17-18, s. 88.
3 Por. tam¿e, s. 88.
4 G. Perec, W, albo wspomnienie z dzieciñstwa, cyt. za: M. P. Markowski, Georges Perec: zapisywanie pustki,
�Tygodnik Powszechny� 2002, nr 28, s. 17.
5 Por. M. P. Markowski, dz. cyt., s. 17.
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Dzie³a Pereca pe³ne s¹ inwencji i �ladów
owej (nie)obecno�ci, braku � �ladów niezatar-
tych, pozostawionych czytelnikowi implikowa-
nemu.

Pisanie nie jest mo¿liwe � pisa³
Markowski6 � bez pierwotnego pêkniêcia,
które oddziela nas od �wiata, szukanie
�ladów nie jest mo¿liwe bez utraconej
obecno�ci, s³owa nie mog¹ nak³adaæ siê
na pe³n¹ i doskona³¹ substancjê �wiata
[...]. U �róde³ pisania nie pe³nia tkwi, lecz
pustka, w której trzeba siê przejrzeæ i wy-
trzymaæ moment, w którym nie odnajdzie
siê tam w³asnego oblicza. [...] U �róde³
pisania tkwi poczucie wykorzenienia,
któremu mia³oby zaradziæ czernienie pa-
pieru, najprostsza forma opanowywania
przestrzeni.

Odzyskiwanie przesz³o�ci przybra³o
w utworach Pereca postaæ osobliw¹, polega³o
bowiem na znaczeniu przestrzeni nieistniej¹-
cej, ocalaniu �ladów, których nie ma. Co�, co
istnieje, mo¿e byæ na chwilê utrwalone, choæ
w³a�nie zniknê³o � ocalanie ma polegaæ na
mno¿eniu owych tropów, wypowiadaniu
wszystkiego, choæ i to mo¿e okazaæ siê zataje-
niem7. Powtarza wiêc Perec wci¹¿ te same
wspomnienia, przywo³uje analizowane ju¿ setki
razy twarze, nak³ada upragnione na niemo¿li-
we, tworz¹c palimpsesty z têsknoty i rozpaczy.
Pragnie detali, bezustannie æwiczy s³abn¹c¹
pamiêæ. Z owego panicznego strachu przed
zapomnieniem rodzi siê potrzeba porz¹dkowa-
nia8 : marz¹c o klasyfikacji, która wype³ni³aby
jego ¿ycie, pisze Perec Próbê skatalogowania
wszystkich p³ynnych i sta³ych pokarmów, jakie
poch³on¹³em w ci¹gu roku 1974 oraz Notatki
dotycz¹ce przedmiotów, które znajduj¹ siê na
moim biurku. Kolekcjonuje listy wraz z koperta-
mi, bilety do kina, rachunki, wypisane d³ugopi-
sy, tygodniki...

Perec liczy³ wypite butelki wina, zjedzone
owoce, opisywa³ ulicê dom po domu, kata-
logowa³ ruchy kierowców i samochody
przeje¿d¿aj¹ce przez skrzy¿owanie, to,
co widaæ z okna kawiarni, wszystko to, co
znika niemal w momencie pojawienia siê
w polu widzenia lub to, co � jak przedmioty
na biurku � trwa niezauwa¿one, przygnie-
cione ciê¿arem percepcyjnej rutyny. Tym
w³a�nie by³ dla niego realizm: opis
rzeczywisto�ci odarty z jakichkolwiek
za³o¿eñ9.

Pisze wiêc o codzienno�ci, rutynie i przedmio-
tach czy gestach j¹ konstruuj¹cych. Na ile jest
to jednak obserwacja obiektywna, na ile za�
�pozycja oka� � wybór rzeczy, anegdot � podpo-
rz¹dkowana zostaje intencji autora? Wydaje
siê, ¿e tworzenie fikcji jest dla Pereca sposo-
bem interpretacji �wiata, a przez to � panowa-
nia nad nim. Gra zmy�lenia z autobiografi¹, ich
wzajemne dope³nianie siê, maj¹ pomóc �os-
woiæ� rzeczywisto�æ, nadaæ jej sens. Konstru-
uje wiêc twórca swoje miejsce pocz¹tkowe,
punkt wyj�cia; buduje skomplikowane
struktury, dopasowuj¹c je do oulipijskiego
pojêcia formy rygorystycznej10.

Przyjrzyjmy siê jednemu ze sposobów
zakodowania liczby 11. Z tylu s³ów sk³ada siê
intryguj¹cy tytu³ krótkiej powie�ci Quel petit
vélo a guidon chromé au fond de la cour (Jaki¿
to ma³y rower o chromowanej kierownicy stoi
w g³êbi podwórza), taki te¿ numer ma kamieni-
ca z La vie mode d�emploi. Zbiór Alphabets
(Alfabety) sk³ada siê z jedenastu jedenastower-
sowych wierszy, po jedena�cie liter ka¿dy.
W rozwi¹zaniu owego szyfru pomaga krótki
wiersz zadedykowany OuLiPo:

Champ défait jusqu�a la ligne breve,
J�ai désiré vingt-cinq fleches de plomb
Jusqu�au front borné de ma page chétive.
Je ne demande qu�au hasard cette fable

en prose vague,

6 Tam¿e.
7 Por. tam¿e.
8 Ciekaw¹ postaæ przyjmuje kolekcja cytatów ulubionych autorów Pereca (m.in. Kafki, Melville�a, Blanchota,
Dostojewskiego), bowiem to one, przekszta³cone, w ca³o�ci konstytuuj¹ Un Homme qui dort (Cz³owieka, który �pi),
tworz¹c powie�æ osobist¹ i przejmuj¹c¹.
9 M. P. Markowski, dz. cyt., s. 17.
10 Por. tam¿e.
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Vestige du charme déja bien flou qui
Défit ce champ jusqu�a la ligne breve11.

Pragnê obszaru, a¿ po kres zwiêz³ej linii
Podbitego dwudziestoma piêcioma

strza³ami z o³owiu
A¿ po granicê mej marnej kartki.
¯¹dam tylko ryzyka zmy�lenia mglist¹

proz¹,
Resztek dobrze ju¿ wytartego uroku,
Co rzuci obszarowi wyzwanie a¿ po kres

zwiêz³ej linii.

Strza³y z o³owiu to czcionki, litery; �zwiê-
z³a (krótka) linia� dotyczy uproszczonego alfa-
betu francuskiego (bez K, W, Y i Z). Znaczenie
maj¹ te¿ litery umy�lnie przez Pereca pominiê-
te: w pierwszym wersie to �o�, w drugim �u�,
dalej � �l�, �i�, �p�, �o�. To, czego nie ma, uk³ada
siê w nazwê �OuLiPo�. Sk³ada wiêc Perec
swoisty �ho³d negatywny� jedynemu miejscu,
gdzie brak jest akceptowaln¹ form¹ istnienia12.
Zwraca uwagê nieproporcjonalna d³ugo�æ wer-
su czwartego � a¿ jedena�cie s³ów i czterdzie�-
ci trzy litery. Ju¿ nie dziwi, gdy odkrywamy,
¿e te w³a�nie liczby � widniej¹ce w dokumencie
wystawionym przez w³adze ¿ydowskiego obo-
zu w Drancy � s¹ dat¹ �mieci Cyrli Perec (11
lutego 1943 r.).

 �Mam w sobie poczucie pustki � mówi³
w jednym z wywiadów. � Wychodz¹c od tej
pustki, od tego do�wiadczenia czego� niemo¿-
liwego, próbujê co� stworzyæ, pos³uguj¹c siê
przymusami, regu³ami, skrajnie archaicznymi
strukturami: anagramami w «Alphabets», lipo-
gramami w «La Disparition»13, palindromami
etc.� Przymusy konstrukcyjne � owe niewido-
czne rusztowania dzie³ � s¹ nie tylko obron¹
przed przypadkowo�ci¹ natchnienia, lecz
przede wszystkim lekiem na pustkê14.

Ruchem konika szachowego

W sztuce XIX wieku niezwykle
popularnym motywem sta³ siê przekrój domu15.
Oparty na tym pomy�le rysunek amerykañ-
skiego satyryka, Saula Steinberga, sta³ siê
inspiracj¹ dla Pereca do napisania monumen-
talnego dzie³a � La vie mode d�emploi. Romans
(1979).

Dziesiêciopiêtrowa, paryska kamienica
Simon-Crubellier nr 11 i jej mieszkañcy. Zawo-
dy, zwyczaje, rutynowe czynno�ci, sprzêty,
bibeloty. Siedemset stron, dziewiêædziesi¹t
dziewiêæ rozdzia³ów, preambu³a, epilog, plan
miejsca akcji, kalendarium wraz z indeksem
nazwisk, tytu³ów i nazw.

Dwudziestego trzeciego czerwca 1975
roku, oko³o godziny dwudziestej, czas zastyga.
Na schodach stoj¹ kufry pewnej gwiazdy filmo-
wej, która wyrusza w piêædziesi¹t¹ szóst¹ pod-
ró¿ dooko³a �wiata, na pi¹tym piêtrze m³oda
dziewczyna zmierza nago do ³azienki, w swoim
gabinecie, z ostatnim puzzlem w d³oni, umiera
Bartlebooth, milioner, który ca³e ¿ycie po�wiêci³
na realizacjê fascynuj¹cego projektu. Podejmu-
j¹c skrupulatnie zaplanowan¹ na dwadzie�cia
lat podró¿, zatrzymuje siê co dwa tygodnie
w nowym porcie, by tam namalowaæ kolejn¹ ak-
warelê (500 akwarel w 500 portach) i wys³aæ do
Pary¿a, gdzie z kolei s¹siad-rzemie�lnik ma
przerobiæ j¹ na uk³adankê. Kiedy miliarder wra-
ca do kamienicy, uk³ada akwarelowe puzzle,
by na powrót wys³aæ je w miejsca, gdzie zosta³y
namalowane. Tam zaufani ludzie maj¹ je znisz-
czyæ za pomoc¹ specjalnego rozpuszczalnika.
Historia koñczy siê (wiemy to z epilogu) z chwi-
l¹, gdy umiera ostatni lokator, rozumiej¹cy
przedsiêwziêcie Bartlebootha. W dziesi¹tki

11 Cyt. za: J. Gondowicz, dz. cyt., s. 88.
12 Por. tam¿e.
13 Koncept La Disparation (Znikniêcia) polega na braku �e� w ca³ej powie�ci. Gondowicz zwraca uwagê (choæ jest
to byæ mo¿e nadinterpretacja) na wymowê �e�, która jest uderzaj¹co podobna do wyrazu �eux� (oni), co wskazywaæ
ma na nieobecno�æ kultury i mowy rodzinnej w ¿yciu Pereca. Por. J. Gondowicz, dz. cyt., s. 89. Istotniejsza jednak
wydaje mi siê czêstotliwo�æ wystêpowania samog³oski �e� w jêzyku francuskim i wi¹¿¹cy siê z tym wysi³ek
budowania jakby na nowo jêzyka i wi¹¿¹cego siê z nim �wiata.
14 Por. M. P. Markowski, dz. cyt., s. 17.
15Jego intencj¹ by³o zazwyczaj o�mieszenie spo³eczeñstwa. Motyw ów obecny by³ równie¿ w wiekach wcze�niej-
szych � wystarczy przywo³aæ XVIII-wieczn¹ powie�æ Lesage�a, Diabe³ kulawy, w której Mefistofeles podnosi
dachy, by bohater móg³ przyjrzeæ siê ¿yciu.
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biografii16 i egzystencji wplecione zostaj¹ w³a�-
nie te trzy historie: ekscentrycznego miliarde-
ra, Percivala Barthebootha17, jego nauczyciela
malarstwa, Serge�a Valene�a, oraz rzemie�lni-ka,
Gasparda Wincklera.

Urwanie w pó³ gestu, pustka. Zape³nianie
owej pustki ¿yciami, a mo¿e jednym ¿yciem,
lecz w ró¿nych tera�niejszo�ciach. Rekonstru-
owanie, by zdekonstruowaæ. Czas zostaje wiêc
zatrzymany, a my poruszamy siê po wy³aniaj¹-
cych siê pomieszczeniach (choæ to raczej pod-
gl¹danie przez dziurkê od klucza) ruchem koni-
ka szachowego, ¿adnego z pokoi nie odwie-
dzaj¹c dwukrotnie. Konstrukcja powie�ci jest
bowiem rozwi¹zaniem jednego z trudniejszych
problemów matematycznych-szachowych,
a ca³a kamienica rozpisana jest na planie sza-
chownicy (10×10). Powik³ane losy i sekrety lo-
katorów, subtelne zwi¹zki, które czytelnik sam
musi odkryæ, sk³adaj¹ siê na mistrzowsk¹
partiê komedii (czy mo¿e tragedii) ludzkiej. Sto
siedem historii: kryminalna, gangsterska, sen-
sacyjna, gotycka, podró¿nicza, ³otrzykowska,
szpiegowska, kafkowska, biurowa, romanso-
wa...18. Skojarzenia i brakuj¹ce elementy.

Przedmioty wyznaczaj¹ ramy ¿ycia
mieszkañców, ods³aniaj¹c portret w³a�ciciela;
sama kamienica � zbiór przedmiotów, �ci�le
zespolonych z mieszkañcami � wiêzi, ale i u-
mo¿liwia ¿ycie. Urzeczowieni zostaj¹ równie¿,
traktowani jak marionetki, ludzie � pytanie tylko

(czê�ciowo na planie metatekstowym), kto po-
ci¹ga za sznurki: steruj¹cy ca³ym przedsiêw-
ziêciem Barthelbook czy ju¿ Perec, uwidacz-
niaj¹cy przypadkowo�æ i niekonieczno�æ ist-
nienia postaci, by odtworzyæ je na nowo, zgod-
nie z przyjêtymi regu³ami gry...

 Jakie s¹ jednak te regu³y? Na to pytanie
jeste�my w stanie odpowiedzieæ dopiero, gdy
zajrzymy do Cahier des charges de �La vie
mode d�emploi�19, a wiêc do s³ynnej Listy obo-
wi¹zków. Wymy�li³ bowiem Perec swoist¹ se-
riê elementów (dwadzie�cia list po dziesiêæ
punktów ka¿da20), które mia³ umie�ciæ w powie-
�ci. Zastosowa³ te¿ algorytm (³aciñski bikwad-
rat logiczny rzêdu 1016), wed³ug którego �wk³a-
da³� w powie�æ za³o¿one z góry elementy w po-
rz¹dku �ci�le okre�lonym (przyk³adowo, w roz-
dziale szesnastym powinny siê znale�æ: czyn-
no�æ �wspinaæ siê�, cytat z Tomasza Manna,
marzenie senne, kolor szary, popielniczka�).
Gwarancjê, ¿e zestaw siê nie powtórzy, dawa³
rachunek matematyczny � tak skomplikowany,
¿e odpowiedni wzór zdo³ano opracowaæ dopiero
w 1967 r.

System ten przywodzi na my�l praktyki
awangardy muzycznej, mianowicie dodekafo-
niê czy serializm totalny. Zastêpuj¹c diatonicz-
ne skale siedmiostopniowymi szeregami dwu-
nastotonowymi, kompozytorzy uzyskiwali ca³-
kowit¹ równowa¿no�æ, autonomiê i systema-
tyczne wykorzystanie wszystkich dwunastu

16 Stu lokatorów, zwi¹zanych w ci¹gu niemal stulecia (1885-1975) z histori¹ trzydziestu mieszkañ. Opus vitae Pereca
nasuwa skojarzenie z dzie³em W. Faulknera, z jego 15 611 mieszkañcami 2400 mil kwadratowych hrabstwa
Yoknapatawpha w latach 1820-1940. Faulkner po�wiêci³ jednak temu ca³e swoje ¿ycie, Perec � dziewiêæ lat. Spoj-
rzenie tego drugiego nie siêga dodatkowo wszerz, lecz w g³¹b.
17 Warto zwróciæ uwagê na samo nazwisko Bartlebootha. Perec nawi¹zuje tu do Barnabootha � bohatera cyklu
modernistycznych poematów V. Larbauda, miliardera przemieszczaj¹cego �wiat luksusowym poci¹giem w celu
kolekcjonowania wra¿eñ, oraz Bartleby�ego, bohatera noweli Melville�a, który uzna³, ¿e w ¿yciu nic nie ma sensu.
Niew¹tpliw¹ inspiracj¹ by³a dla Pereca równie¿ postaæ Raymonda Roussela (1877-1933) � ekscentrycznego pisarza-
miliardera, wêdruj¹cego po �wiecie w luksusowych kabinach transatlantyków, wagonach Orient Expressu i wykwint-
nej przyczepie samochodowej, której nie opuszcza³. Ca³y swój czas po�wiêca³ na uk³adanie niebywale zawik³anych
powie�ci, tworzonych wed³ug w³asnej, niemal¿e maniacko mozolnej receptury. Por. J. Gondowicz, dz. cyt., s. 88.
18 Por. tam¿e.
19 G. Perec, Cahier des charges de �La vie mode d�emploi�, Paris 1995.
20 Wszystkie listy podzielone by³y na konkretne kategorie zwi¹zane z osob¹ czy rzecz¹, znajduj¹c¹ siê w danym
pomieszczeniu. By³y to m.in. kategorie wieku, pozycji, czynno�ci, liczby, tkaniny, mebli, d³ugo�ci, epoki, muzyki,
lektury. Osobne miejsce zajmowa³y kategorie nr 39 i 40 � �metaprzymusy� o mocy wiêkszej, ni¿ inne: brak i fa³sz,
numerowane w kolejno�ci od jednego do dziesiêciu. Je¿eli danej grupie przypisany jest fa³sz, jeden (dowolnie wyb-
rany) element zostaje w danym rozdziale zamieniony na inny z tej samej kategorii. Brak natomiast powoduje ca³kowite
znikniêcie jednego z elementów. Ostatni¹ kategori¹ stanowi¹ pary dwudziestu elementów wi¹zanych z sob¹ po
dwa, co daje dziesiêæ kolumn po dziesiêæ elementów ka¿da i dwadzie�cia z kategorii par. Wybór konkretnego ele-
mentu i zawarcie go w opowiadaniu dyktuje przyjêty algorytm.
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d�wiêków (odrzucenie tonalno�ci powoduje
znikniêcie tzw. uprzywilejowanych d�wiêków,
mocnych punktów, np. toniki czy dominanty).
¯adnego z nich nie powtarzano te¿ przed wy-
czerpaniem pozosta³ych jedenastu. Ci¹g
d�wiêków (za Schönbergiem � szereg, porz¹d-
ek lub seria) nie jest jednak odpowiednikiem
tradycyjnie pojmowanej melodii, lecz czynni-
kiem ca³o�ciowo porz¹dkuj¹cym zarówno
melodykê, jak i harmonikê21.

I tak jak seria nie jest przewa¿nie tema-
tem utworów dodekafonicznych, lecz stanowi
podstawê struktury ca³ej kompozycji, tak te¿
�obowi¹zki�, sk³adaj¹ce siê na szkielet dzie³a,
skrupulatnie ukrywa Perec przed czytelnikiem.
Dodatkowo, ów Perecowski serializm przyjmu-
je postaæ do�æ swobodn¹ � niekiedy poszcze-
gólne s³owa pojawiaj¹ siê w tek�cie po�rednio,
a ich tropienie jest zajêciem niezwykle ¿mud-
nym i czasoch³onnym. Znakomitym przyk³a-
dem jest, uchwycony przez t³umacza, zwrot
come in (wchodziæ), który przekszta³cony ho-
monimicznie pojawia siê w nazwisku jednej
z postaci (Commine). Serie losowo wybiera-
nych parametrów tworz¹ wiêc konstrukcjê-
rusztowanie, na której budowana jest tradycyj-
nie rozumiana narracja. Co jednak, gdy struktu-
ra oka¿e siê zbyt zawik³ana, by j¹ rozwi¹zaæ?

Dwa pola do przodu, jedno w bok.

Winckler, genialny rzemie�lnik, który ca³e
swe ¿ycie podporz¹dkowa³ ob³êdnemu planowi
Barthelbootha, knuje zemstê. Puzzle staj¹ siê
coraz trudniejsze, rzemie�lnik zaciera kontury,
gra dwuznaczno�ciami, stosuje �puste� pola.
Miliarder umiera, trzymaj¹c w rêku ostatni,
czterysta trzydziesty dziewi¹ty element
uk³adanki, którego nie sposób ju¿ dopasowaæ.
Podstêp ten przeczuwa³ stary malarz, Valene,
który ca³e ¿ycie próbowa³ zrealizowaæ swój
w³asny projekt � namalowaæ kamienicê wraz
z jej wszystkimi mieszkañcami. On sam mia³by
znale�æ siê z boku obrazu, zwrócony przed
malowanym przez siebie obrazem, na którym
by³by on sam przed malowanym przez siebie
obrazem� etc.22 W epilogu Valene umiera, nie
dokoñczywszy swojego opus vitae. Obok ³ó¿ka
mistrza stoi p³ótno, na którym widnieje tylko
przekrój budynku � naszkicowane wêglem kratki,
których nic nie wype³nia.

To jednak, czego nie udaje siê dokonaæ
Valene�owi, doprowadza do koñca Perec � za-
pisuje klêskê malarza, twórczo�ci¹ zwyciê¿a
�mieræ, nie pozwala zatrzeæ siê �ladom. Histo-
ria o daremno�ci planowania sobie ¿ycia i histo-
ria o niemo¿no�ci uchwycenia go przejrza³y siê
w sobie, tytu³owa instrukcja wype³nia siê.

�Pisaæ wed³ug mnie � mówi³ Perec � to
uk³adaæ na nowo s³owa s³ownika. Albo ksi¹¿ki,
które siê przeczyta³o�. ¯ycie� jest ksiêg¹,

21 Je¿eli we�miemy pod uwagê 12 d�wiêków dwunastodniowej skali, maksymalna mo¿liwa liczba szeregów wynosi a¿ 479
001 600!  Pojêcie serii niekoniecznie ogranicza siê oczywi�cie do dodekafonicznej serii dwunastu d�wiêków � porz¹dkowaæ
serialnie mo¿na wszak równie¿ d�wiêki innych skal, struktury harmoniczne, rytmiczne, dynamikê, artykulacjê etc Pierwszy
krok nale¿a³ do Weberna, teoretyczne zasady (inspiruj¹c siê etiud¹ Messiaena) sformu³owa³ Boulez, natomiast Stockhausen
i Nono wzbogacili koncepcjê w³asnymi interpretacjami.
22 Jest to tzw. iluzjonizm, sztuczki trompe l�oeil, czyli ³udzenia oczu: mise en abyme (obraz w obrazie przedstawiaj¹cy
ten sam pomniejszony obraz). Perecowska gra powi¹zañ nie koñczy siê jednak na jednej ksi¹¿ce, lecz kontynuowana
jest w Gabinecie kolekcjonera, gdzie niemal ca³a opowie�æ sk³ada siê z tego, co w Oulipo, grupie entuzjastów
literackiego eksperymentu, zwano �trzecim sektorem tekstów�: z wywieszek, instrukcji, inwentarzy. To katalog
obrazów odmalowanych przez Heinricha Kürza, przy czym ka¿dy z nich stanowi aluzjê do kolejnego z rozdzia³ów
ukoñczonego rok wcze�niej ¯ycia. Instrukcji obs³ugi. Np. numer 35 kolekcji, obraz �Podoficerowie w czasie Wojny
Secesyjnej� odsy³a do rozdzia³u 35. ¯ycia..., gdzie mowa o pewnym zmar³ym po spo¿yciu gumki o³ówkowej sier¿ancie.
Jednak autorka obrazu numer 35 zginê³a, jak czytamy, w marcu 1865 roku w oblê¿onym przez wojska Pó³nocy
Richmond, przygnieciona zwalonym kominem. I teraz czytelnik implikowany powinien otworzyæ Tajemnicz¹ wyspê
Verne�a na rozdziale drugim, gdzie mowa o ucieczce bohaterów balonem z Richmond podczas huraganu: �Balon
uniós³ siê gwa³townie [...], zawadzaj¹c po drodze koszem o dwa kominy, które zwali³ w swoim ob³êdnym pêdzie�.
W istocie wiêc numer 35. odsy³a do rozdzia³u 72. ¯ycia�, gdzie mowa o kufrze z przyborami niezbêdnymi w razie
wyl¹dowania na bezludnej wyspie... etc. Przesuniêciami tymi znów oczywi�cie rz¹dzi pewna sekwencja cyfrowa,
której t³umacz (M. P. Markowski) nie zdradza � do tego labiryntu wej�æ trzeba bowiem bez nici przewodniej. Droga
przez sto wymy�lonych obrazów, dziewiêædziesi¹t osiem wymy�lonych we wcze�niejszej powie�ci historii oraz
tyle¿ zaszyfrowanych ³¹czników gwarantuje zawrót g³owy. Por. J. Gondowicz, Gabinet luster, �Przekrój� 2003, nr 12,
s. 80-81; G. Perec, Gabinet kolekcjonera, prze³. M. P. Markowski; M. P. Markowski, Perekreacja, Warszawa 2003.
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której pisanie ma byæ zaklinaniem nieistnienia,
egzorcyzmem. Wykorzenienie �ja� przestaje
zagra¿aæ, gdy ca³a pamiêæ �wiata zostaje �w³o-
¿ona� w ksi¹¿kê zawieraj¹c¹ � potencjalnie �
wszystkie inne23 . Akt twórczy staje siê wiêc
nie tylko �przyszywaniem �wiata do jêzyka� lub
�parodiowaniem Encyklopedii�; to re-cytowanie
�wiata: powtórne zacytowanie � nie kopia, lecz
tworzenie, budowanie fikcji na patrzeniu, które
nota bene równie¿ jest fikcj¹24. St¹d zami³owa-
nie do gier, pastiszu. W autobiografii W ou le
souvenir d�enfance (W albo wspomnienie
z dzieciñstwa) pisa³ Perec, ¿e uobecnienie
zmar³ych w tek�cie jest jednocze�nie aktem
nieodwo³alnego unicestwienia, jest bowiem
wspomnieniem ich �mierci i jednocze�nie po-
twierdzenia ¿ycia twórcy. Pisanie rozpoczyna
siê, gdy rzeczywisto�æ znika, by pojawiæ siê,
przekszta³cona, prze-pisana, odbita w �renicy,
w pragnieniu. Granica miêdzy pisaniem a zaba-
w¹ jest cienka; dziêki z³udzie gry literatura
mo¿e staæ siê sposobem na wypowiedzenie
czego�, czego inaczej powiedzieæ siê nie da.

23 M. P. Markowski, Georges Perec�, s. 17.
24 Por. tam¿e.

Czy jednak pisarz w swych wymy�lnych kon-
strukcjach pragnie ukryæ czy pozwoliæ czytelni-
kowi odkryæ swoj¹ to¿samo�æ?

Tak jak ukazanie przez dodekafonistów
matematycznej i geometrycznej struktury mu-
zyki nasuwa koncepcjê, i¿ jest ona, ze sw¹
wewnêtrzn¹ spójno�ci¹, tworem czysto mate-
matycznym, tak Oulipijczycy udowodnili,
¿e literatura, umieszczona w algorytmicznej fo-
remce, nie traci nic ze swej �wie¿o�ci. Przeb-
ranie Pereca � gry s³ów, szyfry, sztuczki nar-
racji, zabiegi przywodz¹ce na my�l malarstwo
³udz¹ce wzrok, wyrafinowana i granicz¹ca z mi-
styfikacj¹ erudycja � staje siê prywatn¹ mitolo-
gi¹. ¯ycie� nigdy nie zostanie odczytane
(prze-czytane) do koñca, samo jest bowiem
mistern¹ uk³adank¹, a ka¿da próba u³o¿enia
wszystkich elementów na swoim miejscu
jedynie przybli¿a nas do Perecowskiej idei.
Zakoñczmy wiêc te rozwa¿ania, pozwalaj¹c
zatrzeæ siê �ladom � Wincklera i Pereca;
zakoñczmy z ostatnim puzzlem w d³oni, bêd¹c
byæ mo¿e o krok od rozwi¹zania zagadki.
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