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67A INTER— 
PRETACJE

redakcja: 
MATEUSZ BOROWSKI 
MAŁGORZATA SUGIERA

S
eria „Interpretacje”, wydawana przez Księgarnię Akademicką we 
współpracy z Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w formie monografii autorskich i zbiorowych prezentuje nowator
skie interpretacje dzieł i nurtów artystycznych, problemów z zakresu 

filozofii i kultury oraz zjawisk społecznych. Tytułowe interpretacje 
rozumiemy w sposób zdecydowanie szeroki i zgodny z tendencjami 
dominującymi w naukach humanistycznych po tak zwanym przełomie 
performatywnym. W ramach tego względnie nowego paradygmatu dzieło 
artystyczne przestało być traktowane jako artefakt, struktura organiczna 
i zamknięta. Funkcjonuje raczej jako historycznie i kontekstowo zmienny 
efekt oddziaływań artystycznych i społecznych sił, rodzaj scenariusza, 
propozycji czy wręcz metaforycznie rozumianego programu generującego 
formy i sytuacje dla odbiorcy, bierną konsumpcję zmieniając w aktywne 
(współ)tworzenie. Wszystko to sprawia, że zmienia się również status 
nauk humanistycznych, które stopniowo rezygnują z dążenia do obiekty
wizmu i rzekomo naukowej ścisłości na rzecz świadectwa ze spotkania, 
opisu form i sytuacji w procesie ich powstawania i oddziaływania, a zatem 
na rzecz czegoś, co nazwać można właśnie zabiegiem interpretacji. 
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PODZIĘKOWANIA

[
ieszę się, że mam okazję podziękować Barbarze Hodgdon i Richardowi 
Abelowi za inspirację, rozmowy, przyjaźń i pomoc podczas pisania 
tej książki. Dziękuję także LeAnn Fields, Clayowi Hapazowi, Teresie 
Hartmann, Jonathanowi Freedmanowi, Instytutowi Literatury Angielskiej 

na Uniwersytecie Michigan, Elizabeth Boylan, rektor Barnard College, i 
Marlenie Gittleman za ich trudną do przecenienia pomoc w kluczowych 
momentach pracy nad tą książką. Pauli Court dziękuję za doskonałe 
fotografie z Hamleta The Wooster Group. Już dawno powinienem po
dziękować Frankowi Whighamowi za to, że zwrócił moją uwagę na prace 
Kennetha Burke’a. Wdzięczny też jestem słuchaczom moich wykładów 
z Modern Language Association, Folger Shakespeare Library i Duke 
University oraz grupie badawczej „Drama and Theatre” na Uniwersytecie 
Michigan za krytyczne uwagi dotyczące kolejnych części mojej książki. 
Za ciężką pracę, włożoną w jej redakcję, dziękuję z całego serca Emmie 
Bennett, która zachęciła mnie do zajmowania się dramatem, a także 
Isobel Bainton, Caroline Clamp, Brigitte Lee Messenger oraz całemu 
zespołowi redakcyjnemu. Wdzięczny jestem również Erice Fischer-Lichte, 
Christel Weiler, Gabriele Brandstetter, Sandrze Umathum, Holgerowi 
Hartungowi, Arminowi Hempelowi, Tinie Lange, Madeleine Duchert 
oraz stypendystom, studentom i pracownikom międzynarodowego cen
trum badawczego „Interweaving Performance Cultures”, działającego 
pod auspicjami Instytutu Teatrologii na Freie Universität w Berlinie, za 
wsparcie, rozmowy i krytyczne uwagi do dużej części materiału, który 
tu analizuję. Najbardziej jednak chciałbym wyrazić moją wdzięczność 
Hanie Worthen, której tę książkę dedykuję. 

n



Za uprzejmą zgodą wydawców i redaktorów znalazły się tu następujące, 
wcześniej publikowane, a następnie gruntownie przejrzane teksty:
- Shakespeare j.o, [w:] Alternative Shakespeare j, red. Diana Henderson, 
Routledge 2008;
- Performing Shakespeare in Digital Culture, [w:] The Cambridge Companion 
to Shakespeare and Popular Culture, red. Robert Shaughnessy, Cambridge 
University Press 2007;
- Reading Performance, „Shakespeare Bulletin” 2008, nr 4, s. 69-83;
- Antigone’s Bones, „TDR: The Drama Review. The Journal of 
Performance Studies” 2008, nr 52-53, s. 10-33;
- „Hamlet” at Ground Zero. The Wooster Group, the Archive, and 
Performance, „Shakespeare Quarterly” 2008, nr 59, s. 303-322;
- A Quip Modest. Reply to R. A. Foakes’s „Performance Theory and Textual 
Theory”, „Shakespeare” 2006, nr 2, s. 208-219 (www.informaworld.com);
- Citing History. Textuality and Performativity in the Plays of Suzan-Lori 
Parks, „Essays in Theatre / Études théâtrales" 1999, nr 1, s. 3-22.

http://www.informaworld.com
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PRZEDMOWA: DRAMAT, LITERATURA I PRZEDSTAWIENIE

Nowy teatr pogłębia jedynie wcale przecież nie tak nowe rozpoznanie, że 
między tekstem a sceną nigdy nie panowała bezwarunkowa zgoda, lecz zawsze 
raczej konflikt i otwarta wrogość.

Hans-Thies Lehmann Teatr postdramatyczny

P
o co czytać sztuki teatralne? Między okładkami napotykamy tylko 
martwe słowa, otoczone dziwną aparaturą wskazówek scenicznych 
(często po łacinie) i imionami postaci, które podają kolejne kwestie, 
jakby gra aktorska polegała jedynie na wypowiadaniu. Odmienne czcionki 

służą sztucznemu rozparcelowaniu tekstu w taki sposób, który wcale nie 
oddaje tempa akcji i ruchu postaci, nie wskazuje, jak je zagrać. Teatr to 
przestrzeń tymczasowa. Widzowie nie zawieszają tu swojej niewiary, lecz 
stają się widzialną i żywą częścią wydarzenia: dramat zyskuje w teatrze 
swoje miejsce i czas. Nawet w najbardziej skromnym, choćby zupełnie 
amatorskim przedstawieniu, powinien zmaterializować się w formie gry 
i, chcąc nie chcąc, wciągnąć publiczność w intensywną materię typowo 
ludzkich działań. Powinien stać się sposobem realizacji kultury za po
średnictwem ciał. Materialność głosu, ślad gestu, zarys sylwetki, nagły 
ruch, tempo artykulacji: wszystko to stanowi zarazem ton i medium, 
znaczenie i środek wyrazu ożywionego dramatu. Kiedy przypominamy 
sobie przedstawienie, pamiętamy raczej wykonawcę niż grę, czy - mówiąc 
ściślej - grającego wykonawcę. Przypominamy sobie zwykle kwestię „po
dawaną” (jakby aktor był listonoszem, który dostarcza nam tekst sztuki) 
w określony sposób i w określonym celu, lecz chyba dla nikogo „język” 
nie stanowi samej istoty teatru. Ileż to razy nowa intonacja czy akcent 
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uruchamiały zgoła nieoczekiwane znaczenia tekstu, tworząc nowe, nie
przewidziane wydarzenia. Słowa należy pobudzić do działania. Po co 
czytać sztuki teatralne?

A po co je oglądać? Ciała aktorów męczą się i rozpadają w pył, nie
śmiertelny wydaje się tylko zapisany wytwór wyobraźni poety. Strona to 
przestrzeń tymczasowa, wkraczamy w nią, kiedy słowa wkraczają w nas; 
to miejsce, gdzie zaczynają się ze sobą zderzać, kiedy nimi gramy, prze
biegając po nich wzrokiem w tę i z powrotem; dając im czas, by wykonały 
swoją pracę, by wzbogaciły, rozjaśniły lub pogłębiły nasze doświadczenie. 
Kiedy słowa Hamleta przenikają do moich myśli, łączą się z nimi i nimi 
się stają, coś się zaczyna dziać. „Być albo nie być”: jak pomyśleć te słowa, 
jak wypowiedzieć, jak zrozumieć? Ich gra należy tylko do mnie. Jak mówi 
Anna Deavere Smith, słowa stają się mną1. Jednak z pewnością nie to 
miał na myśli Antonin Artaud. Znacznie częściej w trakcie lektury niż 
oglądania sztuki powracamy do „do oddechowych, plastycznych, czyn
nych źródeł języka”, aż „logiczna, dyskursywna strona mowy zniknie 
pod jej wyglądem fizycznym”2. Nie potrzebujemy teatru, żeby poczuć, 
jak pulsuje język. W tej funkcji znakomicie sprawdza się choćby tekst 
Yeatsa, Hopkinsa czy Stevensa. „Niech być będzie finałem złudzenia” 
- jak zagrać te słowa, jak je wypowiedzieć, jakie nadać im znaczenie3? 
Przypominanie sobie tekstu to zwykle performans lektury. W pamięć 
zapadają nam emocje, które towarzyszyły procesowi odkrywania tego 
dramatu, czytaliśmy go, staraliśmy się zrozumieć, wracając doń ponow
nie. Owszem, pamiętamy sens najistotniejszych kwestii wypowiadanych 
przez postać, nie sądzę jednak, byśmy pamiętali sam „język” jako istotę 
sztuki zapisanej na stronie. Przyjemność czerpiemy głównie z lektury 

1 Anna Deavere Smith, Introduction, [w:] eadem, Fires in the Mirror. Crown Heights, 
Brooklyn and Other Identities, Doubleday 1993, s. xxiv.
2 Antonin Artaud, Teatr i jego sobowtór, tłum. Jan Błoński, Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe 1973, s. 134-135.
3 Wallace Stevens, The Emperor of Ice Cream, [w:] idem, The Palm at the End of the 
Mind, red. Holly Stevens, Random House 1972, s. 79-80.
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postaci, w którą na chwilę się wcielamy. Keats dobrze wiedział, że kiedy 
siadamy po raz kolejny do lektury Króla Lira, staje przed nami ogromne 
wyzwanie, musimy „przedrzeć się” przez tekst, który w trudny do przewi
dzenia sposób przedziera się przez nasz intymny świat. Kiedy oglądamy 
sztukę, podziwiamy ją jako widzowie, ale nie jako aktorzy czy czytelnicy. 
Po co w ogóle oglądać sztuki w teatrze?

Niniejsza książka analizuje podwójne życie dramatu, rozumianego 
jako punkt styku między literaturą a przedstawieniem. Kompleksowo 
podchodzi do kwestii czytania i badania dramatu, by nie stracić z oczu 
jego wyjątkowego, podwójnego charakteru, a zarazem proponuje spo
sób połączenia dwóch jego aspektów. Co najmniej od czasu, kiedy został 
wynaleziony druk, a na pewno od kiedy w XX wieku powstało profe
sjonalne, nowoczesne literaturoznawstwo, koncepcja dramatu zaczęła 
tracić spójność. Rozproszyła się w wyniku instytucjonalizacji w rozma
itych stowarzyszeniach, konkretyzacji na kampusach, w efekcie podziału 
na dyscypliny i wydziały oraz wykorzystania w celach dydaktycznych. 
Literatura dramatyczna, dramatologia, teatrologia, historia teatru, badania 
teatru, Theaterwissenschafi, badania performansu, performatyka, studia 
nad performansem, teoria i praktyka, tekst i jego wykonanie, teatr oparty 
na tekście, teatr bez tekstu, teatr postdramatyczny, sztuka performansu, 
teatr reżyserski, teatr niedramatyczny, przedstawienie bez fikcyjnego 
matrix, liminalność, zachowane zachowania, surogacja, znikanie, archi
wum i repertuar: współczesna aparatura analityczna i praktyka krytyczna 
umożliwiły daleko idące dookreślenie przedmiotu i metod badań. Nadal 
jednak nie potrafimy powiedzieć, gdzie dokładnie leży punkt styku tekstu 
i jego scenicznej realizacji.

Kiedy wystawiamy dramat, co tak naprawdę oglądamy, czytamy 
i robimy? Jak modelujemy relację między tekstem a przedstawieniem, 
między stroną w książce a sceną? Nie sądzę, żebyśmy potrafili w wyczer
pujący sposób wyjaśnić, co robi „tekst” w kontekście swojej realizacji na 
scenie. Teksty nie decydują o tym, jak ich używamy, choć zwykle wska
zują na konwencje teatralne aktualne w czasie ich pisania („Prospero 
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niewidzialny, u góry” w Burzy)4, a bywa, że wyznaczają zasady swojej 
realizacji zgodnie z życzeniami autora (jak dowodzą kontrowersyjne 
sankcje nakładane przez spadkobierców Becketta na realizatorów jego 
sztuk, którzy odchodzą od wskazówek inscenizacyjnych, w teatrze trudno 
egzekwować prawa autorskie). To przede wszystkim w dyskusjach na 
temat przedstawienia w wysoce metaforyczny i zideologizowany spo
sób pojawia się „tekst”. Rozmaite typy przedstawień rozmaicie używają 
tekstów lub je odrzucają. Kiedy jednak odwołujemy się do tekstu, chcąc 
zrozumieć sens i cel jego realizacji na scenie, dajemy dowód ubóstwa 
języka krytycznego w obliczu wyzwania, którym jest analiza tego, jak 
funkcjonuje i działa dramat na scenie.

4 O ile nie podaję inaczej, wszystkie cytaty z dzieł Szekspira pochodzą z wydania 
The Norton Shakespeare.

Tekst dramatu to doskonała ilustracja dysonansu interpretacyjnego, 
typowego dla wszelkich tekstów literackich, a może nawet dla wszelkich 
typów tekstów. Z jednej strony wydaje się jednolitą materią, ma okre
ślony kształt, rozmiar i fakturę, stanowi więc organiczną całość. Nawet 
jeśli weźmiemy pod uwagę trzy wczesne wersje Hamleta („złe" Quarto 
z 1603, późniejsze o rok „dobre” Quarto i wersję opublikowaną w 1623 
roku w wydaniu Folio sztuk Szekspira), jego akcja okaże się pozornie 
spójnym ciągiem wydarzeń, tak czy inaczej uporządkowanych, w których 
udział bierze zespół sprawców (o różnych imionach). Choć akcja Hamleta 
składa się tak z działań fizycznych (królowa wypija zatrute wino), jak słow
nych („Być albo nie być”), w procesie realizacji tekst staje się materiałem 
użytkowym, używanym i zużywanym. Ostatecznie schodzi na drugi 
plan. Choć sądzić można, że dyktuje on pewne działania w określonym 
czasie, trudno z góry określić kontekst, w którym te działania zostaną 
wykonane w konkretnym przedstawieniu. Czy Montecchi i Capuletti toczą 
pojedynek na szpady czy na pistolety? Hamlet faktycznie umiera czy tylko 
odgrywa „umieranie”, robiąc oko do widzów? A Kleopatrę gra dojrzała 
kobieta czy nastoletni chłopiec?

18 W. B. WORTHEN



Czytanie dramatu musi uwzględnić podwójną naturę tekstu: pozornie 
posiada on ustaloną formę werbalną, jednak jego potencjalne znaczenia 
zmieniają się w przedstawieniu z każdą nową sceną. Niektórzy uważają, 
że analityczna lektura sztuk ma charakter czysto „teoretyczny”, w prze
ciwieństwie do tego, jak „praktycznie” czyta je reżyser czy aktorzy na 
próbach. Jednak ich lektura wcale nie jest pod tym względem mniej 
„teoretyczna”. Nie zajmują się przecież wyłącznie zasadniczym zarysem 
akcji. Oni też czytają tekst w kontekście określonej praktyki scenicznej, 
dążąc do stworzenia określonych znaczeń. Jak podpowiada Michael 
Goldman, dramat to „tekst, który umożliwia grę aktorowi, taki rodzaj 
tekstu, który w ogromnym stopniu pozwala wykonawcy wytworzyć coś 
innego niż ten tekst”5. Znane powiedzenie, że dobry aktor potrafi zagrać 
nawet książkę telefoniczną, zawiera ziarno prawdy na temat relacji mię
dzy grą a tekstem. Wskazuje bowiem na jego „performatywny” wymiar, 
który umożliwia aktorom „działanie słowami” na scenie6, a także na 
to, jak powstaje „wierne” przedstawienie w punkcie przecięcia tekstu 
i teatralnych praktyk ucieleśnienia.

5 Michael Goldman, Ibsen. The Dramaturgy ofFear, Columbia University Press 
1999, s- 30.
6 Por. John L. Austin, Jak działać słowami, [w:] idem. Mówienie i poznawanie. Rozprawy 
i wykłady filozoficzne, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN 
1993.

Książka Dramat: między literaturą a przedstawieniem to propozycja 
takiej lektury dramatu, która bierze pod uwagę dialektyczne napięcie 
między jego tożsamością literacką a performatywną. „Literaturę” rozu
miem tu szeroko: dramat pisany tak prozą, jak wierszem programuje 
szczególne doświadczenie języka i stawia nowe wyzwania przyjętym spo
sobom użycia tekstu, żeby stworzyć akcję poza słowami. Jak twierdził 
Arystoteles, dramat często przedstawia fikcyjny świat i działające w nim 
fikcyjne postacie. Ale również sama forma jego akcji jest naśladowaniem: 
„Wszystkie przedstawione postacie wprowadza się jako bezpośrednio 
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działające”7. Oglądamy akcję wykonywaną (a nie relacjonowaną) przez 
działające postacie. Mają one jednak podwójną naturę: w teatrze „Edyp" 
rodzi się dzięki temu, że aktor przekształca tekst w coś innego, w przed
stawienie. Ono zaś utożsamia „Edypa” z aktorem, z jego działaniami. 
Widzimy, rozumiemy, poznajemy - identyfikujemy - Edypa wyłącznie 
z tym, jak aktor używa tekstu, utożsamia go z własnymi działaniami: 
z konkretnym ciałem i jego praktykami; charakterystycznymi cechami 
mowy i ruchu; strategiami zajmowania przestrzeni, którą dzieli z nami, 
widzami. Aktorzy, dekoracje i architektura teatru, oczekiwania publicz
ności - te i inne cechy przedstawienia nie wynikają z tekstu, pozostają 
poza jego kontrolą, dlatego nie należy czytać sztuk jako niemożliwych 
do negocjowania instrukcji wykonawczych. Tekst także nie reguluje 
tego, jak dekodujemy, interpretujemy i rekonstruujemy aspekty języka 
dramatycznego jako fabułę, postaci, ideę i widowisko. Decyduje o tym 
relacja między tekstem a konwencjami i praktykami czytania, które weń 
wpisujemy. Skoro jednak tekst nie określa ani sposobu czytania go jako 
literatury, ani działań w teatrze, jak należy go używać, by zyskać dostęp 
do jego podwójnej tożsamości?

7 Aristotle, Poetics, tłum. M. E. Hubbard, red. D. A. Russell, Michael Winterbottom, 
Oxford University Press 1993, s. 53. Natomiast Gerald F. Elsę tłumaczy „z wszystkimi 
osobami, które dokonują imitacji, czyli samodzielnie działają” (Aristotle, Poetics, tłum. 
Gerald F. Else, University of Michigan Press 1967).

Jak każdy inny tekst, dramat to tekst użytkowy o nieskończonej liczbie 
możliwych zastosowań. Kiedy jednak uczymy się czytać dramat, trak
tujemy go głównie jako sztukę sceniczną. Takie teksty często zawierają 
wskazówki na temat niektórych parametrów przedstawienia. We współ
czesnych sztukach bywają one bardzo obszerne, gdyż określają wygląd 
i zachowanie postaci. Większość dramatów trafia też w nasze ręce wy
posażona w konwencjonalny aparat zapisu na stronie: wykaz dramatis 
personae, imiona przed kolejnymi kwestiami, podział na akty i sceny, i tak 
dalej. Te elementy mają swoją wagę, choć wcale nie stanowią o tożsamości 
dramatu. Na papirusach, na których zapisano klasyczne, greckie sztuki, 
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bardzo rzadko zaznaczano zmianę mówiącego niewielkim symbolem 
lub kropką. Wczesne, drukowane wersje sztuk Szekspira w niezbyt sys
tematyczny sposób posługują się imionami postaci oraz podziałem na 
akty i sceny (w Folio z 1623 roku Troilus i Kresyda rozpoczyna się wpraw
dzie od słów Actus Primus. Sccena Prima, ale tego typu uwagi dalej nie 
występują). Wskazówki sceniczne zaczęły odgrywać pierwszoplanową 
rolę dopiero w XIX wieku, może dlatego, żeby sztuki mogły konkuro
wać z powieściami na platformie drukowanej strony. Ale dramaty często 
w znacznie bardziej subtelny sposób określają zasady swego użycia na 
scenie, akcentując rolę ciał i przestrzeni w procesie zmiany tekstu w dzia
łanie. Uzbrojeni w określoną koncepcję teatru, dzięki poznaniu kontek
stu praktyki scenicznej w czasie powstania danego tekstu lub później, 
możemy zyskać dostęp do zawartej w nim alegorii akcji, którą on koduje 
i zarazem uruchamia.

W kulturze Zachodu pismo odegrało kluczową rolę, tak w procesie 
kształtowania i przekazywania dramatu, jak i w rozwoju koncepcji teatru 
dramatycznego. W książce Dramat: między literaturą a przedstawieniem 
wykorzystuję wybrane teksty z tej kultury, żeby przeprowadzić analizę 
na trzy sposoby tego, jak dramat przedstawia własną instrumentalność, 
swoją dialektykę „bycia pomiędzy”. Przyjrzę się temu, jak odzwiercie
dla on spotkanie tekstu jako przedmiotu (książki) i realizacji na scenie; 
spotkanie tekstu i ucieleśnienia; tekstu i przestrzeni sceny. Jak sztuki 
określają warunki własnego użycia, rzucając wyzwanie binarnej opozycji 
między literaturą a przedstawieniem, która leży u podstaw dominujących 
modeli teatru dramatycznego. Wprowadzenie pokazuje, jak polaryzacja 
„literatura kontra teatr" stanęła na przeszkodzie krytykom, zajmującym 
się dynamiką relacji między literaturą a przedstawieniem w dramacie. 
Proces zmiany sztuk Szekspira z towaru teatralnego w literacki dowodzi, 
że podwójna tożsamość dramatu to kwestia historyczna i kulturowa. Dziś 
uważa się, że Szekspir przekraczał granicę między literaturą a teatrem. 
Jednak język, którym staramy się opisać funkcje tekstu w przedstawieniu, 
pozostaje mało wyrafinowany, często opiera się na takich atrakcyjnych, 
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lecz zwodniczych metaforach, jak partytura czy projekt, a ostatnio zaś 
dane i oprogramowanie. Tymczasem tekst nie służy w teatrze do tego, 
żeby zorkiestrować, zdeterminować czy kontrolować przedstawienie. Nie 
dostarcza też takich danych, na które proces scenicznego ucieleśnienia 
nie ma wpływu. Na przykładzie dramatów Szekspira omawiam więc 
przejście od rozumienia dramatu jako towaru teatralnego do dramatu 
jako towaru tekstowego i badam metafory regulujące funkcjonowanie 
tekstu w przedstawieniu. Następnie przechodzę do instrumentalnego 
wymiaru dramatu jako narzędzia w ramach technologii przedstawienia, 
adaptując terminologię Kennetha Burke’a - czyn, okoliczności, sprawca, 
sprawczość oraz cel - i w nowy sposób opisując specyfikę jego działania.

Rozpoczynające moją książkę Wprowadzenie proponuje zatem nie tyle 
teorię dramatu, ile raczej praktykę czytania. Z kolei pierwszy rozdział, 
Od literatury do realizacji na scenie, relacjonuje polemiki wokół tej kwe
stii w ramach dwóch dominujących modeli krytycznej recepcji dramatu 
w ostatnim półwieczu: literaturoznawstwa i performatyki. Nowa Krytyka, 
która narodziła się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, 
a następnie rozpowszechniano ją jako technologię nauczania, zapropo
nowała niebywale restrykcyjną metodę interpretacji tekstów literackich. 
Chodziło bowiem o lekturę poza kontekstem historycznym i kulturowym; 
lekturę skoncentrowaną na „literackiej” esencji wiersza jako artefaktu 
werbalnego. Jednak Nowi Krytycy zauważyli, że na definicję dramatu 
przynajmniej częściowo wpływa kontekst praktyki scenicznej. Dlatego 
próbowali wyizolować tekst i badać jego czysto „literacki” wymiar. O sile 
Nowej Krytyki w połowie XX wieku przekonali się ci badacze, którzy 
starali się przedstawić inną metodę analizy dramatu, kiedy już zdali so
bie sprawę z ograniczeń jego lektury w kategoriach czysto „tekstowych”. 
Nie potrafili jednak wyzwolić się z paradygmatu, który nadal w znacznej 
mierze przesądza o naszym sposobie myślenia o dramacie jako rodzaju 
literackim. W tym rozdziale podejmuję dialog z czterema ważnymi pra
cami - Understanding Drama Cleantha Brooksa i Roberta B. Heilmana, 
The Playwright as Thinker Erica Bentleya, The Idea of a Theatre Francisa
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Fergussona i Drama from Ibsen to Eliot Raymonda Williamsa. Te prace 
wyszły spod pióra wybitnych literaturoznawców, autora dramatów i tłuma
cza, wykształconego aktora i założyciela kulturoznawstwa. Jakie strategie 
selekcji i czytania tekstów należało wymyślić, żeby dramat stał się rodza
jem literackim? I jaką wizję realizacji na scenie implikowały te strategie?

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia był już gotowy obszerny 
korpus tekstów krytycznych, opisujących „literacki” wymiar dramatu poza 
teatrem. Umożliwiły one nauczanie dramatu jako literatury na szeroką 
skalę, a zarazem upowszechniły jego definicję jako rodzaju wyłącznie lite
rackiego, który utożsamiano z tekstami o ustalonej raz na zawsze formie. 
Przedstawienie pełniło wobec nich służebną funkcję, nadając literaturze 
pożądany kształt sceniczny. W latach siedemdziesiątych XX wieku doszło 
jednak do rewolucji. W jej wyniku powstała nowa „antydyscyplina”, zaj
mująca się badaniem performansu. Ta nowa, energicznie rozwijająca się 
dziedzina wiedzy, która łączy ustalenia etnografów, socjologów, literaturo
znawców i teoretyków komunikacji, koncentruje swoją uwagę na pojęciu 
performansu. Interesuje mnie szczególnie jeden wymiar tej rewolucji. 
Dlatego przyjrzę się bliżej temu, jak performatyka zaczerpnęła narzędzia 
od literaturoznawczej dramatologii, żeby z ich pomocą stworzyć nowe 
strategie analityczne i polityczne. Nowi Krytycy zdefiniowali dramat jako 
zamkniętą formę. Wprawdzie performatycy gorąco się temu sprzeciwiali, 
lecz jednocześnie powielali ten pogląd. Uznali teatr dramatyczny za formę 
przedstawienia, którą tekst sankcjonuje, więc umieścili ją na antypodach 
performansu jako dziedziny wolności i źródła siły wywrotowej. W drugiej 
części tego rozdziału zastanawiam się nad funkcją literackiej koncepcji 
dramatu w momencie powstania performatyki jako dyscypliny nauko
wej. Następnie powracam do alternatywnego nurtu krytycznego. Jego 
przedstawiciele próbowali bowiem przemyśleć na nowo sposób funkcjo
nowania dramatu, unikając wypaczeń „literaturoznawców”. Postaram się 
udowodnić, że tekst nie musi wcale stanowić antytezy dla przedstawienia. 
To jeden z wielu instrumentów, które można włączyć do repertuaru gry 
scenicznej. Odwołując się do ustaleń Diany Taylor i Richarda Schechnera,
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podejmuję dialog z takimi pracami, jak The Actor’s Freedom Michaela 
Goldmana, Bodied Spaces Stantona B. Garnera, The Audience Herberta 
Blaua, All Theater is Revolutionary Theater Benjamina Bennetta i Teatr 
postdramatyczny Hansa-Thiesa Lehmanna. Odrzucam bowiem podział 
na analizę pod kątem literackim i pod kątem performatywnym, który do 
tej pory skutecznie uniemożliwiał rzeczową dyskusję o dramacie.

Wprowadzenie zdaje sprawę z kontrowersji narosłych wokół dramatu 
na polu literaturoznawstwa i performatyki. W kolejnych rozdziałach sta
ram się wyjść z tego impasu, czytając dramat pod kątem jego sprawczo- 
ści. Tekst dramatyczny to tekst użytkowy, rodzaj instrumentu. Dlatego 
pytam o to, jak rozumiemy jego użyteczność, jak go używamy i co osią
gamy z jego pomocą; pytam o sposób jego oddziaływania, o material- 
ność pisma i książki; o to, jakim przekształceniom ulega tekst w wyniku 
ucieleśnienia, kiedy staje się podstawą dla aktorów; o to, jak fikcyjny 
krajobraz zostaje przetransponowany na scenę i jak dramat tematyzuje, 
odzwierciedla i alegoryzuje sprawczość tekstu w ramach własnej akcji. 
W drugim rozdziale staram się udowodnić, że dominująca koncepcja 
tekstu dramatycznego i jego realizacji zrodziła się tyleż pod wpływem 
książki, ile w opozycji do niej. Co należy wziąć pod uwagę, kiedy rozwa
żamy sposób funkcjonowania tekstu dramatycznego w kulturze druku? 
Problem ten omawiam na przykładzie najsłynniejszej bodaj „uksiąż- 
kowionej” sztuki, czyli Hamleta. Nie tylko mowa w nim o rozmaitych 
tekstach, a postacie raz po raz coś piszą. Hamlet demonstruje też wie
lorakie relacje między tekstem a przedstawieniem. Tekst wysuwa się tu 
na pierwszy plan także w innym sensie. Hamlet powstał czterysta lat 
temu, jego język stał się nieprzenikniony i niezrozumiały dla aktorów 
i widzów, nie może więc służyć jako żywy instrument. Jak archaizmy 
w języku Szekspira zaświadczają o historycznych zmianach użycia tekstu 
w teatrze? Pod koniec tego rozdziału wracam do kwestii tekstu, szcze
gółowo analizując kontrowersyjną realizację Hamleta, przygotowaną 
przez The Wooster Group. Stawia ona pytania o instrumentalność tekstu 
w kontekście wydarzenia scenicznego.
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W trzecim rozdziale zajmuję się problematyką „tekstu wcielonego”. 
Jeśli założyć, że ciało zawsze pozostaje obce wobec tekstu, czy można 
odczytać dramat jako krytykę, analizę i przedstawienie ucieleśnienia? Jako 
przykład posłużą mi sztuki Henryka Ibsena i Suzan-Lori Parks. Przyjrzę 
się temu, jak reprezentują one ciała jako sprawców swoich znaczeń i jak 
działania przewidziane dla aktorów kwestionują literaturoznawczą kon
cepcję postaci dramatycznej jako kompletnej i odgórnie narzuconej przez 
tekst. Akcja Rosmersholmu Ibsena prowadzi wprost do tajemniczej sceny 
finałowej z udziałem Rosmera i Rebeki West, wiodąc ich - a może to oni 
sami wzajem się wiodą? - wprost do samobójstwa. Stanowi ona przy
kład nowoczesnego modelu postaci, który nie każę już aktorom szukać 
motywacji dla działań na scenie na podstawie specyficznego podtekstu 
pożądania, skonstruowanego w ramach narracji przyczynowo-skutko
wej, fikcyjnej biografii postaci. Zarazem jednak Ibsen oddaje każdemu 
aktorowi do dyspozycji rolę jako serię działań do wykonania, która pod 
znakiem zapytania stawia koncepcję postaci poznawanej wyłącznie na 
podstawie jej historii, jej wieloznacznej opowieści o własnej przeszłości. 
Ibsen odróżnia postać w powieściowym sensie od zadania dla aktora, przy
pisując tekstowi zupełnie inną funkcję w procesie ucieleśnienia: litera
tura dostarcza użytecznego instrumentu, sprawcy, nie zaś osoby, postaci. 
Tę bowiem aktor musi dopiero stworzyć. Inaczej niż Ibsen, Suzan-Lori 
Parks odrzuca ramę teatru naturalistycznego, używając języka i struktury 
dramatycznej w sposób znacznie bardziej eksperymentalny. A jednak 
jej sztuki, w których środki scenicznej prezentacji fabuły bezustannie 
się zmieniają - The America Play i Venus - konfrontują i zarazem rewi
dują naturalistyczną relację między narracją a postacią. Parks nie sytuuje 
roli w miejscu spotkania aktora z biografią postaci, umieszcza ją raczej 
w ramach publicznego dyskursu, gdzie postać wyłania się nie tyle jako 
przyczyna, ile jako efekt praktyki przepisywania, „oznaczania” historii.

W ostatnim rozdziale zastanawiam się nad tym, jak dramat wchodzi 
w relację z przestrzenią. Niczym ciało, przestrzeń teatru pozostaje za
wsze poza tekstem. Ciało ludzkie zdaje się posiadać niezmienną w czasie, 
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trwałą materialność, tymczasem przestrzeń teatru - jego przestrzeń spo
łeczna, technologiczna, lokalizacja w mieście, przestrzeni, jaką jest i jaką 
tworzy - stale podlega negocjacji i wciąż się zmienia. W tym kontekście 
Samuel Beckett, który ogromną wagę przykładał do kwestii przestrzeni 
w teatrze, filmie i telewizji, postawił istotne pytanie: jak tekst, który by
najmniej nie determinuje przestrzeni, może tematyzować problem jej 
mapowania? Jak dramat pokazuje nieunikniony proces tworzenia i eks
plorowania swojego fizycznego otoczenia? Kwadrat, sztuka napisana na 
czterech aktorów i kamerę, przekonująco pokazuje, jak tekst z ogromną 
mocą tworzy przestrzeń. Ta sztuka składa się wyłącznie z uwag scenicz
nych i od samego początku inicjuje grę między tekstem a przestrzenią, 
rzucając wyzwanie ograniczeniom samego dramatu. Jako alegoria spo
tkania dramatu z przestrzenią teatralną, Kwadrat prowokacyjnie rozpisuje 
sprawczość tekstu w przestrzeni i pokazuje zarazem, jak tekst ją zasiedla, 
jednocześnie odkrywa i wytwarza.

Śledząc losy dramatu w instytucjach teatru i akademii, alegoryzując 
jego spotkanie z drukiem, ciałami i przestrzenią, opierałem się pokusie 
stworzenia siatki interpretacyjnej, maszyny lektury. Proponuję tu jedynie 
uważne czytanie, które pozwala uchwycić efekty ujęcia tekstu dramatu 
tak, jak on sam - często po mistrzowsku - podpowiada, czyli jako planu 
działania. Na kolejnych stronach skupiam się na specyfice „słów, słów, 
słów” i tym, jak motywują one realizację tekstu. Biorę pod uwagę zarówno 
konkretne ekranizacje i wydarzenia sceniczne, jak szerszy kontekst zmie
niających się technologii wytwarzania znaczącego zachowania na podsta
wie tekstu dramatycznego, literatury. Stawiając pytanie o sposób, w jaki 
sztuki teatralne reprezentują sprawczość pisania - jako książkę, sposób 
ucieleśnienia i projekt przestrzeni - staram się pokazać, jak tekst dramatu 
sam ustanawia płynną granicę między literaturą a przedstawieniem.







WPROWADZENIE: MIĘDZY POEZJĄ A PRZEDSTAWIENIEM

Interpretowanie, czyli to, co robimy poddając wiersz interpretacji, polega na 
uzupełnieniu tego, czego naszym zdaniem w nim zabrakło. Niesłabnące za
interesowanie wierszem rośnie zaś wprost proporcjonalnie do oporu, który 
stawia naszym wysiłkom.

James Longenbach The Resistance to Poetry

W
 krajach anglojęzycznych najgorszą (i jednocześnie najlepszą) rze
czą, która kiedykolwiek przydarzyła się literaturze dramatycznej, 
był Szekspir. Językowe konwencje sztuk teatralnych w XVI i XVII 
wieku, w połączeniu z późniejszą celebracją twórczości Szekspira jako 

literatury, na trwale wyznaczyły miejsce tekstu, miejsce języka pisanego 
w tym, jak rozumiemy dramat i jego realizacją sceniczną. Choć sztuki 
Szekspira to z pewnością przypadek specjalny, ich kluczowa rola w te
atrologicznych i literaturoznawczych programach nauczania na angloję
zycznych uniwersytetach sprawiła, że powstał specyficzny paradygmat 
rozumienia dramatu w kulturze druku. Do tego właśnie paradygmatu 
możemy się odwołać, żeby opisać historycznie zmienne relacje mię
dzy tekstem dramatycznym a jego realizacjami w teatrze. Biorąc pod 
uwagę teoretyczny i historyczny aspekt spotkania dramatu i teatru, chcę 
omówić przede wszystkim dwa problemy: po pierwsze wpływ druku na 
to, jak definiujemy dramat, po drugie zasady, wedle których metafory 
zwyczajowo używane do opisu przedstawienia ujawniają nasze (błędne) 
pojmowanie interfejsu między poezją dramatyczną a jej sceniczną re
alizacją. Są wśród nich zarówno metafory bardziej tradycyjne, czyli par
tytura i projekt, jak też nowsze, czyli dane i oprogramowanie. Zmienię 
nieco perspektywę, żeby lepiej przyjrzeć się temu, jakie pożytki może 
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przynieść potraktowanie dramatu jako jednego z narzędzi technologii 
przedstawienia, zaś odwołując się do ustaleń Kennetha Burke’a, rozważę 
konsekwencje tego nowego sposobu czytania dramatu.

i. szekspir 3.0

P
rzez ostatnie pięćset lat dramat stanowił ziemię niczyją, na której gra
nice między krainą druku, edytorstwa, upowszechniania „literatury”, 
aktorstwa, wystawiania sztuk oraz ich odbioru społecznego wciąż 
się zmieniały. Dzieje sztuk Szekspira, które początkowo istniały jedy

nie w formie rękopisów, a odbiorcy znali je głównie jako przedstawienia 
sceniczne, wręcz poglądowo ilustrują zmieniające się relacje kulturowe 
między zachodnim dramatem a tymi dwiema złożonymi technologiami. 
Dla Szekspira i jego współczesnych podstawową formę upowszechniania 
dramatu stanowiła scena i aktorzy. W XVI i XVII wieku (i oczywiście póź
niej) utwory sceniczne wiodły życie (większość sztuk prowadzi je również 
dzisiaj) jako teksty drukowane, zwykle zauważane, lecz traktowane raczej 
jako podrzędne. Przez kolejne czterysta lat zależność między literaturą 
a przedstawieniem jako kulturową podstawą tożsamości sztuk Szekspira 
coraz bardziej się zmieniała. Dramat w efekcie upowszechnienia się litera
tury drukowanej i wzrostu wykształcenia stał się częścią kanonu piśmien
nictwa, kanonu literatury, nawet jeśli proces ten przebiegał kapryśnie, 
skokowo i nie objął wszystkich tekstów dla teatru. Kiedy już tożsamość 
dramatu zaczęła w przeważającej mierze zależeć od jego przynależności 
do literatury, scena teatralna stała się rodzajem prasy drukarskiej, czyli 
służyła głównie do od-twarzania istniejących już sztuk.

Szekspir pisał dla teatru w ramach kultury, w której punkt ciężkości 
stopniowo przesuwał się od oralności do literackości. Większość jego wi
dzów i wszyscy aktorzy nie mieli wykształcenia. On sam pisał ręcznie, 
a jego sztuki rozpowszechniano jako manuskrypty, pracowicie przepisy
wane we fragmentach, lub jako scenopisy dla konkretnych aktorów. Taki
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tekstowy palimpsest posiadały zwykle trupy teatralne, które chętnie pozby
wały się zbędnych i nieużytecznych już szpargałów. Dlatego też większość 
sztuk wystawianych w epoce elżbietańskiej nigdy nie doczekała się druku 
i nie przetrwała do naszych czasów. Sam Szekspir marzył o statusie lite
rata, co dobrze widać w jego sonetach. Jednak swoje sztuki traktował ściśle 
instrumentalnie, używał ich i bez większej troski zużywał w procesie wy
stawiania na scenie. Ówczesne zespoły bardzo rzadko korzystały podczas 
prób z tekstów drukowanych. Aktorzy mieli do dyspozycji jedynie wyciągi 
z własnymi kwestiami i - jak się wydaje - wielu uczyło się ich na pamięć 
raczej ze słuchu, niż w trakcie lektury1. Szekspir jako wykształcony dra- 
matopisarz narodził się zatem dopiero w chwili, kiedy jego teksty ukazały 
się drukiem. Noszą one niewątpliwie ślady jego aspiracji literackich, zaś 
ich publikacja miała mu umożliwić dalszą karierę2. Niedrogie wydania 
w formie Quarto, jak też kunsztowne i opasłe, drogie wydania w formie 
Folio zdają się świadczyć o tym, że istniał już wtedy odpowiedni rynek 
do publikowania pojedynczych sztuk. Fakt, że dzieła niektórych drama- 
topisarzy przetrwały w takiej formie (Szekspira, Bena Jonsona, Francisa 
Beaumonta i Johna Fletchera), dowodzi oczywiście ich ambicji literackich. 
Ale ponadto przekonuje, że teksty dla teatru znajdowały się już wtedy na 
najlepszej drodze do włączenia ich w obręb „literatury”, choć nadal trady
cyjnie uważano, że o ich tożsamości stanowi scena teatralna3.

1 Zob.: Tiffany Stern, Rehearsal from Shakespeare to Sheridan, Clarendon Press 2000.
2 Zob.: Lukas Erne, Shakespeare as Literary Dramatist, Cambridge University Press 
2003. Obszerniej o wpływie koncepcji dramatu Szekspira, ukształtowanej poprzez 
druk, na współczesne rozumienie dramatu piszę gdzie indziej. Por.: William B. 
Worthen, Shakespeare and the Force of Modern Performance, Cambridge University 
Press 2003, rozdział I.
3 Na temat strony ekonomicznej publikowania sztuk zob.: Peter M. Blayney, 
Publication of Playbooks, [w:] A New History of Early English Drama, red. John D. Cox, 
David Scott Kastan, Columbia University Press 1997, s. 383-342. Kilka lat później posta
wioną w tym artykule tezę podważyli Alan B. Farmer i Zachary Lesser (The Popularity 
of Playbooks Revisited, „Shakespeare Quarterly" 2005, nr 56, s. 1-32), a Blayney odpo
wiedział na zarzuty (The Alleged Popularity of Playbooks, ibidem, s. 33-50).
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Tak wtedy, jak dzisiaj na przedstawienie składa się wiele różnorodnych 
działań. U schyłku XVI wieku korzystanie z tekstu pisanego lub scena
riusza kojarzono jedynie z niektórymi gatunkami przedstawień drama
tycznych, zgodnie z tradycją ugruntowaną przez niemal dwa tysiąclecia. 
Od czasów tragedii greckiej, powiązanej z wynalezieniem pisma4, aż do 
średniowiecznych gildii rzemieślników w York, których widowiska na 
Boże Ciało weryfikowano pod kątem zgodności każdego wypowiedzia
nego w nich słowa z miejskimi Księgami, dramat w zachodnim pojęciu 
tego słowa nie tylko powstawał dzięki pismu i był wystawiany, lecz także 
miał szansę się zachować. Pismo też zapewne stymulowało jego roz
wój. Jednak zapisywane odręcznie sztuki były prawie tak samo ulotne 
i nietrwałe jak powstające na ich kanwie przedstawienia teatralne. Druk 
nadał pismu bardziej odporną, trwałą i możliwą do reprodukcji formę, 
czyli sprawił, że dramat zyskał tożsamość niezależną od scenicznego 
przedstawienia, a później tożsamość w ramach powstających instytucji 
literatur narodowych.

4 Por. Jennifer Wise, Dionysus Writes: The Invention of Theatre in Ancient Greece, 
Cornell University Press 1998.

Niektóre ze sztuk Szekspira trafiły do drukarni, a ich reprinty pojawiły 
się pod koniec XVII wieku. Wtedy też ukazały się teksty innych drama- 
topisarzy (Corneille’a, Moliera, Racine’a, Lopego de Vega, czy Calderona 
de la Barca). Kiedy zaś w 1710 roku spod prasy wyszły Works Williama 
Congreve’a, dramat europejski miał już w miarę ustalony kształt gra
ficzny. Co ciekawe, przyjęte wtedy konwencje druku utworów scenicz
nych wskazują na nierozwiązany konflikt między dramatem a książką. 
Niektóre wyraźnie podkreślały, że chodzi o zapis wydarzeń fikcyjnych: 
spis dramatis personae (postaci, nie aktorów) na początku; kwestie ozna
czone imieniem postaci, która powinna je wypowiedzieć; didaskalia od
noszące się do wydarzeń w świecie przedstawionym (Laertes „wskakuje 
do grobu”). Natomiast podział na akty i sceny, didaskalia odnoszące się 
do działań przedstawiających (Prospero „niewidzialny, u góry”), dyktujące 
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wejścia i wyjścia, dotyczyły już zasad wystawienia sztuki na scenie5. Choć 
druk utrwalał tekst dość swobodnie jako literaturę i jako przedstawienie 
teatralne zarazem, to przecież przyczynił się wybitnie do tego, że dramat 
nabrał nowej tożsamości jako tekst zapisany na stronie książki. Coraz 
częściej rozumiano przedstawienie jako określoną wersję czy typ jego 
„realizacji" jako niezwykle złożonej struktury.

5 Skok Laertesa do grobu Ofelii odnotowują wszystkie trzy wczesne wersje: „Leaps 
in the grave” w Quarto 2 i Folio, natomiast „Laertes leaps into the grave” w Quarto 1. 
Por. Hamlet oraz Hamlet: The Texts of 1603 and 1623, red. Ann Thompson, Neil Taylor, 
Arden Shakespeare 2006.
6 Por. powieść Thomasa Keneally’ego The Playmaker, wersję dramatyczną Timberlake 
Wertenbaker Our Country’s Good oraz sztukę Louisa Nowry The Golden Age.
7 The Plays of William Shakespeare, in Eight Volumes, with the Corrections and 
Illustrations of Various Commentators; To which are added Notes by Sam. Johnson, t. VI, 
red. Samuel Johnson J. and R. Tonson et al. 1765, s. 159.

Upłynęło nieco czasu, nim literacki obraz dramatu w pełni się ukształ
tował. Zgodnie ze zwyczajem nadal u schyłku XVII, a potem w XVIII 
wieku, kolejne wystawienia sztuk Szekspira wiązały się z daleko idącą 
adaptacją tekstu i rewizją ich poetyckiej wymowy w celu dostosowania 
przedstawienia do zmieniających się gustów widzów i warunków sceny. 
Jak dobrze wiadomo, wersja Króla Leara Nahuma Tate’a z 1687 roku, 
w której Lear nie umierał w finale, zaś Kordelia poślubiała Edgara, na 
ponad sto lat wyrugowała ze scen oryginał. W takim też kształcie tragedię 
Szekspira poznały kolonie w obu Amerykach i w Australii6. Adaptacje 
tego typu zakładają swobodny wybór między jedną z dwóch tożsamości 
sztuk Szekspira: gwarantowaną przez wersję sceniczną oraz przez wersję 
drukowaną. Samuel Johnson widział to bardzo klarownie:

Tym razem zdecydowała publiczność. Kordelia w czasach Tate’a zawsze scho
dziła ze sceny zwycięska i szczęśliwa. I jeśli moje wrażenia mogą coś dodać 
do ogólnej aprobaty, to chciałbym powiedzieć, że wiele lat temu widok jej 
śmierci był dla mnie prawdziwym Szokiem. Nie wiem, czy nim nie musiałem 
zrewidować ostatnich scen tej sztuki jako wydawca, zdobyłem się kiedyś na 
ich ponowne przeczytanie7.
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Ten słynny komentarz do finału Króla Leara podpowiada, że póki scena 
dominowała jako środek przekazu, czy choćby rywalizowała z dramatem, 
poty tożsamość sztuk Szekspira pozostawała w zawieszeniu między tymi 
dwoma mediami.

Przemiana tekstów Szekspira, które początkowo służyły jako materiał 
do przedstawień (Szekspir i.o), w literaturę w pełnym tego słowa zna
czeniu zajęła nieco czasu, skoro tak dobrze nam znany Szekspir-książka 
(Szekspir 2.0) pojawił się dopiero na początku XIX wieku. Popularny 
esej Charlesa Lamba On the Tragedies of Shakespeare, Considered with 
Reference to their Fitness for Stage Representation (O tragediach Szekspira 
z punktu widzenia ich przeznaczenia na scenę), wydany w 1811 roku, 
utkwił w kulturowej pamięci przede wszystkim ze względu na stwier
dzenie, które wtedy budziło zdumienie, podczas gdy dziś wydaje się 
w pełni uzasadnione: „Leara Szekspira nie powinno się wystawiać”8. 
Lamb powoływał się oczywiście na nieodpowiedniość i „niestosowność 
maszynerii, która pomaga naśladować burzę” w przedstawieniach tej 
sztuki. Jednak jego brak zdecydowania w kwestii sceniczności sztuk 
Szekspira miał w gruncie rzeczy niewiele wspólnego z tym, jak w sposób 
najbardziej prawdopodobny „przedstawić prawdziwą grozę naturalnych 
żywiołów”. Lamb jako czytelnik Szekspira uważał, że główna akcja dra
matyczna Króla Leara rozgrywa się tyleż w umyśle samego Leara, ile 
w umyśle czytelnika:

8 Charles Lamb, On the Tragedies of Shakespeare, Considered with Reference to their 
Fitness for Stage Representation [i8ir], (w:J Charles and Mary Lamb, Works in Prose 
and Verse, red. Thomas Hutchinson, Henry Frowde for Oxford University Press, 
b. r. [1908], s. 136.
9 Ibidem.

To właśnie jego nagi umysł oglądamy. Ten konkretny przypadek zdaje się zna
czyć zbyt mało, by budził naszą refleksję; zwłaszcza jeśli on sam jej unika. Na 
scenie widzimy tylko słabości i niemoc ciała, impotencję gniewu. Lecz czytając 
tekst, nie widzimy Leara, lecz się nim stajemy - wchodzimy w jego umysł9.
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Lamb deklarował swoje zainteresowanie teatrem, lecz zarazem ostrzegał, 
by nie traktować przedstawienia jako rzeczy samej w sobie. To prawda, pil
nie spisywał wrażenia, jakie wywarły na nim sztuki Szekspira w wykona
niu dwójki najlepszych angielskich aktorów, Johna Philipa Kemble’a i jego 
siostry, Sarah Siddons. Ale dodawał, że bardzo trudno „teatralnemu by
walcowi oderwać ideę Hamleta od osoby i głosu pana K.”, dlatego też 
często „mówimy o Lady Makbet, a w rzeczywistości myślimy o pani S.”. 
Lamb nie sądził, by mógł okazać „taką niewdzięczność i zapomnieć o naj
wyższej satysfakcji”, z którą „kilka lat temu po raz pierwszy oglądał na 
scenie tragedię Szekspira z tą dwójką wielkich aktorów w rolach głów
nych”. Uważał jednak, że przedstawienie na scenie przekazuje niedojrzały 
i jednostronny obraz tego poety o skomplikowanym umyśle. Zaś z punktu 
widzenia aktorów „zdaje się wcielać i realizować te koncepcje, które dotąd 
nie przybrały wyraźnych kształtów”:

Czyż odważymy się poświęcić całe życie tej młodzieńczej przyjemności, 
temu klarownemu wrażeniu. Kiedy nowość przeminie, z rozpaczą zdamy 
sobie sprawę, że miast realizować ideę, nadaliśmy jej kształt, sprowadzając 
do poziomu przeciętnego człowieka. Porzuciliśmy marzenie, goniąc za nie
osiągalną materialnością'°.

Z ironią traktując przeciętnego człowieka, Lamb pominął całą złożo
ność działań, gestów, tonacji i gry. Można więc sądzić, że w jego opinii 
teatr przetwarza „martwe” pismo, materializuje je w bogatej i wielo
znacznej praktyce życia społecznego. Zapowiadając wartości drogie póź
niejszym komentatorom, Lamb pisał jednak w głębokim przekonaniu, 
że prawdziwy wgląd w sztuki Szekspira i najbogatsze wrażenia z tego, 
co stanowi ich istotę, zdobywamy podczas lektury. Szekspir-książka to 
oprogramowanie dla lektury. Kiedy odtwarzamy program Szekspir 2.0 
na starszej platformie, czyli scenie, traci on wiele ze swojej poprzedniej 
funkcjonalności.

10 Ibidem, s. 126.
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Próżno się jednak opierać: druk, krok po kroku, stał się dominującym 
sposobem rozpowszechniania tekstów dramatycznych, utwierdziła się 
także literacka tożsamość Szekspira i związana z nią nadrzędność lite
rackich środków w regulowaniu relacji między książką a sceną”. Kiedy 
jednak druk osiągnął kulturową dominację w XIX wieku, nowe tech
nologie przygotowywania i rejestrowania przedstawienia, które miały 
istotny wpływ na definicję teatru jako takiego, podważyły jednoznaczny 
związek między tożsamością dramatu a jego wersją publikowaną. Choć 
upowszechniały one Szekspira w wersji scenicznej (i.o), to wartość re
jestrowanych przedstawień (przechowywanie, przetworzenie, standary
zacja) identyfikowano już jako paradygmatyczne własności druku (2.0).

Odbiór filmu mniej więcej przez pierwsze sto lat jego istnienia miał 
wiele wspólnego z odbiorem teatru: oglądało się film wiele razy tuż po 
premierze, a potem trzeba było czekać na „wznowienie”, żeby zobaczyć 
go ponownie. Dostęp do dzieł filmowych regulowała zatem przygodna 
struktura przedstawień na żywo. Z jedną wszakże różnicą: film nie 
ulegał w tym czasie żadnym zmianom, dlatego przynajmniej do chwili, 
póki taśma nie uległa zniszczeniu, zdawał się po części posiadać taką 
samą tożsamość jak dzieła, którym gwarantowała ją mechaniczna repro
dukcja w formie druku. Film pozwalał także utrwalać przedstawienia 
teatralne. Podczas jednak gdy taśmę da się zatrzymać i jeszcze raz od
tworzyć, typowy seans publiczny w kinie zwykle zachowuje rytualny cha
rakter wydarzenia i czasową ciągłość przedstawienia na żywo. A dzieje 
się tak głównie dlatego, że taśmę w tej sytuacji trudno przewijać, zaś 
kina ze względów ekonomicznych odmawiają powtarzania filmu lub

ii Echo poglądów Lamba słychać wyraźnie w opinii Harolda Blooma: „W teatrze 
dostajesz gotową już niemal interpretację, padając ofiarą aktualnej mody politycznej” 
(Shakespeare: The Invention of the Human, Riverhead 1998, s. 720). Zob. także wyło
żone ze swadą przez Harry’ego Bergera przekonanie, że „wyobrażona próba” zacho
wuje dialogiczność dramatu, nie ograniczając czytelnika wyłącznie do materialnych 
możliwości sceny (Imaginary Audition: Shakespeare on Stage and Ptage, University 
of California Press 1989). Michael Bristol wnikliwe określił teatr jako „twórczość 
pochodną” (Big-Time Shakespeare, Routledge 1996, s. 61). 
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jego części za darmo. Technologia wideo, a zwłaszcza spadające ceny 
odtwarzaczy, zmieniły tę sytuację radykalnie. Teraz z łatwością da się 
oglądać filmowe wersje sztuk Szekspira i zarejestrowane przedstawienia 
w szkole i w domu. W domu bez trudu można cofać i ponownie odtwa
rzać zarejestrowane spektakle, a funkcje szybkiego przewijania w przód 
i wstecz dodatkowo oszczędzają czas. Oglądanie publicznych wydarzeń 
przeniosło się w sferę prywatną. Co ważniejsze, szeroki dostęp do przed
stawień na wideo zmienił zarejestrowane realizacje sztuk Szekspira 
w dokumenty łatwe do wielokrotnej lektury i cytowania, w poręczne 
narzędzie analizy i pedagogiki o równie trwałej i łatwej do upowszech
niania egzystencji, jak esej czy książka. Na coraz bardziej powszechne 
rozumienie przedstawienia przez pryzmat druku wpłynęły również 
wysiłki w celu stworzenia i upowszechnienia filmów na podstawie sztuk 
Szekspira w kanonicznej edycji dla szkół. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku powstał cykl BBC TV Shakespeare Plays, 
dostępny dziś na DVD.

Niewątpliwie film i wideo odnowiły nasz obraz przedstawień 
Szekspira, gdyż nadały im nową teatralność oraz umożliwiły naucza
nie o Szekspirze-jako-teatrze. Jednak sposób, w jaki wykorzystujemy 
te rejestracje, nadal pod wieloma względami odzwierciedla spojrze
nie na przedstawienie typowe dla kultury druku. Szekspir na taśmie 
filmowej czy wideo pozwala zorientowanej na druk pedagogice trak
tować przedstawienie niczym książkę, najczęściej jako książkę, która 
zasługuje na krytykę, gdyż oferuje upraszczającą interpretację tekstu. 
Tymczasem technologie filmu i wideo omijają i przekraczają kategorie 
druku. Wpisują dramat tyleż w aparaturę techniczną (ewolucja kamer, 
lepsza jakość obrazu, koloru etc.), ile w ideologię widzialnego (perspek
tywa, zasady pracy kamery, konwencje ujęć, typ realizmu), która pod 
względem marketingowym nie ma wiele wspólnego z wizualnością daw
nego i nowego teatru, podobnie jak z wizualnością literatury. Rozwój 
technologii rejestracji - fotografia, film, telewizja, radio, wideo, zapis 
cyfrowy - sprawił, że tożsamość sztuk Szekspira po raz kolejny uległa 
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kulturowej przemianie: przedstawienie przestało być zjawiskiem efe
merycznym i lokalnym, a nawet uwolniło się od ograniczeń czasowych.

Szekspir cyfrowy, Szekspir 3.0, nie ogranicza już przedstawienia do 
jednej platformy produkcji i jednego typu konsumpcji. Zarazem Szekspir 
cyfrowy pozwala lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania starszych tech
nologii, czyli książki i sceny, oraz zasady definiowania ich wzajemnych 
relacji. Szekspir 3.0 jest ruchomy - można odtworzyć DVD na komputerze 
czy przenośnym odtwarzaczu, ściągnąć pliki na iPhona, czy przesłać frag
ment na YouTube. Nie zmienia to wcale faktu, że technologię cyfrową łą
czy z pozornie przestarzałą technologią książki dziwnie znajoma zasada: 
pamięć o swobodnym dostępie. Szekspir 3.0 jest pakowany w przypomi
nające książkę okładki, dzielony na „rozdziały” i czytelnie „urynkowiony 
jak książka”, to zaś umożliwia odbiorcy szybkie przenoszenie się między 
wydzielonymi elektronicznie „scenami" przedstawienia, zmienia je w to
war do indywidualnej konsumpcji, do lektury w prywatnej sferze rodziny, 
nadaje mu postać przenośnej i czytelnej struktury: wirtualnej książki.

Nasz współczesny Szekspir 3.0 odznacza się nową i przekonującą 
bezpośredniością, przybiera postać wirtualnego archiwum, DVD formatu 
książki. Łatwo przewracać w nim strony, obejrzeć jedną scenę, zatrzymać, 
zastanowić się nad szczegółami, porównać z inną sceną, z innym filmem. 
Choć nadal często się mówi, że przedstawienie zawsze stanowi biegun 
przeciwny pisma, tu obcujemy z nim za pośrednictwem tego samego 
medium, czyli ekranu, nie różnią się też od siebie pod względem technicz
nym, gdyż organizuje je kod binarny. Szekspir 3.0 - na przykład Williama 
Szekspira Romeo + Julia Baza Luhrmanna - pojawia się na moim laptopie 
jako okienko obok tekstu, który właśnie piszę, czasem sąsiaduje z nim 
okienko pokazujące stronę z Folio lub z Quarto, albo cyfrową fotokopię 
najwcześniejszego wydania, klasycznej wersji 1.1 z 1623 roku. Jak inne 
dokumenty, Szekspir 3.0 da się bez trudu przenieść na pulpit: w erze 
cyfrowej tak czy inaczej pismo i przedstawienie mają wirtualną postać.

Szekspir 1.0, 2.0 i 3.0 to próba uchwycenia historycznie zmiennej 
tożsamości dramatu jako interfejsu między pismem a technologiami 
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przedstawienia. Chcę tu bowiem opowiedzieć dobrze znaną historię, ale 
tym razem w języku kultury cyfrowej. Pokazać, jak nowe technologie 
i sterujące nimi relacje kulturowe zmieniają naszą koncepcję pisania 
sztuk i ich przedstawiania12. Opisać, jakiej modyfikacji ulega nasz ob
raz dramatu, kiedy przestajemy go utożsamiać z materialnymi ciałami 
aktorów (teatr) czy z materialnymi śladami drukowanej poezji (litera
tura), a zaczynamy go identyfikować z technologiami informacji cyfro
wej? Czy zatem przejście od Szekspira i.o do Szekspira 2.0, a potem 
do Szekspira 3.0 odzwierciedla nasz sposób wykorzystania technologii, 
ujawniając przy okazji dynamiczne zmiany w obowiązującej koncepcji 
dramatu, od Szekspira-przedstawienia do Szekspira-książki, a potem 
do Szekspira-książki-jako-przedstawienia? Czy paradoksalnie zmiana 
technologii pozwala lepiej sformułować przyjęte tezy i założenia, nawet 
jeśli uwzględnimy w nich nowe drogi rozwoju kultury i środki wyrazu?

12 Jak twierdzi Jerome McGann, „krytyczne możliwości środowiska cyfrowego wy
magają, żebyśmy raz jeszcze wrócili do tego, co wiemy i co nam się wydaje, że wiemy, 
na temat formalnych i materialnych właściwości kodeksu”. Dodać do tego możemy 
formalne i materialne właściwości tekstów i tekstualności, a także relację między tek
stami a innymi sposobami przedstawiania pisma, jak choćby scena (Radiant Textuality: 
Literature after the World Wide Web, Palgrave 2001, s. 19).

2. OBRAZY TEKSTU / METAFORY PRZEDSTAWIENIA

N
asze rozumienie technologii - w tym technologii pisania i przedsta
wiania - często przybiera postać metafory poprzez analogię z innymi, 
bardziej swojskimi technologiami. Co najmniej od początku XIX 
wieku istnieje dramat w formie drukowanej jako „przepis” na przed

stawienie. Sytuuje to tekst w obrębie teatru, gdzie jego miejsce oddaje 
szereg swojsko brzmiących metafor: tekst jako partytura, projekt, dane czy 
oprogramowanie przedstawienia. Każda metafora ma w istocie charakter 
retoryczny, gdyż uprzywilejowuje wybrane elementy podobieństwa. Te 
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przywołane wyżej wzmacniają specyficzną perspektywę, w jakiej rozu
miemy praktykę i wartość teatru dramatycznego, a także kształtują nasz 
stosunek do tekstu i przedstawienia.

PARTYTURA

n
ajpopularniejsze rozumienie partytury jako paradygmatu przed
stawienia zaproponował, pomimo sprzeciwu muzyków, Nelson 
Goodman. To pojęcie wydaje się atrakcyjne głównie dlatego, że wy
znacza konkretny model przekazywania informacji o przedstawieniu za 

pośrednictwem pisma oraz sugeruje, że pozwala zakodować nie tylko 
sensy świata przedstawionego, lecz także dynamicznie zmienne niuanse 
świata przedstawiającego. Dla Goodmana partytura to określony system 
notacji. Wyodrębnia on

podstawowe jakości przedstawienia, które musi ono posiadać, żeby uznać 
je za realizację danego utworu; wymagania dotyczą jedynie niektórych jego 
aspektów i ustalonego stopnia ich przestrzegania. Wszystkie inne modyfikacje 
są dozwolone, dlatego też realizacje tego samego utworu, nawet w muzyce, 
mogą się bardzo różnić. (...) Tekst sztuki składa się z partytury i scenariusza. 
Dialog jako taki stanowi system notacji, od którego zależą wypowiedzi postaci. 
Ta część tekstu to partytura; należy zrealizować ją podczas przedstawienia, 
by powstało dzieło. Takie zapisy językowe, jak wskazówki sceniczne, opisy 
dekoracji etc., nie spełniają żadnego z semantycznych wymogów notacji. 
Zatem przedstawienie nie określa jednoznacznie tego scenariusza czy ze
społu współistniejących scenariuszy'’.

Goodman poddał tekst dramatyczny mniej uważnej czy krytycznej anali
zie niż partytury muzyczne czy notacje choreograficzne, gdyż uważał go 
za znacznie mniej precyzyjny i wymagający pod względem technicznym.

13 Nelson Goodman, Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Bobbs- 
Merrill 1968, s. 210-212.
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Dzieło w formie partytury można odtworzyć na podstawie zależnych od 
niej realizacji: jeśli ktoś zapisze wszystkie nuty składające się na wykona
nie danego kwartetu Brahmsa, a także pieczołowicie zarejestruje tempo 
i dynamikę, otrzyma wiarygodną wersję partytury (powstanie ona bez 
względu na to, czy kwartet zagrają instrumenty smyczkowe czy mirli- 
tony). Podobnie zapisać można każde słowo padające ze sceny. Powstanie 
wtedy odwrotność partytury, czyli tekst Antygony lub Snu nocy letniej. 
„Zapisanie” (określenie Goodmana) partytury wypowiedzi w formie dia
logu da w efekcie tekst tej samej sztuki zarówno w wypadku Snu nocy 
letniej Beerbohma Tree z 1911 roku, kiedy na scenie pojawiły się żywe 
drzewa i króliki; cyrkowo-magicznie białego pudła sceny Petera Brooka 
z 1970 roku; multikulturowego bagna Roberta Lepage’a z 1992 roku czy 
późniejszej o dwa lata fantazji w szkarłacie Adriana Noble’a, gdzie Tytania 
i Spodek chronili się pod ogromnym parasolem. Swoiste dla tych przed
stawień króliki, trapezy, błoto czy parasole, niezależnie od tego, na ile 
zapadły w pamięć widzów jako odrębne cechy danej realizacji, nie zależą 
zdaniem Goodmana (jak wszystko inne, poza wypowiadanymi przez ak
torów słowami) od „podstawowych własności” partytury Snu nocy letniej.

Tekst dramatu traktowany jako partytura gwarantuje mu nadrzędną, 
konstytutywną rolę w przedstawieniu, gdyż definiuje realizację na sce
nie jako odtworzenie słów. Choć z zasady aktorzy wypowiadają zapisane 
w dramacie słowa, to nie ograniczają się wyłącznie do ich wypowiedzenia, 
lecz nadają im postać mowy. Aktorzy używają słów, żeby stworzyć akcję, 
wydarzenie, zrobić coś, co zwykle daleko wykracza poza granice „prowa
dzenia dialogu”, wypowiadania słów. W tym sensie nie tylko dekoracje po
chodzą spoza obszaru tekstu-jako-partytury. Ta metafora pomija bowiem 
fakt, że aktorzy działają słowami, jak dzieje się choćby w chwili, kiedy 
ktoś mówi „tak”, na myśli mając „nie”. Film Petera Greenawaya Księgi 
Prospera uwidacznia właśnie ten problem. Kiedy porównać go z licznymi 
przedstawieniami Burzy, wyda się nadzwyczaj wierny tekstowi. Nie tylko 
pada tu większość kwestii ze sztuki, lecz wiele z nich zostało wręcz ob
sesyjnie zrealizowanych. Jednak Greenaway po mistrzowsku dodał tym 
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„dialogom” ramę, kiedy pokazał je przez pryzmat monologu Prospera/ 
Johna Giełguda, który relacjonuje akcję w miarę, jak ją zapisuje na kartce 
papieru. Jak zatem sugeruje ta wspaniała rama dla wizualnego pola dra
matu, istnieją granice „zależności od partytury” jako miejsca twórczych 
negocjacji między poetyką a przedstawieniem.

Czy Bach zagrany na fortepianie mniej „zależy" od partytury niż 
Bach wykonany na klawesynie? Moda na rekonstruowanie dawnych in
strumentów nie tylko skomplikowała nasze rozumienie tego, czym jest 
owa „zależność", ale podważyła także pojęcie partytury jako trwałej pod
stawy utworu, niezależnej od konkretnych wykonań. Nawet jeśli dana 
partytura nakazuje konkretne tempo, tonację i intonację, to przecież jej 
wykonanie stanowi wydarzenie społeczne, a zatem „zależność” - niczym 
pojęcie „wierności” w teatrze - powstaje jako efekt przekonania, że wy
brano właściwe konwencje przedstawienia poza samym tekstem, wyko
rzystując go we właściwy sposób (można uznać, że wykonanie Brahmsa 
na mirlitonie „zależy” od partytury, lecz nie jest to Brahms). Nikt nie 
domaga się już masek, koturnów i męskiej obsady, żeby mieć wraże
nie obcowania z Medeą „zależną” od partytury, nawet nie wspominając 
o muzyce granej na flecie, amfiteatrze na wolnym powietrzu, świeckim 
święcie i obowiązkowym uczestnictwie. Jako przykład weźmy Medeę, 
którą wystawiła Deborah Warner w 2002 roku na scenie Abbey Theatre 
w Dublinie we współczesnych dekoracjach i kostiumach, każąc aktorom 
posługiwać się wyraźnym irlandzkim akcentem. W punkcie kulmina
cyjnym akcji grająca tytułową rolę Fiona Shaw brutalnie patroszyła na 
scenie dzieci, obryzgując krwią ściany pałacu z pleksi. Warner otwarcie 
przekroczyła zatem jedną z nielicznych konwencji przedstawieniowych 
antycznej tragedii, które mniej lub bardziej dosłownie zostały zapisane 
w tekście. A jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że widzowie obcowali tu 
z tragedią Eurypidesa w wersji anglojęzycznej, to okaże się, że nic w tym 
przedstawieniu nie „zależało” od tekstu. Jednak dla tych, którzy oglądali 
realizację Warner w Dublinie lub gdziekolwiek na świecie podczas wy
stępów gościnnych, była to tragedia antyczna, nasza Medea i w pewnym 
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stopniu także Medea Eurypidesa. Jak się wydaje, świadomość historycz
nej zmienności konwencji przedstawieniowych sprawia, że nawet takie 
przedstawienie zwykliśmy uznawać za realizację wskazówek w tekście.

W tym sensie partytura stanowi najczęściej wyraz pragnienia, żeby 
przedstawienie podporządkowało się przyjętemu autorytetowi tekstu. 
W 1994 roku Warner przygotowała słynną realizację Kroków Samuela 
Becketta z Fioną Shaw. Tekst w zasadzie pozostał bez zmian, lecz wbrew 
didaskaliom aktorka nie wykonywała tytułowych kroków w wąskim snopie 
światła, padającym równolegle do proscenium. Warner zdecydowała, że 
część akcji rozegra się na niewielkiej platformie na widowni. Reakcja 
Edwarda Becketta, spadkobiercy dramatopisarza, modelowo wręcz reali
zowała ideę partytury. Wyjaśniając, dlaczego zażądał zdjęcia przedsta
wienia z afisza po kilku zaledwie pokazach i nie wydał zgody na występy 
gościnne, powiedział:

Jako właściciele praw nie chcemy w żaden sposób ograniczać wolności inter
pretacji, tego żywotnego krwiobiegu w muzyce i teatrze. Katalog rejestruje 
ponad piętnaście wykonań późnych kwartetów smyczkowych Beethovena 
w wielu odmiennych interpretacjach, lecz każda realizuje te same nuty, to
nację, oznaczenia rytmu i tempa. Dlatego czujemy się usprawiedliwieni, do
magając się podobnego respektu dla sztuk Samuela Becketta'11.

14 Edward Beckett, Letter to „The Guardian”, 24.03.1994.

To równie typowy, co wiodący na manowce sposób argumentacji. Jak 
się wydaje, ciała aktorów i przestrzeń jako instrumenty przedstawienia 
teatralnego, służące przekazywaniu sensów, odznaczają się większą 
dynamiką i wrażliwością na interpretację niż instrumenty muzyczne, 
gdyż już wcześniej coś znaczą, niezależnie od aktualnej konfiguracji 
i użycia w przedstawieniu. W tekście dramatu trudno odczytać „tonację, 
oznaczenia rytmu i tempa” po części dlatego, że społeczna i materialna 
technologia teatru dramatycznego jako instrument wcale nie służy 
do od-twarzania. Ten instrument bierze aktywny udział w procesie 14 
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tworzenia i dynamice zmian. Od przedstawienia jako instrumentu 
oczekujemy nie tyle interpretacji tekstu sztuki, ile spodziewamy się, że 
dzięki grze aktorów, reżyserii i scenografii, które bardziej przekształcają 
tekst, niż go realizują, powstanie wydarzenie, spektakl1’.

Nic lepiej nie ujawnia siły partytury, która stara się narzucić przedsta
wieniu spójność typową dla tekstu, niż sama zasada metaforyzacji. Taka 
metafora podpowiada bowiem, że dramat został zapisany w określonej 
postaci. Jednak praktyka korzystania z partytur w muzyce przypomina 
raczej funkcjonowanie scenariusza w teatrze, podkopując sens takiej me
tafory. Zwykle istnieje przecież więcej niż jedna partytura, na podstawie 
której wykonuje się utwór muzyczny. Jest ich wiele, skopiowanych jako 
fragmenty, opisanych i skomentowanych przez konkretnych wykonawców. 
Także przedstawienie nie powstaje na podstawie jednego tekstu, lecz co 
najmniej kilku. W trakcie prób dokonuje się skrótów, przestawia kwestie 
postaci i sceny oraz opatruje rozmaitymi komentarzami. Znacząca liczba 
takich tekstów, scenariuszy poszczególnych aktorów, po zakończeniu 
pracy ląduje w koszu na śmieci. Warto podkreślić w tym kontekście, że 
kompozytorzy co najmniej przez ostatnie półwiecze kontestowali koniecz
ność zapisu muzyki w postaci skonwencjonalizowanego systemu notacji 
na pięciolinii, z kluczem, nutami, oznaczeniem tonacji, tempa i rytmu. 
Starali się wypracować cały wachlarz innych sposobów zapisu relacji nut 
do granej na ich podstawie muzyki, redefiniując pojęcie interfejsu między

15 Podczas konferencji, którą w 2003 roku zorganizował University of Western Sydney 
dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy prapremiery Czekając na Godota, Edward Beckett 
wyszedł z przedstawienia, gdyż akcji dramatu towarzyszyła muzyka. Podobne protesty 
przeciwko wykorzystywaniu muzyki mają już swoją tradycję: w 1984 roku JoAnne 
Akalaitis wprowadziła utwór Philipa Glassa w Końcówce na scenie American Repertory 
Theatre, co spowodowało ingerencję spadkobierców Becketta. Jak piszę Matthew 
Rimmer, australijski rząd zaakceptował wprawdzie regulacje prawne przeciwko „de
gradującemu traktowaniu dzieł, działającemu na szkodę czci i reputacji autora”, jednak 
prawdopodobnie przedstawienie Neila Armfielda i Company B z Sydney nie zostanie 
zdjęte z afisza, żeby widzowie mieli szansę obejrzeć „słynny spektakl i lepiej poznać 
autora tekstu". Zob. również: Kathy Marks, Director Calls Beckett Heir an „Enemy of 
Art" after Godot Censure, „Independent”, n.01.2003.
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tekstem a przedstawieniem również jako metodę tworzenia nowej mu
zyki'6. Partytura nie jest w stanie przesądzić o własnej realizacji. Jeśli 
dziś można wykonać „muzykę Bacha” równie dobrze na fortepianie, co 
na syntezatorze, to także w Śnie nocy letniej musi znaleźć się miejsce dla 
magii i błota, króliczków i parasoli.

PROJEKT

J
ak się wydaje, pojęcie projektu w większym stopniu niż metafora par
tytury pozwala uchwycić otwartość dramatu w porównaniu z przedsta
wieniem, nawet jeśli obie pokazują je jako zależne od tekstu. Dramat to 
taki rodzaj projektu, który pozwala skonstruować coś innego niż on sam, 

czyli właśnie przedstawienie. Wymaga to jednak udziału wielu osób i ma
teriałów. Charles Isherwood ujął to bardzo trafnie: „Z wielu tysięcy sztuk, 
napisanych przez kilka ostatnich tysiącleci, przetrwała tylko garstka, lecz 
nawet one stanowią wyłącznie projekty nieistniejących, trójwymiarowych 
dzieł”'7. Metafora projektu odwołuje się jednak do pojęcia struktury, nie 
zaś do procesu jak poprzednio omawiana, do pewnego artefaktu, któ
rego wierność można sprawdzić, porównując z dyspozycjami w tekście. 
Wystarczy przecież zajrzeć do projektu, żeby się dowiedzieć, czy framugę 
drzwi należy przesunąć o dwa czy trzy centymetry w lewo. Ta metafora za
kłada jednak, że odwołując się do tekstu, da się wymierzyć różne aspekty 
przedstawienia. Tymczasem wierność przedstawienia można zmierzyć 
tylko w relatywnie prostych i nieciekawych przypadkach, na przykład

16 Przeciwstawne tendencje w partyturach kompozytorów współczesnych wnikliwie 
analizuje Elizabeth Dyrud Lyman. Jak przekonuje, „żaden z artystów w XX wieku nie 
miał takiej odwagi w kwestionowaniu i poszerzaniu typowych dla danego rodzaju 
sztuki form notacji, jak kompozytorzy" (Visible Language in Theatrical Texts: Present, 
Past and Future Forms of Stage Direction, rozprawa doktorska, University of Virginia 
2003, s. 224).
17 Charles Isherwood, Keeping the Old Off Off Broadway Spirit Alive, „New York 
Times”, 27.04.2007.
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kiedy zapytamy, czy Hamlet musi powiedzieć „być albo nie być”, nim 
padnie „oto jest pytanie”, jeśli w ogóle tę kwestię wypowie. Możliwość 
odmiennych realizacji scenicznych wynika z dynamicznych i zmiennych 
zasad wykorzystywania tekstu w ramach konwencji właściwych różnym 
nurtom teatru. To, co mówi, robi i rozważa współczesny Hamlet (o ile 
na scenie jest tylko jeden aktora grający Hamleta) trudno było sobie wy
obrazić na scenie trzydzieści lat temu, nie mówiąc o wcześniejszych re
alizacjach, a przecież i tak mamy wrażenie, że obcujemy z arcytragedią 
Szekspira. Wynika to z przyjętej w określonym miejscu i czasie zasady 
wykorzystywania tekstu w przedstawieniu. Trudno więc mówić o bezpo
średnim dostosowaniu możliwych realizacji do tekstu „jako takiego”, jak 
podpowiada idea projektu.

Znaczna część atrakcyjności partytury i projektu jako metafor przed
stawienia teatralnego wynika z tego, że uwzględniają one inwencję autora, 
a nawet artysty. Partytura i projekt zakładają istnienie aktu inspiracji, 
który pozostawił ślad w postaci tekstu, a także istnienie autora, który 
podpowiada sposób realizacji swego dzieła. Kiedy ktoś pominie instrukcje 
w didaskaliach (zacznie Hamleta od kwestii: „A człowiek? Niby wiem, 
że to arcydzieło”) czy wpisane w tekst (każę Medei w Dublinie wprost 
na scenie wypatroszyć dzieci i rozbryzgać ich krew na ścianach pałacu), 
zlekceważy konwencje danego gatunku (nakręci film) czy historycznie 
wskazane środki ich realizacji (obsadzi afroamerykańskiego aktora w roli 
Merkucja, każąc mu włożyć damski strój) - wtedy arcydzieło zniknie, a na 
jego miejscu pojawi się łatwe do zdemaskowania oszustwo, jak fikcyjny 
kompozytor P.D.Q. Bach, wieża Eiffla w Vegas czy Taj Mahal z kostek cu
kru. Filmy Hamlet Almereydy oraz Romeo + Julia Luhrmanna, podobnie 
jak Medea Warner, pokazują wyraźnie, że tekst dramatu zupełnie inaczej 
funkcjonuje w technologiach przedstawienia, niż notacja w muzyce czy 
projekt w architekturze.

46 w. B. WORTHEN



DANE / SOFTWARE

K
ultura cyfrowa wpłynęła decydująco na pisanie jako proces i tekst jako 
jego efekt. Ponieważ technologie cyfrowe poszerzyły pojęcie książki 
jako technologii społecznej, należy się także zastanowić nad tym, 
jak zmieniły się technologie przedstawienia. Zwykle nowe technologie 

zastępują poprzednie - kto dziś pamięta maszyny do pisania, kamery 
filmowe, telefony w samochodach i płyty winylowe? Bywa jednak i tak, 
że stare i nowe technologie współistnieją ze sobą w sposób, który pomaga 
lepiej zrozumieć kulturowe implikacje ich działania. Technologie cyfrowe 
pozwoliły spojrzeć świeżym okiem nie tylko na kulturowe znaczenie 
druku. Typowe dla nich metafory - dane, oprogramowanie - ujawniają 
także zasady naszego myślenia o przedstawieniu teatralnym, a dotyczy to 
zwłaszcza dawniejszych założeń, które chyłkiem przemyciły się w nowych 
formach. Ponieważ obie omawiane tu metafory uprzywilejowują pisanie, 
wyraźnie kontrastują z tymi, które przedstawianie i pisanie modelowały 
wedle relacji między narzędziami a technologiami.

Podczas prób do przedstawienia zwykle korzysta się z tekstu. Czy jed
nak chodzi o odzyskanie zawartych w nim danych? Ta metafora niewąt
pliwie dominuje w całej współczesnej komunikacji. Nie znaczy to wcale, 
by wszyscy znali techniczną definicję danych, a tym samym orientowali 
się w tym, jaką pracę wykonują one jako metafora. Dla inżynierów dane 
mają niewiele wspólnego z treścią przekazu. Interesuje ich bowiem to, 
czy i jak zakodować i odkodować sygnał, który odbiorca przyjmie jako 
przekaz, a także to, czy w ogóle da się przekazać każdy rodzaj danych. 
Kanoniczna dziś teza Claude’a Shannona zakłada, że w epoce cyfrowych 
technologii przekazu „aspekty semantyczne komunikacji nie mają dla 
inżynierów większego znaczenia”'8. Informacja to funkcja wyboru,

18 Claude E. Shannon, The Mathematical Theory of Communication, [w:] Claude 
E. Shannon, Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication [1949], 
University of Illinois Press 1964, s. 27. 
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umiejętność wyselekcjonowania jednej spośród kilku dostępnych moż
liwości: pojawia się w chwili, kiedy takie pojedyncze wydarzenie w polu 
zmiennych, jak choćby zmiana częstotliwości sygnału czy przesunięcie 
gałki z pozycji „wyłączone” na „włączone”, zmieni stan rzeczy, stwarza
jąc możliwość pojawienia się znaczących różnic. Każdy system danych 
wymaga określonego stopnia redundancji, lecz o ich wartości rozstrzyga 
prawdopodobieństwo. Szansa na otrzymanie danych wzrasta, kiedy ma
leje prawdopodobieństwo redundancji, zaś maleje, kiedy nazbyt łatwo 
o przypadkową zmianę.

Jeśli wybieramy między dwoma równie prawdopodobnymi przeka
zami, wartość informacyjna każdego z nich pozostaje relatywnie wysoka. 
Oba są równie prawdopodobne, a zatem wybór jednego z nich oznacza 
istotną różnicę. Weźmy pod uwagę taki oto przykład. Kiedy czytamy do
wolne zdanie w języku angielskim, „danych” dostarcza nam każda litera 
lub spacja w serii znaków. Jeśli pierwszy wyraz zaczyna się od litery „J”, 
wtedy szansa, że jako kolejna litera pojawi się b, c, d, f, g, j, k, 1, m, q, 
s, t, v, w, x czy z, zbliża się do zera (możliwość pojawienia się h, n czy r 
jest bardzo niewielka). Liczba możliwości jest zatem znacznie mniejsza 
niż w sytuacji, kiedy pierwszy wyraz zaczyna się od litery „A”, gdyż po 
tej literze może nastąpić albo spacja, albo każda inna litera alfabetu. To 
wielce prawdopodobne, że po „J" zobaczymy którąś z pięciu typowych 
możliwości (nie licząc nazw miast w Finlandii, słów w języku Hindu 
czy skrótów w rodzaju Jr lub J.V.). Po „A” liczba możliwości wynosi dwa
dzieścia siedem, czyli jest o wiele większa niż po literze „J” w tej samej 
pozycji. Dlatego też litera następująca po „A” przynosi więcej danych niż 
litera po „J”'9. 19

19 Ten przykład podaję Warren Weaver (Recent Contributions to the Mathematical 
Theory of Communication, [w:] Claude E. Shannon, Warren Weaver, op. cit., s. 11). Być 
może niektórym czytelnikom klarowniejszy wyda się przykład numeryczny. Jeśli jakiś 
przekaz jest bardziej prawdopodobny niż inny, to znaczy, że posiada relatywnie niską 
wartość informacyjną. W serii 2-4-6-8-__możliwość, że kolejną liczbą będzie 10, na
tyle zmniejsza szansę pojawienia się innej liczby, że kiedy 10 faktycznie się pojawi,
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Na takiej właśnie koncepcji „danych” opierają się technologie cyfrowe. 
W ich przypadku, jak potwierdza Mark C. Taylor, różnica „ma znaczenie. 
Nie dzieje się tak zawsze, gdyż niektóre różnice nie odgrywają żadnej 
roli i nie mają żadnych konsekwencji”20. Okrzyk „co za burza!” podczas 
huraganu może mieć znaczenie, lecz przynosi niewiele istotnych infor
macji. Określone uporządkowanie czy wzór zakładają różnicę (alfabet, 
wzory na szkockich tartanach, amerykańska Konferencja Wschodnia 
Piłki Nożnej), dlatego ich przeciwieństwo oznacza brak zróżnicowania. 
Norbert Wiener i jego zwolennicy nazywają to „entropią”, zarówno kiedy 
chodzi o absolutny bezruch, absolutną redundancję (zero różnicy), jak 
też kompletny chaos (same różnice). Co za różnica21.

Definicja informacji jako spójnej zasady kodowania danych, z któ
rych mogą korzystać różne urządzenia (różne platformy), stanowi istotę 
dokonującej się dziś rewolucji cyfrowej. Pozwala bowiem odtworzyć 
ten sam wzór danych, informację, na przykład sekwencję binarnych 
sygnałów (włącz/wyłącz czy i/o), na stronie w książce, na ekranie 

nikogo to nie zaskoczy (gdyby pojawiło się ii, musiałby powstać nowy kod binarny: 
czy ii to zaskakująca „informacja”, czy też efekt statyki lub interferencji w systemie?). 
Jeśli istnieje jeden przekaz do wyboru, poziom informacji spada do zera: dodanie i 
do serii i-i-i-i__nie ma żadnej wartości informacyjnej.
20 Mark C. Taylor, The Moment of Complexity: Emerging Network Culture, University 
of Chicago Press 2001, s. no.
21 Norbert Wiener - wynalazca cybernetyki, kontroli poprzez sprzężenie zwrotne - 
twierdzi, że informację można przekazywać jedynie w formie alternatyw. Jeśli trzeba 
przesłać tylko jedną ewentualność, lepiej w ogóle z tego zrezygnować. Telegram 
i telefon funkcjonują pod warunkiem, że przesyłane za ich pośrednictwem przekazy 
nieustannie się zmieniają w sposób niczym nie determinowany i da się je efektywnie 
zaprogramować tylko wówczas, kiedy ich zmiany dostosują się do jakieś zasady sta
tystycznej” (Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 
[1948], wyd. 2, MIT Press 1962, s. 10). Nieco inaczej definiuje zjawisko entropii John 
R. Pierce (An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals Noise, wyd. 2 popr., 
Dover 1980, s. 21-24). Jego zdaniem decyzja, żeby najczęściej występująca w języku 
angielskim litera E miała w alfabecie Morse’a najprostszą postać, czyli jedną kropkę, 
nie wiązała się z częstotliwością jej występowania. Przesądził „układ czcionek w po
jemnikach, bowiem zecerzy lubią mieć pod ręką najczęściej używane litery" (s. 25). 
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komputera, iPoda, telefonu komórkowego, czy na koszulce. Dziś w za
sadzie wszędzie widać efekty tego, że znaczenie uwolniło się od danych, 
zaś większość sposobów wykorzystania pojęcia „dane” ma charakter 
metaforyczny. Oczywiście, pociąga to za sobą konsekwencje kulturowe: 
przyjmujemy, że „wartość danych nie zmienia się w różnych kontek
stach”, gdyż definiujemy je jako coś, na co nie mają wpływu konkretne 
środki realizacji. Jak podkreśla Katherine N. Hayles, oderwanie „danych 
od kontekstu i tym samym od znaczenia” prowadzi do ich urzeczo- 
wienia „jako poruszających się swobodnie, pozbawionych kontekstu 
i policzalnych jednostek”22 23. Nowoczesna technologia nie utożsamia 
informacji ze znaczeniem, oddziela ją od materialnego środka prze
kazu, czyli wyodrębnia z jego pola. Dlatego też w tym ujęciu dane nie 
zależą od sposobu ich przekazywania.

22 Katherine N. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, 
Literature, and Informatics, University of Chicago Press 1999, s. 53-54, przypis 9.
23 Alvin Kernan, Printing Technology, Letters Samuel Johnson, Princeton University 
Press 1987, s. 48-55.

Kultura informacji sankcjonuje tezę, że materialny nośnik nie 
odgrywa większej roli dla danych, którym służy za podstawę: dane 
cyfrowe się nie zmienią, jeśli zdjęcie na ich podstawie pojawi się 
w książce, na ekranie telefonu czy na biurku agenta FBI. Taki model 
realizacji musi wydać się nam znajomy. W podobny sposób rozumiemy 
przecież przedstawienie jako rodzaj pobrania czy zdekodowania tekstu 
za pośrednictwem przezroczystych narzędzi sztuki scenicznej. Wydaje 
się nam zatem, że to przedstawienia przekazują sobie tekst jako dane, 
niektóre lepiej, niektóre gorzej. Pomimo to teoria informacji dopro
wadziła do zaskakującej rewizji dotychczasowego myślenia o „logice" 
książki jako realizacji dzieła sztuki2’. Osławiony awans druku kosz
tem kultury oralnej i rękopiśmiennej miał bowiem dwojaki charak
ter. Druk umożliwił większe upowszechnienie pisma, dając pozornie 
gwarancję, że dane - konkretny utwór literacki - nie ulegną zmianie, 
niezależnie od ich aktualnej, materialnej postaci. Oksfordzkie wydanie 
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Szekspira, popularna książka w miękkiej oprawie, Quarto 2 czy Classics 
Illustrated Hamlet stanowią materialną postać tych samych danych, 
tych samych słów. Ideologia druku daje niepodważalną gwarancję, że 
te wszystkie książki materializują to samo dzieło sztuki, choć w rze
czywistości Znajdziemy w nich te „same” słowa w innym zapisie, inne 
słowa, słowa w odmiennej postaci (papier, atrament, rozmiar, oprawa, 
okładki, ilustracje) oraz słowa różniące się znaczeniem kulturowym 
(zasady edytorskie, wydawnictwo) i adresowane do różnych odbior
ców w ramach odmiennych procesów społecznych i ekonomicznych. 
W kulturze cyfrowej przyjmuje się, że dane nie ulegają zmianie w pro
cesie materializacji, dlatego musimy zrewidować także dotychczasowe 
rozumienie druku jako informacji: dana platforma jedynie wytwarza 
efekt informacji w procesie realizacji. Materializując dane, platforma 
faktycznie je zmienia.

Wiener twierdził, że „dyspozycje w tekście, podobnie jak inne 
formy informacji, ulegają dezorganizacji w procesie ich przekazywa
nia’’24. Czy zatem drukowany tekst jako sposób materializacji danych 
jest przezroczysty, czy też ulegają one w tym procesie potencjalnym 
zmianom? Takie pytania każą na nowo przemyśleć kwestię różnych 
wersji tych samych sztuk Szekspira. Czy Hamlet skarży się na swoje 
„too, too sallied flesh” (jak robi to w Quarto 2 z 1604 roku, które uka
zało się jeszcze za życia autora) czy też na „too, too solid flesh” (jak 
proponuje wersja Folio, opublikowana w 1623 roku przez współpracow
ników autora już po jego śmierci)? A może „sallied” powinno zastąpić 
jeszcze jakieś inne słowo, które Szekspir najpewniej napisał, mógł 
napisać, zamierzał czy powinien był napisać; słowo, które w jego ma
nuskrypcie uległo zniekształceniu i/albo zostało źle odczytane i/albo 
pomylone przez zecera? Chodzi o solid czy o sullied? A może wersja 
prawidłowa brzmi sallied. Hamlet wykrzykuje przecież „grieved and 

24 Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society [1948), 
Houghton Mifflin 1954, reprint DaCapo Press (1988],, s. 17.
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sallied" w Quarto z 1603 roku, czyli w tej wersji, którą wydawcy często 
uważali bardziej za nieczytelny brulion niż zrozumiały tekst2*.

To zaskakujące, ale technologia cyfrowa podważyła między innymi 
zakładaną wcześniej „logikę danych” druku, a co za tym idzie, tradycyjny 
model przedstawienia jako sposobu realizacji tekstu dramatu. Pierwsze 
drukowane wersje sztuk Szekspira wydawały się kiedyś niepodatne na 
zmiany, różnice między nimi jedynie „brudziły” tekst, więc można było 
dowolnie wybierać: „sallied”, „sullied" czy „solid”. Dziś nabrały one zna
czenia jako historyczne materializacje odrębnych dzieł, które zmieniają 
informację niesioną przez każdą książkę. W sztukach Szekspira na każ
dym kroku natrafia się na podobnie niepokojące wydarzenia związane 
z formą druku. W pierwszych wersjach drukowanych trudno czasem 
określić, kto w danej chwili zabiera głos: ta sama „postać” pojawia się 
sygnalizowana przez kilka imion (jako „Rob.”, „Robin Goodfellow" i jako 
Puck w tym samym Śnie nocy letniej'); w didaskaliach zamiast imienia 
postaci występuje imię i nazwisko aktora („wchodzi Will Kemp” w Romeo 
i Julii na łamach Quarto 2), a nawet samo nazwisko („Kemp” w Wiele 
hałasu o nic, wersja z Folio), czasem zaś pojawia się skrót nazwiska 
i trudno mieć pewność, która postać zabiera głos; bywa też, jak dzieje 
się to w finale Króla Leara, że kwestia przypisana jakiejś postaci (skrót

25 Nowa bibliografia, przygotowana między innymi przez Waltera W. Grega, 
A. W. Pollarda i Fredsona Bowersa, próbuje zdjąć „zasłonę druku” z ukrytego pod 
nią, integralnego „dzieła” autora. Traktuje zatem druk jako coś, co gwarantuje wpraw
dzie niezmienny przekaz dzieła, lecz jednak zakłóca sygnał, obniża jego wartość, 
kiedy tylko pozwala mu się zmaterializować. Określenie „zasłona druku” pochodzi 
od Bowersa (On Editing Shakespeare and the Elizabethan Dramatists, University of 
Pennsylvania Library for the Philip H. and A. S. W. Rosenbach Foundation 1955, 
s. 87). Por. także: Walter W. Greg, The Editorial Problem in Shakespeare: A Survey 
of the Foundations of the Text, Clarendon Press 1951). Krytyka nowej bibliografii 
ma już własną tradycję, a jej znakomite podsumowanie oferuje Laurie E. Maguire 
(Shakespearean Suspect Texts: The „Bad" Quartos and Their Contexts, Cambridge 
University Press 1996). Maszyna Hinmana do kolacjonowania różnych wersji tych 
samych scen pozwala odnaleźć wszystkie zmienione słowa i stanowi idealne wcielenie 
kultury druku: to maszyna, która tropi różnice, żeby oczyścić kod.
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„Edg.” zamiast „Edgar” w wersji z Folio) w jednym wydaniu, w drugim jest 
sygnowana innym imieniem („Duke” zamiast „Albany” w Quarto z 1608 
roku). Niekiedy didaskalia zapowiadają wejście postaci, która w danej 
scenie nie wypowiada ani słowa, ani nie pełni znaczącej funkcji, albo 
też każą zejść ze sceny postaci, która ma jeszcze kwestię do powiedzenia. 
Czasem faktycznie chodzi o błędy drukarskie albo o efekty wadliwego 
przekazu („dezorganizacja w procesie przekazywania”) tekstu, zmieniają
cych się konwencji jego zapisu czy jakichś poprawek. Nieustalone jeszcze 
wtedy zasady druku domagały się czasem danych, których nie potrafimy 
już dziś odczytać. W nowszych edycjach nie Znajdziemy po nich śladu, 
gdyż zniknęły w „korekcie”. Wydawcy nie potraktowali ich jako danych, 
jako należących do wzoru, który niósł potencjalne znaczenie, pomagając 
ustanowić spójną wersję „sztuki Szekspira” w lekturze czy na scenie26. 
Trzeba o tym pamiętać, żeby mieć wgląd w przedstawienie: informacja 
potraktowana metaforycznie uwypukla fakt migracji danych między róż
nymi platformami, natomiast informacja w dramacie zmienia się pod 
wpływem systemów, które ją reprezentują czy realizują.

26 Por. najbardziej klarowny i zarazem kontrowersyjny wyraz takiego stano
wiska: Margreta de Grazia, Peter Stallybrass, The Materiality of the Shakespearean 
Text, „Shakespeare Quarterly” T993, nr 44, s. 255-283. Zob. także: Gary Taylor, The 
Renaissance and the End of Editing, [w:] Palimpsest: Editorial Theory in the Humanities, 
red. George Bornstein, Ralph G. Williams, University of Michigan Press 1993, s. 121- 
149; Jerome McGann, op. cit., Palgrave 2001. Na temat „wielomianowości” tekstów 
Szekspira, czyli faktu, że często te same postacie mają różne imiona, por.: Randall 
McLeod, UN Editing Shak-speare, „Sub-Stance" 1982, nr 33, s. 26-55.

Różne platformy to różne dane: taka rewizja pojęcia druku-jako-danych 
musi mieć istotne konsekwencje dla badań nad realizacjami dramatów. 
Sztuki teatralne przez pierwsze sto lat po wprowadzeniu druku miały 
dwie odrębne platformy realizacji - książkę i scenę. Jak się wydaje, ro
zumiano je wtedy jako relatywnie różne środki wyrazu. W XIX wieku 
zaczęło się natomiast upowszechniać bardziej nowoczesne przekonanie, 
że scena może i powinna funkcjonować jako inny rodzaj wydania, repro
dukowania danych z tekstu, aż stało się to czymś oczywistym. Wierny, 
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zgodny z normą i prawomocny teatr (akcenty patriarchalne i heteronor- 
matywne jedynie podkreślają ideologiczną stawkę) zawsze realizuje te 
„same” słowa (to znaczy, wiele z nich), aspirując w efekcie do tego, żeby 
odtwarzać druk jako przedstawienie. Tak wąsko rozumiany paradygmat 
„tekst versus przedstawienie" już w epoce druku faktycznie zapowiadał 
metaforę danych cyfrowych. Hamlet pozostawał Hamletem na różnych 
platformach kolejnych edycji książkowych oraz na każdej scenie, która 
zastąpiła drewnianą platformę teatru elżbietańskiego - na jasno oświetlo
nej scenie pudełkowej i jako malowane światłem, podzielone na piksele 
obrazy na wielkim i małym ekranie.

Paradoksalnie technologie cyfrowe rzuciły wyzwanie obowiązują
cemu przekonaniu o braku historycznej zmienności książki, choć nadal 
nie straciła swojej siły typowa dla kultury druku metafora przekazy
wania danych z książki na scenę. Najlepiej świadczy o tym „krytyka 
zorientowana na przedstawienie” czy „skoncentrowane na scenie” czy
tanie sztuk Szekspira, popularne w latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Kiedy John L. Austin w Jak działać słowami zakwestionował fortunność 
aktów performatywnych, to jednocześnie ulokował performatywną siłę 
mowy nie w samych słowach, lecz w ich odpowiednim użyciu w zgo
dzie z konwencjonalnym systemem zachowań. Wypowiedzenie słowa 
„przysięgam" tylko wtedy dopełni aktu performatywnego, kiedy zostaną 
spełnione wszystkie niezbędne warunki: intencji, zdolności spełnienia 
obietnicy i tym podobne. Same słowa nie wystarczą. Akt mowy to ich 
konkretne wykonanie we właściwych okolicznościach. Tymczasem „zo
rientowana na przedstawienie" lektura szła w przeciwnym kierunku, 
skoro zachowania na scenie chciała dostosować do zuniwersalizowa- 
nego pojęcia przedstawienia w tym kształcie, który daje się wyczytać 
z zapisanych na stronie słów. Przyjmowano zatem, że teatr Szekspira 
„różnił się od wszystkich znanych nam form scenicznych, lecz podsta
wowy akt przedstawiania wcale się nie zmienił”, gdyż sztuki „piszę się 
na scenę i dopiero w przedstawieniu ujawnia się ich prawdziwa istota”. 
Takie podejście odnawia konwencjonalnie „literacki” sens tekstu jako 
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abstrakcyjnych danych, które przekazuje się do realizacji na właściwej 
platformie, i bardziej chodzi tu o scenę niż o lekturę27.

Burbage i Branagh to aktorzy. Sposoby ich gry, społeczne i kultu
rowe funkcje teatru wtedy i dzisiaj, technologie przedstawiania i gatunki 
dramatyczne (nie mówiąc o pożywieniu, filmie, Freudzie i tak dalej) 
znacznie się różnią, jednak stanowią dobry przykład tej samej dzia
łalności. Także wydanie Folio Works z 1623 roku i Norton Shakespeare 
materializują tę samą koncepcję druku, zaś Pong i Grand Theft Auto 
odsyłają do kategorii gier wideo. W obu przypadkach „logika” druku 
gwarantuje zachowanie autentyczności sztuk Szekspira. Przedstawienie 
z literackiego punktu widzenia to dość upraszczający sposób realizacji, 
gdyż oferuje zredukowane środki do odtworzenia bogatej wieloznacz
ności tekstu, jego niejednoznacznych danych. Natomiast uniwersalna 
platforma sceny z punktu widzenia kogoś „zorientowanego na przedsta
wienie” to miejsce takiego oczyszczania sygnału, żeby dało się odróżnić 
Szekspira autentycznego od jego niezmiennego obrazu wytwarzanego 
w lekturze28. Oba stanowiska wspiera metafora danych realizowanych na 
odpowiedniej platformie, która ani sama nie podlega zmianom historycz
nym, ani nie zmienia danych. Czy jednak „dane” pozostają „takie same” 
po przejściu przez różne media, różne kulturowe platformy, jak książka 
czy przedstawienie? Odpowiedź na to pytanie wpływa na sposób dostępu 
do „danych” i ich ocenę. Można oglądać Lawrence’a z Arabii na iPhonie,

27 John Russell Brown, Discovering Shakespeare: A New Guide to the Plays, Columbia 
University Press 198t, s. 8, przypis 1. W tych określeniach widać także wysiłki J. L. 
Styana, żeby praktykę krytyczną zestawić z reżyserską; por. także: W. B. Worthen, 
Shakespeare and the Authority of Performance, Cambridge University Press 2003, roz
dział 3.
28 Jak łatwo przewidzieć, w dzisiejszej szkole reakcja przeciwko zakładanej dominacji 
„teatralnego” Szekspira nie dała długo na siebie czekać. „Praca wyobraźni, która słowa 
zapisane w tekście Szekspira zmienia w dyskurs krytyczny” została przeciwstawiona 
z założenia naiwnemu i irytującemu powoływaniu się na „autorytet przedstawienia” 
(Kathleen McLuskie, Shakespeare Goes Slumming: Hartem 'yj and Birmingham ’97, [w:j 
A Companion to Shakespeare and Performance, red. Barbara Hodgdon, W. B. Worthen, 
Blackwell 2005, s. 249-266).
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lecz nawet jeśli emituje on ten sam sygnał, to bierzemy udział w zupeł
nie innym wydarzeniu, niż kiedy oglądamy ten sam film w IMAX-ie.

Czym staje się pisany dokument w przedstawieniu: danymi do 
przekazania czy rodzajem oprogramowania, które w określony sposób 
uruchamia system operacyjny, czyli aktorów, przestrzeń, przedmioty, 
widzów? Metafora danych wyraża pragnienie symetrii między literackim 
a scenicznym przedstawieniem; takiej symetrii, która system operacyjny 
przedstawienia zmieni w coś zupełnie przezroczystego i pozbawionego 
znaczenia. Metafora oprogramowania czyni z tekstu nie tyle reprezen
tację, ile serię instrukcji odnośnie działania systemu operacyjnego te
atru. I ona ma swoje wady i zalety, gdyż wskazuje na zmienność funkcji 
dramatu w różnych systemach realizacji (Teatr The Globe w 1600 roku, 
Royal National Theatre dzisiaj, lektura). Pokazuje ponadto, że nasze ro
zumienie funkcji tekstu - czym jest, co może wyrazić czy uczynić - za
leży od tego, co potrafi lub na co pozwala system operacyjny, czyli teatr. 
Oprogramowanie może mieć na przykład zdolność aktywizacji głosu, 
lecz jeśli w komputerze brakuje mikrofonu, to ten potencjał pozostaje nie
zrealizowany. Metafora oprogramowania nie każę nam widzieć w przed
stawieniu sposobu na odzyskanie tego świata przedstawionego, który 
istnieje w tekście (jak robi to metafora partytury, projektu i danych). Nie 
rozwiązuje jednak problemu podwójnej tożsamości dramatu. Wiele słów 
(dźwięków!) i gestów (klękanie, zdejmowanie czy wkładanie kapelusza), 
wpisanych w tekst Szekspira, nadal działa jak oprogramowanie, także 
dziś uruchamia przedstawienie. Jednak równie dobrze tamte słowa i gesty 
mogą w dzisiejszym teatrze pełnić inną funkcję: raczej sygnalizować pe
łen nostalgii obraz „tego, co minęło”, niż komunikować się bezpośrednio 
z widzami dzięki znanym obu stronom aktywnym konwencjom życia 
społecznego. W naszym teatrze postać Kleopatry gra zwykle młoda ak
torka. Czy jej większa niż u nastolatki głębia psychologiczna, seksualna 
dojrzałość i doświadczenie zawodowe domykają otwarty obieg, ujawniając 
takie funkcje, które już wcześniej istniały w oprogramowaniu Antoniusza 
i Kleopatry? A może nowa cecha teatru po Szekspirze sprawia, że stare 
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oprogramowanie przejmuje nową funkcję? Nie tyle przepisuje kod, ile 
pozwala mu podjąć takie funkcje, których jego twórca nie mógł przewi
dzieć. Oprogramowanie, niczym dane, sankcjonuje znaną dychotomię: 
tekst kieruje przedstawieniem w odpowiednim systemie operacyjnym; 
nowe systemy operacyjne nadają tekstowi nowe funkcje.

Metafory służą określonym celom, mają siłę perswazji: kiedy ustana
wiają tożsamość (sztuka to partytura, projekt, dane, oprogramowanie), zara
zem przemieszczają, ukrywają, podporządkowują sobie lub gładko usuwają 
stające im na drodze sprzeczności, które metafora zdaje się rozwiązywać. 
A przecież powyższa kolekcja metafor, których pola semantyczne i akcenty 
na siebie zachodzą, jedynie na pozór ujawnia prawdziwe zasady funkcjo
nowania dramatu w przedstawieniu i jako przedstawienie. Jak się wydaje, 
dramat (jako projekt, partytura i oprogramowanie) od razu implikuje dzia
łanie, ujawnia swoją instrumentalną funkcję wobec przedstawienia, nawet 
kiedy powstało ono bez większego respektu dla didaskaliów. Dramat (znów 
jak partytura i projekt) zakłada również, że dane w przedstawieniu są prze
kazywane czy komunikowane za pośrednictwem odgrywania. Wielu dra- 
matopisarzy (George Bernard Shaw) i wiele tekstów (Quad Becketta) zdaje 
się aspirować do posiadania takiego podwójnego autorytetu, czyli do bycia 
scenariuszem wskazującym, jak zinstrumentalizować zawarte w nim dane. 
Tymczasem przedstawienie z konieczności podporządkowuje tekst temu, 
w jaki sposób zostaje on wykorzystany na scenie. Przetwarza go na tyle, że 
powstaje coś, co w ogóle nie jest tekstem, gdyż staje się przedstawieniem. 
Zasada komplementarności w fizyce zakłada, że wyjaśnienie naturalnego 
zjawiska (światło) potrzebuje dwóch wykluczających się modeli. Podobnie 
oprogramowanie i dane dynamizują brak spójności w przyjętym wyobraże
niu dramatu i przedstawienia, który istnieje podskórnie także w metaforze 
partytury i projektu. Czy uda się nam odczytać dramat między literaturą 
a przedstawieniem, nie przystając z konieczności na to, że poetyka tekstu 
rządzi przedstawieniem? Jak w ogóle możemy umieścić dramat między 
literaturą a przedstawieniem, nie traktując go jednocześnie jako świata 
przedstawionego i jako instrukcji do jego przedstawiania?
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NARZĘDZIA DRAMATU, TECHNOLOGIE PRZEDSTAWIENIA

M
usimy przede wszystkim pamiętać, że już lektura dramatu jako 
taka stanowi rodzaj przedstawienia, gdyż polega na odtworzeniu 
tekstu zgodnie z wyuczonym protokołem działań czytelnika, kry
tyka i interpretatora. Jak mi się jednak wydaje, możemy podejść do tej 

kwestii nieco inaczej, biorąc pod uwagę fakt, że za każdym razem nasze 
wyobrażenia o dramacie i przedstawieniu scenicznym dostosowują się 
do modelowych relacji między narzędziami a technologiami. Narzędzia 
zawsze pomagają zrealizować cel bezpośredni, służą do wykonania kon
kretnego zadania. Także teksty najczęściej albo funkcjonują w społecznie 
przyjęty sposób, albo w sposób daleki od tak rozumianej legalności czy 
też taki, który wymaga dostosowania się do nowych technologii. To zaś 
każę ponownie przemyśleć zarówno technologię jako taką, jak zasady 
jej funkcjonowania. Śrubokręt służy zwykle do wkręcania śrub, choć 
można nim również podważyć wieczko puszki z farbą. Nawet jeśli nie 
został przeznaczony do realizacji tego drugiego zadania, okazuje się dość 
skuteczny, choć po dłuższym czasie używania w tym charakterze jego 
grot się niszczy, a bywa, że i uszkadza wieczko puszki. Technologie mają 
natomiast charakter publiczny, społeczny: „To nie są konkretne przed
mioty, które można podporządkować indywidualnym życzeniom. Wręcz 
przeciwnie. Składają się z wzorców postępowania, które dosłownie wcie
lają i ujawniają konkretne pragnienia"29. Jak twierdzi Peter Hershock, 
technologie to „wzorce postępowania uruchamiane przez pragnienie war
tości i produkujące wartości”. Tak powstaje określona sieć relacji w danej 
kulturze; sieć, która od tej kultury zależy i zarazem ją koduje: „Każda 
nowa technologia definiuje na nowo i warunkuje to, w czym wyraża się 
nasza współzależność”30.

29 Peter D. Hershock, Reinventing the Wheel: A Buddhist Response to the Information 
Age, State University of New York Press 1999, s. 21.
30 Ibidem, s. 22.
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Wkręcając śrubę, otwierając puszkę z farbą, rzeźbiąc, kradnąc sa
mochód, czy pozbawiając kogoś życia, posługujemy się jakimiś narzę
dziami, a każde ich wykorzystanie nieco inaczej angażuje nas jako istotę 
społeczną, domaga się innej technologii - sklepu z narzędziami, galerii 
sztuki, pasera, gangu czy policji. „Noże, widelce i łyżki to nie tylko kawałki 
metalu, gdyż zakładają, że istnieje cały system odpowiedniego zachowy
wania się przy stole. Dlatego też każdy posiłek staje się rodzajem przed
stawienia”’'. Także pisanie, a zwłaszcza pisanie sztuk dla teatru, zakłada 
istnienie kilku systemów zachowań, które mówią, jak być czytelnikiem, 
aktorem, widzem. Wykorzystujemy je w określonych przedstawieniach; 
takich, które dadzą się zidentyfikować w obrębie społecznej technologii 
teatru i działają, by odwołać się do typowego języka sceny. Jednak znane 
wszystkim ograniczenia sposobów posługiwania się danym narzędziem, 
jego użyteczność (affordance), nie zależy jedynie od samego narzędzia. 
Jak twierdzi Donald A. Norman, „użyteczność wiąże się z dostrzeganymi 
i faktycznymi własnościami danej rzeczy”. Każde narzędzie posiada ja
kieś „podstawowe własności”, lecz już jego własności instrumentalne 
ulegają zmianom, kiedy zmieniają się przyjęte technologie jego używa
nia’2. Narzędzia i technologie współistnieją w dynamicznej równowadze, 
gdyż narzędzia domagają się różnych aktów użycia w różnych technolo
giach, one zaś na nowo definiują użyteczność narzędzi. Kiedy pojawiły 
się pierwsze telefony, nikt nie widział w nich niezbędnego elementu ży
cia domowego. A kiedy wymyślono telefony komórkowe, tylko niewielu 
ludzi przeczuwało w nich potencjał urządzenia wielofunkcyjnego: do 
przechowywania danych i odtwarzania muzyki, zapewnienia dostępu 
do Internetu i operacji bankowych, do robienia zdjęć, ustalania własnego 
położenia i lokalizowania innych punktów na mapie czy sprawdzania 
prognozy pogody. Telefon komórkowy emituje sygnał, co na przykład

31 Andrew Feenberg, Critical Theory of Technology, Oxford University Press 1991, s. 85.
32 Donald A. Norman, The Design of Everyday Things, Basic Books 2002, s. 9. Por. 
także proponowane tam definicje terminów „affordance”, „constraint” oraz „mapping” 
(s. 12-13).
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pozwala w Helsinkach zapłacić za bilet w tramwaju. Tym samym zakres 
jego użycia poszerzył się o nowe formy działania w ramach zmieniającej 
się technologii jako zachowania społecznego.

Teksty dramatyczne posiadają własności związane z trybem ich 
wystawiania (określone słowa w określonym porządku). Użyteczność 
dramatu wiąże się zatem z konkretnymi wyobrażeniami na temat tego, 
jaki rodzaj aktywności, przedstawienia, realizacji, czy jakie własności 
mogą być użyteczne w społecznej technologii teatru. Natomiast przy
jęte ograniczenia zakresu jego wykorzystania jako narzędzia działania 
w postaci słów mają swoje źródła głównie poza samym tekstem, gdyż 
teatr ponownie definiuje własności używanych znaków”. „Krzesła używa 
się («służy do») jako podpórki, czyli na nim się siedzi. Lecz można je 
także przenosić”’4. To prawda. Jednak w Krzesłach Ionesco przedmio- 
towość krzeseł, możliwość ich przenoszenia oraz zdolność do uobec
niania widzów (niewidzialnych, prawdopodobnie nieistniejących, lecz 
pomimo to znajdujących się właśnie tam) definiuje je jako narzędzia. 
W Krzesłach tytułowe przedmioty nie tyle podpierają ludzkie ciało, ile 
mają tajemnicze i groźne implikacje, obrazują brak ludzi na scenie. Z po
wodzeniem da się zatem powiedzieć, że Ionesco odkrył użyteczność 
krzesła jako „wehikułu egzystencjalnego lęku” czy też jako „narzędzia 
materialistycznej anihilacji podmiotu”. A stało się tak dlatego, że zapisał 
w tekście ich określone wykorzystanie, możliwe do realizacji w ramach 
rodzącej się wtedy społecznej technologii teatru absurdu. Zapowiadając 
podobne sfunkcjonalizowanie krzeseł, chłopcy grali dziewczyny uwo
dzące chłopców (którzy niekiedy grali dziewczyny) w Ilirii, w miejscu 
zwanym Tinkerbelle. Przedmioty, ciała, a nawet oświetlenie na scenie 
zachowują bowiem wcześniejsze własności, a zarazem spełniają funkcję

33 Krótką, ale istotną krytykę semiotyki teatru znaleźć można w: Willmar Sauter, 
The Theatrical Event: Dynamics of Performance and Reception, University of Iowa Press 
2000, s. 23-31. Por. także: Erika Fischer-Lichte, The Semiotics of Theatre, tłum. Jeremy 
Gaines, Doris L. Jones, Indiana University Press 1992.
34 Donald A. Norman, op. cit., s. 9.
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przedstawieniową zaprojektowaną w dramacie. Innymi słowy, gdzie in
dziej biją zatem źródła użyteczności języka dramatycznego na scenie, 
niezależnie od typowych dla niego własności w książce.

3. sprawczość dramatu: burkę, literatura i przedstawienie

K
iedy myślimy o sztukach Szekspira, to bardziej niż w wypadku śru
bokręta czy krzesła obchodzą nas zasady, wedle których technologie 
przesądzają o tożsamości narzędzi. Dramat od dawna stanowi część 
kilku ludzkich technologii - historycznie zmiennej praktyki czytania 

i przedstawiania, a także uprawiania krytyki literackiej. Trudno z czy
stym sumieniem powiedzieć, że sztuki to przede wszystkim książki, 
które spokojnie stoją na półce. Korzysta z nich nieustannie zmieniający 
się repertuar ludzkich technologii, używając ich, zachowując i prze
kształcając. Metafory, które służą nam do definiowania tekstu i przed
stawienia - partytura, projekt, dane i oprogramowanie - sytuują literaturę 
i przedstawienie na dwóch przeciwległych biegunach, utożsamiając tekst 
z przedstawieniem, które w teatrze niemal dosłownie można pobrać z dra
matu niczym plik z sieci. Zajmujące się dziś dramatem teorie literackie 
i teatralne chętnie konkretyzują i modyfikują powyższą dychotomię, 
gdyż powiązanie autorytetu dramatu z tekstem pozwala albo święto
wać zwycięstwo książki nad sceną, albo całkowicie wyeliminować tekst 
z niezapośredniczonego już niczym działania przedstawienia. Narzędzia 
i technologie zmieniają spojrzenie na przedstawienie, gdyż sugerują ist
nienie wzajemnych i zmiennych relacji między tym, czego dramat może 
dokonać, działając symboliczne, a tym, co wyznacza jego użyteczność 
jako wyposażenia do życia w historycznie zmiennej technologii sceny.

Powyższe określenia pochodzą od Kennetha Burke’a. Jego poglądy 
miały wiele wspólnego ze stanowiskiem Nowych Krytyków w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku”. Jak się wydaje, także on

35 Zob. rozdział I.
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chciał typowe dla literatury działanie ograniczyć w znacznej mierze do 
obszaru samego tekstu, nawet jeśli zakładał jego aktywny użytek, pod
kreślał zmieniający się nieustannie cel pisania: „Takie formy sztuki, jak 
«tragedia», «komedia» czy «satyra», to swoiste wyposażenie do życia, 
które podobnym sytuacjom i odpowiadającym im postawom pozwala 
nadać odmienną postać”’6. Potraktowanie „literatury jako wyposażenia 
do życia” otwiera nową perspektywę myślenia o przedstawieniu drama
tycznym. Kiedy bowiem dramat dostarcza „strategii” formalnych, które 
pomagają radzić sobie w rozmaitych sytuacjach społecznych, lektura staje 
się procesem negocjacji między właściwościami literatury a ich użyciem 
w charakterze narzędzia pozwalającego realizować przedstawienia w róż
nych kulturach. To prawda, przez trzy ostatnie dekady wielu społecznie 
zaangażowanych badaczy często odwoływało się do ustaleń Burke’a. 
Clifford Geertz interpretował kulturę jako tekst do czytania, Stephen 
Greenblatt wprowadził podobne pojęcie, opisując literaturę jako poetykę 
kultury, zaś Frank Lentricchia chciał w krytyce widzieć działanie na rzecz 
zmian społecznych. Jednak wpływ Burke’a na badania nad dramatem 
i przedstawieniem nadal pozostaje dość ograniczony’7.

36 Kenneth Burke, Literatüre as Equipment for Living, [w:] idem, The Philosophy of 
Literary Form: Studies in Symbolic Action [1941], wyd. 3, University of California Press 
1973. s. 3°4-
37 Por.: Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, Basic Books 
1973; Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: From Morę to Shakespeare, 
University of Chicago Press 1980; Frank Whigham, Ambition and Privilege: The 
Social Tropes of Elizabethan Courtesy Theory, University of California Press 1984; 
Frank Lentricchia, Criticism and Social Change, University of Chicago Press 1983. 
Prace Burke’a wspomniała też pobieżnie Shannon Jackson (Professing Performance: 
Theatre in the Academy from Philology to Performativity, Cambridge University Press 
2004, s. 12); Jon McKenzie „pentadę dramatyczną Kennetha Burke’a” wymienił pośród 
źródeł nauk społecznych (Victor Turner, Erving Goffman, Milton Singer, John J. 
MacAloon) w latach pięćdziesiątych XX wieku (Performuj albo... Od dyscypliny do per- 
formansu, tłum. Tomasz Kubikowski, Wydawnictwo Universitas 2011, s. 43); Marvin 
Carlson poświęcił temu problemowi nieco więcej miejsca, gdyż wpisał Burke’a w ramy 
studiów nad folklorem (Performance: A Critical Introduction, Routledge 1996, s. 17), 
przypomniał też jego koncepcję „dramatyzmu” (s. 36-37). Jednak to, w jaki sposób
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Dziwi to nieco, gdyż otwierający A Grammar of Motives (Gramatyka 
motywów) problem jeszcze dziś brzmi prowokująco i nadal nie został 
rozwiązany. Burkę starał się wszelkimi sposobami mediować między 
literaturą a przedstawieniem, formułując takie oto pytanie: „O co tak 
naprawdę chodzi, kiedy relacjonujemy, co ludzie robią i dlaczego?”’8:

Moje badania przeprowadzę w oparciu o pięć podstawowych terminów: czyn 
(Ad), okoliczności (Scene), sprawca (Agent), sprawczość (Agency) oraz cel 
(Purpose). W konkretnej relacji na temat motywów musi znaleźć się informacja 
o samym czynie (co się stało, doszło do niego faktycznie czy jedynie w my
ślach) i jego okolicznościach (tło i sytuacja, w której wszystko się zdarzyło). 
Należy zatem wskazać, kto konkretnie czy jedynie w przybliżeniu (sprawca) 
dokonał czynu, czym się posłużył (sposób wykonania) i w jakim celu. Bywa, 
że świadkom trudno się zgodzić co do celu, charakteru sprawcy czy też spo
sobu i okoliczności; niektórzy mogą wręcz nalegać na to, żeby ten sam czyn 
opisywać zupełnie innymi słowami. Jednak każda pełna wypowiedź na temat 
motywów musi przedstawić jakiś rodzaj odpowiedzi na te pięć żywotnych 
pytań: co się stało (czyn), kiedy czy gdzie się to stało (okoliczności), kto to 
zrobił (sprawca), jak (sprawczość) oraz dlaczego (cel)’9.

Tak oto Burkę określił znaczenie działania, szkicując relacje między 
elementami wyznaczonej przez siebie pentady. Jego analiza skutecznie 
kieruje naszą uwagę na „miejsca strategiczne, w których muszą powstać

Burkę rozumie Szekspira, jak podpowiada Scott L. Newstok, „przypomina nieco to, 
co robią dzisiejsi badacze, kiedy rozważają problem «ciała»; kiedy łączą psychoanalizę 
z krytyką materialistyczną; ponownie definiują gatunek na bardziej filozoficznym 
gruncie; tworzą socjologiczne podstawy dla literatury; wciągają sztuki w trudny dialog 
z kontekstami historycznymi czy ustanawiają ramy społeczne dla reakcji odbiorców 
na przedstawienie (Kenneth Burkę on Shakespeare, red. Scott L. Newstok, Parlor Press 
2007, s. XXIII). Fredric Jameson nie wątpi, że choć Burkę był systematyczny, to wcale 
nie musimy się podporządkować „manii wzorów i symetrii oraz mirażowi metasys- 
temu”, żeby docenić jego krytykę działania (Symbolic Inference; or, Kenneth Burkę and 
Ideological Analysis, [w:] The Idéologies of Theory: Essays 1971-1986, t.i; Situations of 
Theory, University of Minnesota Press 1988, s. 138).
38 Kenneth Burkę, A Grammar of Motives [1945], University of California Press 
1969, s. XV.
39 Ibidem.
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rozmaite niejasności". Burke zwykle objaśniał „dramatyzm”, dając przy
kłady z dramatów. Jego A Grammar of Motives otwierają wrażenia z lektury 
Wroga ludu Henryka Ibsena oraz sztuki Eugene’a O’Neilla Żałoba przy
stoi Elektrze, następnie zaś przychodzi analiza Hamleta. Bardzo rzadko 
Burke odwołuje się natomiast do przykładów z przedstawień teatralnych. 
A przecież przedstawienie wymaga podwojenia okoliczności, skoro inne 
ważą w fikcyjnym świecie przedstawionym, inne zaś w materialnym 
świecie sceny. Przedstawienie daje się zatem ująć jako podwójna pen- 
tada, gdyż dochodzi w nim do takiego nałożenia działania dramatycznego 
na motywy teatralne, żeby powstały fikcyjne/materialne okoliczności, 
w których działa postać/aktor, korzystając ze sposobów, jakich wymaga 
od niego treść sztuki oraz specyfika warsztatu aktorskiego. Siedząc na 
widowni, oglądamy świat przedstawiony i przedstawiający, angażując się 
w realizację pozornych celów tego swoiście dwuznacznego aktu, jakim 
jest przedstawienie.

Interfejs między dramatem a teatrem, między pisaniem jako two
rzeniem fikcyjnego świata przedstawionego a pisaniem jako instrukcją, 
umożliwiającą ustanowienie tego świata, to miejsce, gdzie „w sposób ko
nieczny powstają” angażujące naszą uwagę i emocje „dwuznaczności" 
dramatu. Burke rozpoczyna swój esej The Philosophy of Literary Form 
(Filozofia formy literackiej) od usprawiedliwienia tak rozumianego, po
dwójnego „dramatyzmu”:

Załóżmy, że pytam: „Co on powiedział?”. W odpowiedzi słyszę: „Powiedział 
«tak»”. Lecz nie pomaga mi to wcale zrozumieć, co ten ktoś powiedział. I nie 
dowiem się tego, dopóki nie rozejrzę się w sytuacji, dowiadując się, co poprze
dzało jego „tak”4“.

Od kontekstu zależy, jaki akt dopełniło powiedzenie „tak”. Dlatego też 
przeprowadzone przez Burke’a analizy języka literackiego zdają się za
powiadać akty performatywne Austina. Austin twierdził bowiem, że

40 Kenneth Burke, The Philosophy of Literary Form..., s. 1. 
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niektóre słowa (wypowiedzi) nie należą do kategorii twierdzeń (sam 
określał je jako konstatacje), lecz faktycznie coś robią, kiedy zostaną wy
konane zgodnie z kulturową definicją danej sytuacji. Jeśli w stosownych 
okolicznościach właściwy sprawca wypowie w odpowiednim celu słowo 
„obiecuję", to dopełni aktu obietnicy, tu i teraz. Akt zostaje dopełniony 
w formie wypowiedzenia jako - w terminach Austina - akt illokucyjny 
mowy performatywnej. Wkrótce potem wymiar performatywny w pro
pozycjach Austina zagarnął także konstatacje, zaś literackie i społeczne 
teorie zaczęły adaptować, adoptować i kwestionować performatywność, 
interpretując język jako rodzaj działania czy też jako język w działaniu. 
Austin przekonywał, że mowa może zrealizować określone działanie, jeśli 
będzie przestrzegać odpowiednich konwencji. Taki sposób podejścia wy
daje się również pożyteczny w interpretacji dramatu. Słowo „przysięgam” 
dopełnia aktu mowy jedynie w odpowiednich okolicznościach. Podobny 
akt spełnić może także Gogo, kiedy otwierając akcję Czekając na Godota 
Becketta, mówi: „Nic się nie da zrobić". Czy tak się faktycznie stanie, 
zależy od aktorów, widzów, reżysera, dekoracji, wszystkich okoliczności 
teatralnych oraz tego, jak wykorzystany zostanie dramat Becketta do tego, 
żeby powstało przedstawienie. To, co stało się kiedyś w małym teatrze 
w czasie intelektualnego i kulturalnego fermentu w powojennym Paryżu 
(w 1953 roku Gogo oczywiście mówił: „Rien a faire”), zmieniło się sto
sownie do okoliczności, kiedy tę sztukę wystawiono podczas apartheidu 
w południowoafrykańskim Johannesburgu, w 1988 roku w znakomitej 
obsadzie na scenie Lincoln Center, czy też pięć lat później w Sarajewie 
oblężonym przez Serbów.

Austin dość sceptycznie podchodził do kwestii przedstawienia teatral
nego i pisał, że „wypowiedź performatywna będzie na przykład w szcze
gólny sposób pusta lub daremna, jeśli wygłosi ją aktor na scenie, jeśli 
zostanie wprowadzona w poemacie lub wypowiedziana w wewnętrznym 
monologu”. Wtedy bowiem „używa się języka na szczególne sposoby 
- a jest to zrozumiałe - jakoś nie na serio, lecz pasożytniczo wzglę
dem normalnego sposobu użycia; sposoby te należą do teorii naruszeń 
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języka”4'. Jednym słowem język na scenie traci swoją siłę działania. Burkę 
natomiast sądził, że to właśnie typowe dla sceny podwojenie sprawia, 
że fikcyjne słowa działają jako część naszego kulturowego wyposażenia 
do życia. Choć więc obaj, Austin i Burkę, interesowali się działaniem 
słów, dla każdego działały one na innej zasadzie. Jak podkreśla Robert 
Wess, fortunny akt performatywny ma dla Austina charakter „przysto
sowawczy”, gdyż adaptuje się do obowiązujących zasad działania. Dla 
Burke’a ma on natomiast charakter „konstytutywny”, skoro definiuje na 
nowo zasady i znaczenie działania41 42 43.

41 John L. Austin, Jak działać słowami, [w:] idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy 
i wykłady filozoficzne, tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN 
1993, s. 570-571. Miejsce Austina w teorii kultury ostatniej dekady XX wieku wyzna
czyła przede wszystkim Judith Butler i jej praca Uwikłani w płeć, jego tezy upowszech
niła zaś monografia zbiorowa Performativity and Performance (red. Andrew Parker, Eve 
Kosofsky Sedgwick, Routledge 1992). Na temat poprawnych i niepoprawnych zasad 
wykorzystania rozważań Austina i przymiotnika „performatywny” w odniesieniu do 
przedstawienia teatralnego, zob.: B. W. Worthen, Shakespeare and the Force..., rozdział I.
42 Robert Wess, Kenneth Burke: Rhetoric, Subjectivity, Postmodernism, Cambridge 
University Press 1996, s. 140.
43 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, s. 65.

Wskazanie na różnice między stanowiskami Burke’a i Austina po
zwala z innej nieco perspektywy spojrzeć na historyczny rozwój przed
stawienia teatralnego. W ich wspólnej opinii zmieniająca się technologia 
teatru dyktuje odpowiednie wykorzystanie narzędzi werbalnych, żeby 
w efekcie powstało udane przedstawienie. Podejście „przystosowawcze” 
Austina zakłada, że dzieje się tak w chwili, kiedy realizatorom uda się 
możliwie najwierniej wykorzystać aktualny zestaw konwencji teatralnych. 
Z kolei „konstytutywne” podejście Burke’a sugeruje, że choć przedsta
wienie musi się posługiwać rozwiązaniami z tekstu, to dopełniany przez 
nie akt performatywny jest w pełni oryginalny: „Każde działanie wynika 
częściowo z takich motywów, których nie sposób wyjaśnić w kontekście 
przeszłości. Do pewnego (niewielkiego) stopnia, idzie przecież o całko
wicie nową rzecz”45. W eseju Words as Deeds (Słowa jako czyny) Burkę 
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wyraźnie zaznaczył, że myśli inaczej niż Austin, a przy okazji wyjaśnił, 
jak jego zdaniem działają słowa podczas przedstawienia. Amerykańska 
„konstytucja jako «instrument» logiczny była «użyteczna» w «okoliczno
ściach» czy sytuacjach, które różniły się nieco od tych, w których - uzu
pełniona o stosowne poprawki i nowe wykładnie sądowe - działa dzisiaj”. 
I dodał pytanie: „Czy zatem te same wypowiedzi jako akty mowy nadal 
posiadają to samo «znaczenie», które miały w chwili jej uchwalenia?”44. 
Nawet działanie takich tekstów, które zwykle otaczamy szacunkiem, 
jak Konstytucja czy Hamlet, wciąż się zmienia, gdyż napięcie między 
tekstem jako działaniem (instrumentem, który organizuje, wyznacza 
priorytety i wprowadza w życie odpowiednie hierarchie wartości) a jego 
wykorzystaniem w nowych i trudnych wcześniej do przewidzenia okolicz
nościach ożywia zarówno przedstawienie teatralne, jak Sąd Najwyższy. 
W kontekście niełatwych do przewidzenia konwencji teatralnych poezja 
dramatyczna w myśl wyrazistej metafory staje się odparowaniem ciosu, 
który już dawno wymierzyła współczesnej sobie koncepcji teatru:

44 Idem, Words as Deeds, „Centrum” 1975, nr 2, s. 149.
45 Ibidem, s. 152.

Pisany tekst jest bowiem jakby odparowaniem ciosu, który wymierzył „kon
tekst sytuacji”, w której ten tekst powstał. Zmienny historycznie teatr wciąż 
zmienia pozycję i kierunek swoich ciosów, tymczasem dramatowi brakuje 
podobnej giętkości, wolnej od zapośredniczenia. Uparcie trwa w tym samym 
ustawieniu, które kiedyś pozwalało mu odparować cios przeciwnika, nawet 
jeśli nowa sytuacja wymierza cios domagający się zgoła innego, bardziej sku
tecznego ustawienia. Dlatego trudno mi powiedzieć, w jakim stopniu możemy 
odtworzyć oryginalne znaczenie „zawierające się w tekście”, jeśli pochodzi on 
z takiego „kontekstu”, który bardzo się różni od naszego45.

Wahanie Burke’a nie powinno nikogo dziwić. Owszem, chciałoby się 
wierzyć, że lektura umożliwia bezpośredni kontakt z oryginalnymi oko
licznościami powstania tekstu i jego akcji symbolicznej. Jednak przed
stawienie z konieczności niszczy taką naiwną wiarę, skoro musi znaleźć 
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sposób, żeby dramat „odparował" cios, wykonał swoje zadanie, działał 
nawet wtedy, kiedy padają nań ciosy pod dziwnymi kątami, ciosy zadane 
trudną do przewidzenia bronią46.

Między innymi pracom Burke’a zawdzięczamy świadomość, że pi
sanie ma charakter instrumentalny, zaś sprawczość tekstu zależy od 
historycznie zmiennych okoliczności jego wykorzystania. Wiek XIX tak 
zmodyfikował komedie Szekspira, a zwłaszcza typową dla nich, silnie 
erotycznie nacechowaną dwuznaczność relacji między płcią biologiczną 
a kulturową, żeby wspierały i normalizowały ówczesną politykę róż
nicy seksualnej i genderowej (Burkę, pisząc o „możliwym gwałtownym 
sprzeciwie”, uczulił nas na problem gender w kontekście jego własnych 
analiz). Całe pokolenia w koloniach - Indie, Nigeria - uważały się za wspa
niałych poddanych brytyjskiej korony i uczyły się podziwiać tamtejszy

46 Wyrażone w eseju z 1975 roku obawy dało się słyszeć już trzy dekady wcześniej 
w bardziej optymistycznych tonach w The Philosophy of Literary Form, gdzie Burkę 
położył podwaliny pod swoją teorię „motywów”. Poezja to dla niego „przyjęcie różnych 
strategii definiowania sytuacji” (The Philosophy .... s. 1). „Akt symboliczny" wiersza 
polega natomiast na „odtańczeniu jakiegoś stanowiska”, gdyż w „podporządkowanie 
poezji wyrażeniu danego stanowiska może się ostatecznie zaangażować całe ciało” 
(s. 8). Rytm, asonanse i konsonanse to sposoby, dzięki którym poezja angażuje nas 
w swoje formalne i konceptualne działania, gdyż wtedy „całe ciało włącza się w akt 
działania” (s. 11). Takie powiązanie czytania z procesem ucieleśniania dotyka zara
zem problemu, który Burkę pomija, podobnie jak w sumie pomija kwestię teatru. 
Czy materializacja literatury nie stanowi aby jej nadmiernego ukonkretnienia? Nie 
zaprzecza jej uniwersalnym sensom czy - wyrażając to w terminach Nowej Krytyki 
- nie uzależnia sensów wiersza od czynników względem niego zewnętrznych, od 
swoistości historii lektury, jej ucieleśnienia i wcielenia w życie? Dlatego właśnie, jak 
sądzę, Burkę rozpoczął The Philosophy of Literary Form od stwierdzenia, że spojrze
nie na wiersz jako na strategię „w żaden sposób nie skazuje nas na indywidualizm 
czy historyczny subiektywizm. Każda sytuacja ma swoją realność, a zależne od niej 
strategie postępowania to dobro publiczne. Różne osoby znaleźć się mogą w takich 
samych sytuacjach w różnych epokach, gdyż strategie posiadają uniwersalne znacze
nie” (s. 1). W Musicality in Verse (The Philosophy..., s. 369-378) zwrócił zaś uwagę na 
dalece niezmienną zależność między fizycznym zaangażowaniem ciała a dźwiękiem 
wypowiadanych słów. Por. także: Charles Altieri, Taking Lyrics Literally: Teaching Poetry 
in a Prose Culture, „New Literary History" 2001, nr 32, s. 259-281. 
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krajobraz, gdyż instytucjonalnie wymuszano ten zachwyt znaną im tylko 
z poezji „całą łąką falującą w złotych żonkilach” z wiersza Wordswortha 
Żonkile. Przedstawienie w teatrze znosi granicę między dostosowaniem 
się do wymogów sceny a tym, co dla niego konstytutywne: zwykle ko
rzysta z konwencjonalnych środków i z takich tekstów, które w systemie 
kulturowych wymian zostały już przyswojone i mają ustalony kształt. 
A wszystko w tym celu, żeby stworzyć odpowiednie warunki dla aktu, 
który od tych konwencji zależy i zarazem je przekracza. Burke nigdy nie 
przyznał otwarcie, że dramat zmienia się z każdym aktem jego reali
zacji, kiedy ujawniają się niespodziewane sprawczości tekstu w równie 
niespodzianych okolicznościach danego przedstawienia (Wordsworth 
ani nie marzył, ani nie oczekiwał, że jego wiersz znajdzie się w kanonie 
szkół w koloniach, a tym samym stanie się przedmiotem postkolonialnej 
krytyki). Nawiązując do narracyjnej logiki Konstantego Stanisławskiego 
jako reżysera Otella (jego metody w „naszej epoce dyktatu powieści" dają 
aktorowi „coś bardziej materialnego i zapewniającego oparcie niż nastrój 
i temperament”), sugerował jedynie, że sztuka teatru posiada konstytu
tywną moc. Dlatego też proponował, żeby „analizując intencje autora, 
patrzeć na sprawcę w perspektywie akcji nadrzędnej, jak wymaga tego 
analiza dramaturgiczna postaci”, nie traktując postaci wyłącznie jako 
efektu gry aktora47.

47 Kenneth Burke, „Othello": An Essay to Illustrate a Method, [w:] Kenneth Burke on 
Shakespeare, s. 86-87.

Burke ujawnił istnienie dialektycznego napięcia między narzędziami 
a technologiami: narzędzia mają określone własności, lecz niektóre z ich 
możliwych użyć pojawiają się dopiero wraz z nowymi okolicznościami 
i sprawcami, którzy wymyślają nowatorskie sprawczości i cele, nieznane 
dotąd zasady użycia dawnych narzędzi w nieznanych dotąd celach. Burke 
podniósł nieśmiało także problem rozumienia literatury jako określonego 
typu zachowania, który nie znalazł do dziś swego rozwiązania i wciąż 
pojawia się w tle wielu debat na polu performatyki: ujęcie sztuki jako 
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procesu, w którym „podskórne nurty społeczne zyskują czytelną po
stać”; pojęcie tożsamości jako „mistyfikacji”, produkowanej „w relacji do 
grupy” i rzucającej wyzwanie czysto „indywidualistycznym ujęciom”; 
„styl” działania jako sposób identyfikacji48. Burke słusznie zakładał, że 
„różnica między dramatem symbolicznym a dramatem życia to różnica 
między problemami wyobrażonymi a rzeczywistymi”. Dodawał także, że 
„wyobrażone problemy w dramacie symbolicznym muszą odzwierciedlać 
rzeczywiste problemy dramatu życia, gdyż jedynie wtedy potrafią działać 
na odbiorców”49. W scenicznej realizacji dramatu znajdują one odbicie 
w podwojonych okolicznościach, gdyż mają zarazem charakter tema- 
tyczny/przedstawiony, jak i procesualny/przedstawiający. Symboliczna 
akcja dramatu musi je klarownie tematyzować, żeby stały się problemami 
także dla nas, współczesnych widzów. Choć specyficzne problemy w świe
cie przedstawionym mogą okazać się dość odległe od codziennych do
świadczeń widzów (czy ten duch to faktycznie mój ojciec? czyżby Godot 
miał nigdy nie przyjść?), przedstawienie musi nas na tyle zainteresować, 
żebyśmy ich identyfikację i rozwiązanie potraktowali jako formę udziału 
w świecie przedstawionym. Dlatego właśnie należy wyrazić je w suge
stywnym, współczesnym i teatralnie skutecznym idiomie.

48 Idem, Twelve Propositions on the Relations between Economics and Psychology, [w:] 
The Philosophy..., s. 308, 310-311. Propozycję Burke’a można porównać z bardziej 
znanym sposobem połączenia dramatu społecznego z dramatem scenicznym w Od 
rytuału do teatru Victora Turnera, który stanowił efekt polemiki z „zachowanym za
chowaniem” Richarda Schechnera (Restoration of Behavior, [w:] Between Theater 
Anthropology, University of Pennsylwania Press 1985, s. 35-116). Natomiast komentarze 
Burke’a do mistyfikacji tożsamości zapowiadają już krytykę „performatywną” Judith 
Butler w Uwikłani w płeć.
49 Kenneth Burke, Twelve Propositions..., s. 312.

Burke wymyślił swoją pentadę jako instrument analizy wydarzeń 
w życiu społecznym. Jako taki miał też sprawdzić się podczas analizy 
przedstawienia teatralnego jako aktu społecznego, aktu przedstawiania 
dramatu w materialnych warunkach sceny teatralnej: „To scena wyzna
cza jakość akcji, która się na niej rozegra. (...) Kiedy kurtyna się podnosi, 
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żeby pokazać przygotowane dekoracje, one również zawierają już w so
bie symultanicznie wszystkie wydarzenia, które następnie rozwiną się 
w odpowiednią sekwencję”50. Burke rozumie tu scenę bardziej jak Ibsen 
niż Szekspir, Beckett czy wykonawcy monodramów. Jednak rodzaj reto
rycznej gry między scenografią a światem przedstawionym w dramacie 
również tutaj nadaje życie przedstawieniu, odpowiada za podobieństwo 
(Burke określa je jako „współsubstancjalność”) rzeczy, które odmiennie 
definiują cel swoich działań perswazyjnych. Dekoracje na scenie nie tylko 
przecież oddają własności akcji dramatycznej, lecz również teatralnej. 
Celem tej ostatniej na czas przedstawienia staje się taki sposób identy
fikacji (uwidocznienia) akcji dramatycznej, żebyśmy potrafili utożsamić 
(stwierdzić podobieństwo, współsubstancjalność) akcję teatralną z akcją 
dramatyczną, która mimo wszystko zachowuje odrębne (substancjalne) 
cechy. Podwojone okoliczności w przedstawieniu są „połączone i jedno
cześnie rozdzielone, z innej i z tej samej materii”5'.

Nie należy mylić sposobu, w jaki Burke posługuje się słowami „utoż
samienie” i „identyfikacja”, z ich przyjętym zakresem znaczeniowym tych 
słów w rozmowach o teatrze („Naprawdę utożsamiłem się z Otellem, kiedy 
dusił Desdemonę” - być może Burke wskazuje na problem z rozumie
niem identyfikacji w tragedii). Pisze bowiem, że „w sensie metafizycznym 
identyfikuje się rzecz za sprawą jej własności”52. Dramat zaś tak realizuje 
się w teatrze, żeby widzowie potrafili zidentyfikować jego „własności” na 
tyle, na ile pozwala na to aktualna praktyka sceniczna. Dzięki stylowi da
nego przedstawienia dramat zyskuje widzialność jako z założenia „współ- 
substancjalny” z konkretnymi wydarzeniami w świecie przedstawiającym

50 Idem, A Grammar of Motives..., s. 6-7.
51 Idem, A Rhetoric of Motives [1950], University of California Press 1969, s. 21. Takie 
specyficzne napięcie Burke nazywa „paradoksem materiału”. Żeby rzeczy posiadały 
„wspólny materiał”, czyli podzielały część swoich własności, faktycznie muszą się 
różnić, mieć odmienną substancję. Inaczej byłyby takie same. Jabłko różni się od 
pomarańczy (mają różne substancje); podzielają jednak wspólny materiał jako owoce, 
podczas gdy dwie pomarańcze to dwie jednostki z tego samego materiału.
52 Ibidem, s. 23.
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i typowymi dla niego praktykami. Na przykład, czytelnie psychodyna- 
miczne podejście do gry aktorskiej jako wersja metody Stanisławskiego 
zwykle zakłada utożsamienie się aktora z postacią dzięki odkryciu psy
chologicznych i emocjonalnych analogii. Aktorka identyfikuje się z Heddą 
Gabler (czyni ją widoczną), korzystając z własnej „pamięci emocjonalnej” 
i ustanawiając „wspólną substancję” między „tańcem postaw” Ibsena 
a własnymi, żywymi emocjami”. „Pamięć emocjonalna” to sprawczość ak
tora, który chce wykorzystać (zidentyfikować) sprawczość przedstawienia, 
rolę „Heddy Gabler”, żeby przekształcić dramat jako instrument, słowa 
na stronie, w specyficzny typ przedstawienia. Inny typ przedstawienia 
zapewne będzie oznaczał użycie innego rodzaju identyfikacji ze spraw- 
czością i dzięki niej. Kiedy Wsiewołod Meyerhold wystawił Heddę Gabler 
w 1906 roku, posłużył się retoryką z ducha symbolizmu. Scena została

wybita koronkami, które szerokim strumieniem spływały po jej każdej stronie. 
Winorośl porastała werandę. Baśniowe dywany, dziwaczne stoły i krzesła, 
pokrywa białego fortepianu, przywalona ogromną zaspą białego futra, w które 
Hedda wbijała swoje różowe place niczym w prawdziwy śnieg.

Miała na sobie „suknię morskiej barwy, przypominającą łuski węża 
morskiego”53 54. W tym spektaklu okoliczności narzucały swoją „współ- 
substancjalność" z wieloma poetyckimi obrazami Ibsena, „liśćmi win
nymi”, mrozem izolacji na norweskiej prowincji i - bardziej ogólnie - ze 
zwodniczym czarem Heddy. Sztuka Hedda Gabler to narzędzie w różnych 
technologiach przedstawienia, które domagają się od niej coraz to innego 
sposobu działania. Ta sprawczość pojawia się obok sprawców, sprawczości 
i celów, które wyznaczają okoliczności teatralne ponownego ustanowienia 
tej sztuki w postaci akcji.

53 Kenneth Burke, The Philosophy..., s. 8.
54 Cyt. za: Konstantin Rudnitsky, Meyerhold the Director, tłum. George Petrov, red. 
Sydney Schultze, Ardis 1981, s. 88.
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PISANIE JAKO SPRAWCZOŚĆ: „ANTONIUSZ W IMIENIU TEJ SZTUKI"

N
ajlepszy esej, jaki wedle powszechnej opinii napisał Burkę, nosi tytuł 
Antony in Behalf of the Play (Antoniusz w imieniu tej sztuki) i dotyczy 
Juliusza Cezara Szekspira. Podjął w nim próbę opisania zalet - i wy
zwań - takiej lektury dramatu, która zakłada, że jest on pewną sprawczo- 

ścią w okolicznościach teatru. Burkę opowiadał się po stronie tych, którzy 
„nie uważali literatury ani za środek wyrazu dla autora, ani za instrukcję 
czy rozrywkę dla odbiorców, lecz za proces komunikacji między pisarzem 
a odbiorcami, w którym obie strony biorą aktywny udział"”. Dlatego po
traktował mowę pogrzebową Antoniusza, w której postać przemawia do 
zebranych Rzymian, podczas gdy aktor zwraca się do publiczności na 
widowni teatru, jako paradygmatyczny przykład retoryki tego dramatu, 
jego „procesu oddziaływania na odbiorców’’6. O sile i skuteczności tego 
eseju stanowi jednak niespójność argumentacji. Burkę przemówił tu 
ustami fikcyjnego sprawcy z dramatu, który mistrzowsko manipuluje 
materialnymi okolicznościami przedstawienia. Ale brakuje w tym eseju 
argumentów specyficznie teatralnych. Nie ma żadnych przykładów z ów
czesnych przedstawień, zaś o teatrze autor wspomina jedynie wtedy, gdy 
relacjonuje wyobrażony spektakl na scenie The Globe. To prawda. Burkę/ 
Antoniusz całkiem zręcznie utożsamił widzów z ówczesnymi bywalcami 
teatralnymi i typową dla nich postawą (Brutus „nabiera szlachetności, 
którą zapewnia mu użyteczność dla prywatnych przedsięwzięć”’7). A ze
stawiając pentadę dramatyczną i teatralną, dotknął dialektycznej natury 
przedstawienia, które zwykle zależy od tego typu cyrkulacji, choć czasem 
ją ukrywa, czasem zaś - jak w przypadku mowy Antoniusza - demon
stracyjnie ujawnia.

55 Kenneth Burke, Anthony in Behalf of the Play, [w:j The Philosophy..., s. 329.
56 Ibidem, s. 330.
57 Ibidem, s. 335.
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W eseju Aniony in Behalfof the Play Burkę podpowiada, że w dramacie 
istnieje wymiar drugiej osoby, zaś narzędzi fikcji literackiej użyć można 
jako chwytu perswazyjnego, który pozwala uzyskać efekt tu i teraz na 
scenie (a przynajmniej na scenie mentalnej):

Antoniusz: „Friends, Romans, countrymen” (...) jedna - dwie - trzy sylaby: 
taki zapis ma w sobie coś z formuły magicznej. „Romans" odnosi się do 
okoliczności świata przedstawionego; „countrymen” służy temu, by lepiej 
utożsamić tłum fikcyjny z tłumem na widowni - jesteśmy przecież w epoce 
renesansu i to dokładnie w tym momencie, kiedy rodzą się wielkie państwa 
narodowe, lecz cała mądrość tego ciała schodzi na plan dalszy, kiedy jego 
miejsce w naszych czasach zajmują politycy’8.

Choć Burkę nie podnosi kwestii środków i sposobów aktorskich, zwięzła 
analiza metryczna - podział na sylaby (jedna, dwie, trzy) przeciwstawiony 
pentametrowi - dobrze identyfikuje siłę tej wypowiedzi. „Potrojenie” to 
formuła magiczna, która działa w akcie wypowiedzenia, działa ustnie. 
Kiedy ktoś skorzysta z lekcji Burke’a w Musicality in Verse (Muzyczność 
w poezji), to zauważy w tym wersie nie tylko przemieszczoną aliterację, 
lecz także zasadę trzykrotnego powtórzenia się wzorca dźwiękowego r- 
-m/n. To „formuła magiczna” ze względu na rytm, ale brzmi także jako 
retoryczne ściągnięcie wyrazów „fRieNds" i „countRyMeN” w „RoMaNs”. 
Jeden, dwa, trzy; trzy w jednym: nie ma nic bardziej magicznego. Choć 
„czar potrójności” ma silny aspekt kulturowy, to oddaje też i pozwala 
aktorowi wprawić w działanie „mądrość ciała” (jego przyjemności wiążą 
się ze zmysłem słuchu), a także jego kruchość, gotowość do poddania się 
czarom - bądź pozorom.

Najbardziej problematyczna wydaje się następująca teza: „Wszystko, 
co jako Antoniusz czynię temu tłumowi widzów, jako przepis na postać 
teatralną czynię tobie”. Taki przepis oczywiście przygotował „wasz autor”, 
żeby manipulować odbiorcami: „On sądzi, że równie łatwo zagrać na was,

58 Ibidem, s. 330. 
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jak na flecie”59. Burke opisuje taką manipulację jako prostą funkcję relacji 
między autorem a czytelnikiem, gdyż „przepis na postać” skutecznie two
rzy ten efekt tak dla czytelników, jak dla widzów, bez szczególnej aluzji 
do przedstawienia. Jednak podjęcie decyzji, żeby pisać jako Antoniusz, 
zagrać tę postać w eseju, przedstawia dramat nie tyle jako instrument do 
tworzenia fikcyjnego świata w obecności widzów, ile jako szansę nawią
zania określonej relacji, wzięcia pewnego typu udziału w wydarzeniu, 
które „relacyjnie” identyfikuje swoich uczestników. Burke niczym aktor 
przemawia ustami „Antoniusza” i tak posługuje się tą rolą, by służyła jego 
własnym celom. Także odbiorcy stanowią część przepisu na to wydarze
nie; „aktorzy i grający”, którzy „swoją tożsamość ustalają we wzajemnej 
relacji za pośrednictwem podwójnej natury przedstawienia60.

59 Ibidem, s. 331.
60 Kenneth Burke, Twelve Propositions..., s. 311.
61 Idem, Anthony..., s. 332.
62 Thomas Stearns Eliot, Mord w katedrze, tłum. Jerzy S. Sito, [w:] idem. Wybór 
dramatów, Wydawnictwo Literackie: Kraków 1982, s. 5.

Jak świadczą uwagi Burke'a na temat Otella Stanisławskiego, niewiele 
obchodziło go aktorstwo, toteż nie interesowała go kwestia konkretnego 
ucieleśnienia postaci Antoniusza, Brutusa czy Kasjusza. Jednak propo
nując nową definicję dramatu jako sprawczości - sposób ustanawiania 
identyfikacji, pozycji, tożsamości - faktycznie zmienił okoliczności dra
matu, który przedstawia fikcyjny Rzym, w założone relacje na scenie 
teatru. Tym samym podjął temat tego, jak dramat zaostrza apetyt widzów 
na krew i zwiększa potrzebę ocalenia niewinności: „Dlatego chce on wbić 
nóż w żebra Cezara. Lecz nie przestajecie mu współczuć”6'. Efekty po
dobnej strategii badał już Eliot w Mordzie w katedrze, kiedy rycerzom 
z music-hallowego średniowiecza kazał tuż po zabójstwie arcybiskupa 
Becketa zwrócić się do widzów zgromadzonych w katedrze Canterbury: 
„Służyliśmy zatem waszym interesom; zasługujemy na wasz aplauz; i jeśli 
w całej tej sprawie jest jakakolwiek wina, musicie dzielić ją z nami”62. 
Burke/Antoniusz formułuje to następująco: „Staliście się wspólnikami 
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mordu”6’. Nieco później w podobnej dialektyce Anne Carson odkryła 
tragiczny impuls, wykładając litość i trwogę Arystotelesa i podszytą żądzą 
mordu sympatię Burke’a/Antoniusza jako wściekłość i żal widzów: „To 
teatr ofiarowania w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Pojawia się prze
moc, za jej sprawą przez krótką chwilę odczuwamy przesadną bliskość 
do niektórych postaci na scenie, to wszystko"6“'.

W eseju Anthony in Behalf of the Play Burke stara się pokazać na 
przykładach, czym jest przepis na postać, który w tej sztuce powstaje na 
drodze analizy różnych „zasad” utożsamianych z kolejnymi postaciami 
oraz tego, jak one na nas działają, pozwalając przeniknąć skompliko
waną strukturę winy i kompromisu. Burke, odgrywając „Antoniusza”, 
udowodnił zarazem, że taki przepis to chwyt retoryczny, specyficznie 
teatralne pojęcie, które łączy się wprost z rozumieniem teatru jako wspól
noty. Wspólnota - niczym przepis na postać - pozwala nam traktować 
wydarzenia w fikcyjnym świecie dramatu jako potwierdzenie identyfika
cji teatralnych. Akcja Juliusza Cezara nie tylko zależy od całego szeregu 
momentów rytualnych, „rytów zjednoczenia, które utożsamiają interesy 
jednej jednostki z interesami innej”6’, lecz akcentuje je również w chwili, 
kiedy je pogwałca. Cezar rozkazuje Antoniuszowi, który biegnie nago 
podczas święta luperkaliów, żeby po drodze dotknął jego żony Kalpurnii 
i dzięki temu „zdjął" z niej „klątwę jałowości”. Zajmując miejsce Cezara, 
Antoniusz zapładnia Kalpurnię, podczas gdy zbuntowani trybuni zry
wają „symbole królewskiej władzy” z posągów Cezara (1.2; 1.1). Burke 
odnotowuje również, że krew pieczętuje przymierze Cezara z jego „anio
łem” Brutusem, kiedy ten je łamie: „Et tu Brute?” (III.i). Choć w tekście 
Szekspira nie brakuje niedopełnionych rytuałów, to Burke twierdzi, że 
mowa Antoniusza, inaczej niż mowa Brutusa, ustanawia wspólnotę z wi
dzami i wspólnotę widzów, oferując nam zwodniczą iluzję możliwego

63 Kenneth Burke, Anthony..., s. 334.
64 Anne Carson, Preface: Tragedy-A Curious Art Form, [w:] Grief Lessons: Four Plays 
by Euripides, tłum, eadem, New York Review of Books 2006, s. 7, 9.
65 Kenneth Burke, Anthony..., s. 336.
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wyboru. Mowa Brutusa każę „wybierać, a potem tak formułuje problem, 
że widać brak wyboru” (wszyscy kochamy Rzym, więc kto się sprzeciwi?). 
Natomiast Antoniusz stara się „obudzić dumę z tego, że to wy jesteście 
autorami, kiedy słyszycie, że mówię jedno, a wy doskonale wiecie, że 
idzie mi o coś innego”66. Tak ujawniając podstęp, że subwersywnie czu
jemy wspólnotę, kiedy bierzemy stronę Antoniusza (i Burke’a), Antoniusz 
sprytnie nami powoduje i perswazyjnie powtarza: „Brutus to człowiek 
honoru”, aż utożsamimy się ze spiskowcem, stając się na widowni wyko
nawcami tego aktu, który on właśnie inicjuje: „Dobrze; to już się potoczy 
/ Własnym rozpędem. Intryga jest w ruchu / I niech się dzieje, co chce!" 
(III.2). Oczywiście, ulegamy jego czarowi.

66 Ibidem, s. 338.
67 Ibidem, s. 343.
68 Warto przypomnieć, że temu esejowi towarzyszą inne szkice na temat manipu
lacji w sferze publicznej - Burke piszę o retoryce prasy w Reading While you Run: An 
Exercise on Translatingfrom English to English, The Nature of Art Under Capitalism oraz 
znakomicie analizuje Mein Kampf w The Rhetoric of Hitler's „Battle".

To wspólnota krwi, i Szekspir od razu pieczętuje ją wykwitną ofiarą 
z poety Cynny. Burkę ma rację, kiedy podkreśla wieloznaczność tej sceny, 
jej nieokrzesany komizm, który działa dwojako: „Rozerwijcie go za złe 
wiersze”. Jego zdaniem ta scena doskonale pokazuje wspólnotę autora 
i czytelnika, „kiedy nasz Wielki Demagog wciąż manipuluje waszymi 
umysłami”67. Jednak w teatrze to także moment, który domaga się reak
cji ze strony widzów; śmiechu, który poświadczy ich bezwolny, fizyczny 
udział w fikcyjnym wydarzeniu, ich oporne, świadome czy krytyczne utoż
samienie się z efektywną, brutalną grą aktorów68. Burkę wskazuje drogę, 
choć sam nawet nie próbuje wpisać retoryki dramatu w retorykę teatru. 
Tekst bez wątpienia służy jako narzędzie perswazji, lecz jej materialne 
środki w teatrze - sprawca i okoliczności - pozostają poza sceną, nieza
leżnie od tego, w jakim stopniu występ autora eseju w roli Antoniusza 
powołał je do istnienia.
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Burkę proponuje, by na nowo przemyśleć podstawowe zasady czytania 
dramatu w kontekście technologii teatru:
a. Dramat ma charakter przedstawiający i instrumentalny; wszystkie 

aspekty jego stylu werbalnego i „fikcji” świata przedstawionego można 
potraktować zarazem jako jego sprawczość, która umożliwia powsta
nie przedstawienia.

b. Sprawczość dramatu, a tym samym czyn, który on ustanawia, zmienia 
się wraz ze sprawcą, celem i okolicznościami jego własnej realizacji.

c. Czytanie to jeden ze sposobów instrumentalizacji pisania jako spraw- 
czości w specyficznych okolicznościach przedstawienia.

d. Granie to jeden ze sposobów instrumentalizacji pisania jako spraw- 
czości w specyficznych okolicznościach przedstawienia.

e. Możliwe sprawczości tekstu - jego użyteczność - zależą od okolicz
ności, sprawców i celów, co można nazwać technologią jego użycia. 
Rozumienie aktualnych i potencjalnych sprawczości dramatu nie jest 
funkcją tekstu jako narzędzia, gdyż zależy od okoliczności jego fak
tycznej czy wyobrażonej realizacji.

f. Różne okoliczności, różne typy teatru wykorzystują dramat do speł
nienia różnych aktów; sposoby użycia właściwe dla jednego teatru 
mogą nie pojawić się w innym. Pisanie, tekst, nie przesądza o zakresie 
swoich użyć i znaczeń, one pojawiają się w zależności od określonych 
technologii przedstawienia.

Burkę pomaga dojrzeć kilka wyzwań, które rzuca nam dramat, jego przy
godne związki z literaturą i przedstawieniem. Technologie dramatu - ge
sty, zachowania, lektura - posiadają długi czas trwania, dlatego czujemy, 
a nawet mamy pewność, że przedstawienia teatralne zachowują pewną 
ciągłość oddziaływania na przestrzeni epok. Kiedy jednak technologie 
się zmieniają, pozostają nam tylko dwie rzeczy do wyboru: albo znaleźć 
nowe sposoby użycia tekstu, który dzięki temu zacznie działać na nowej 
zasadzie, albo wyrzucić go na stos straconych na zawsze sztuk, których 
echo rozbrzmiewa w koszu na śmieci.
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Jakie konsekwencje może mieć płynne przejście od poetyki do przed
stawienia wzdłuż osi sposobów działania? Jakie możliwości dramatu 
budzą określone praktyki przedstawiania i odwrotnie? Kolejny rozdział 
pokaże podwójną tożsamość dramatu na tle jego krytyki jako gatunku 
literackiego, dominującej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX 
wieku. Ten paradygmat wytworzył taki sposób „rozumienia dramatu", 
który niespodziewanie przetrwał aż do lat osiemdziesiątych i znalazł się 
w obszarze performatyki. Przypomnę jednak także inną postać krytyki, 
która narodziła się z podobnego niezadowolenia z „literackiej" koncep
cji przedstawienia dramatycznego, dominującej na uniwersytetach. Jej 
zwolennicy nie traktowali przedstawienia jako sposobu sprawowania he
gemonii przez dramat, lecz proponowali zdynamizowanie relacji między 
pisaniem a przedstawianiem. Brali też pod uwagę niektóre zalety i kon
sekwencje sytuowania dramatu między literaturą a przedstawieniem.
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OD LITERATURY DO REALIZACJI NA SCENIE

DRAMATYCZNY: posiadający właściwości dramatu, czyli przedstawiany 
poprzez postaci w działaniu i charakteryzujący się napięciem wynikającym 
z konfliktu. Nie jest synonimem przymiotnika zdumiewający, niezwykły, 
szokujący, uderzający, przypadkowy czy melodramatyczny. Por. teatralny.

TEATRALNY: dosłownie, charakterystyczny dla teatru. Termin „teatralny” 
tylko pozornie znaczy tyle co „dramatyczny” i często błędnie występuje w tym 
znaczeniu (choć faktycznie „dobry teatr” jest zawsze dramatyczny). Stosuje 
się go na określenie sztucznie stworzonych efektów, nieprawdopodobnych 
sytuacji wprowadzonych tylko dlatego, że są „wyraziste” albo widowiskowe, 
pełne kontrastów i starć bez jakiejkolwiek funkcji i nie wynikających logicz
nie z tematu czy działań postaci. Sytuacja teatralna nie jest dramatyczna, 
tylko melodramatyczna; ma charakter czysto zewnętrzny i powstała na pokaz, 
czasem wręcz przez przypadek; to sytuacja „sensacyjna” - na przykład, prze
rwanie ceremonii ślubnej w kościele pełnym gości. Mowa teatralna charakte
ryzuje się nieodpowiednim uwzniośleniem, nadmierną emfazą i wyrażeniami 
stereotypowymi; pompatyczność zastępuje tu powagę; gardłowanie - silne 
emocje; napuszenie - prawdziwą poezję. Dlatego „manierę teatralną” cechuje 
przesada, świadomość własnych środków i celów oraz sztuczna poza. Patrząca 
wnikliwie osoba odrzuca jako „teatralne” to, co naiwny obserwator uznaje za 
„wielce dramatyczne”.

Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, fragment Słowniczka z książki 
Understanding Drama

Dramatopisarz nie tylko rozpisuje plan, lecz również wymyśla i tworzy w gło
wie kompletne dzieło sztuki, które należy tylko zrealizować za pomocą od
powiednich technik.

Erie Bentley The Playwright as Thinker
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J
ak czytać dramat? Można oczywiście czytać konkretne teksty dra
matyczne, choć to zapewne odpowiedź na nieco inaczej postawione 
pytanie. Niewątpliwie dramat także czytano, a w XX wieku krytycy 
nieraz podejmowali wyzwania, które stawia konieczność sytuowania ta

kiej lektury między literaturą a jej realizacją na scenie. Posługiwali się 
przy tym szerokim wachlarzem strategii interpretacyjnych (na przykład, 
czytając Szekspira przez pryzmat feminizmu, marksizmu, psychoana
lizy, czy nowego historyzmu), nie ograniczając się do jednej dyscypliny 
naukowej i typowych dla niej metod krytycznych. W połowie ubiegłego 
stulecia okoliczności zewnętrzne wobec tekstu dramatycznego, jego za
leżność od teatralnych środków służących realizacji dramatu na scenie, 
wymagały typowo „literaturoznawczej” koncentracji na właściwościach 
„tekstu”, z pominięciem praktyki scenicznej. Ale już zrodzona w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych performatyka zaczęła propagować 
diametralnie odmienne podejście, gdyż trwanie przy literze tekstu uznała 
za ograniczenie dla trudnej do poskromienia, opornej natury przedstawie
nia. Od czasów Arystotelesa u podstaw badań dramatu leży dialektyczne 
napięcie między językiem a widowiskiem, tekstem a jego realizacją. To 
ono zrodziło wszystkie zasady neoklasycznego decorum oraz ikonokla- 
styczne tezy Nietzschego i Artauda, ono nadało też kierunek ekspery
mentom na polu praktyki teatralnej od Stanisławskiego poczynając, a na 
Grotowskim, Bogart i innych kończąc. Podział dyscyplin akademickich na 
nowożytnych uniwersytetach, który umożliwił instytucjonalizację nauk 
humanistycznych, dostarczył również stosownych ram dla dyskusji nad 
wyzwaniami, które dramat stawia przed literaturą i przedstawieniem.

Na przykład Shannon Jackson w Professing Performance proponuje 
„genealogię" idei „przedstawienia” na nowożytnych uniwersytetach. Na 
szerokim tle historii instytucji, krytyki i dyscyplin naukowych pokazuje, 
jak literaturoznawstwo, teatrologia i performatyka podejmowały konku
rencyjne badania nad „przedstawieniem" rozumianym jako realizacja 
dramatu. Jednocześnie sytuuje „dramat” w szerszym kontekście historii 
włączania „przedstawienia” w obręb dyscyplin naukowych uprawianych 
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w instytucjach akademickich. Narodziny performatyki w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku uznaje przy tym za symptom 
paradygmatycznego „przejścia od literaturoznawstwa do kulturoznaw- 
stwa”'. Jackson skrupulatnie oddziela elementy literackie dramatu od 
jego aspektów kulturowych i performatywnych, zarysowując „genealogię 
przejścia od dramatu do kultury"1 2 3. W jej ramach omawia wprowadzenie 
i rozwój koncepcji „przedstawienia” jako przedmiotu i zarazem sposobu 
badań, dzięki którym udało się wreszcie sprostać wszelkim wyzwaniom 
rzucanym przez lekturę dramatu. Śledząc „skokowy rozwój” tej genealo
gii, Jackson przekonuje, że badania nad dramatem w połowie ubiegłego 
wieku zyskały należną legitymizację, kiedy znalazły się w strefie wpływów 
kanonu literaturoznawczego spod znaku Nowej Krytyki’. Niektórych bada
czy (Francisa Fergussona, który powoływał się na „rytuał”, czy Raymonda 
Williamsa jako autora koncepcji „struktur emocji”) traktuje też jako proto
plastów późniejszego kulturoznawstwa. To prawda, krytyka przedstawienia 
(w tym krytyka inscenizacji dramatu) zmieniła się istotnie pod wpływem 
ożywionego zainteresowania materialnością dzieła i kulturową poetyką 
przedstawienia. Jednak nadal (błędnie) czytamy dramat, pozostając pod 
przemożnym wpływem „rozpoznań, argumentów, genialnych odkryć i nie
porozumień, które zawdzięczamy krytyce dramatu połowy XX wieku”4.

1 Shannon Jackson, Professing Performance. Theatre in the Academy from Philology to 
Performativity, Cambridge University Press 2004, s. 98.
2 Ibidem, s. 94.
3 Por. ibidem, s. 88.
4 Ibidem, s. 94.

Współczesne dyscypliny zajmujące się badaniem dramatu ufun
dowały się na binarnej opozycji między literaturą a przedstawieniem. 
Dynamiczny interfejs powstaje między nimi w chwili, kiedy rozpatrzy 
się potencjalną sprawczość dramatu w odmiennych okolicznościach, 
czyli na stronie książki i na scenie. Tuż po wojnie próbowano włączyć 
dramat, szczególnie najnowszy, do kanonu literackiego, choć stały temu 
na przeszkodzie dwie kwestie: należało zdefiniować czysto literacki 
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charakter dramatu, a jednocześnie odróżnić dramat literacki od teatru. 
Cleanth Brooks i Robert Heilman w Understanding Drama (Zrozumieć 
dramat, 1945) spróbowali powtórzyć sukces wcześniejszej pracy Brooksa 
Understanding Poetry (Zrozumieć poezję, 1938), zalecając czytać sztuki 
teatralne przez pryzmat praktyk Nowej Krytyki. Dzisiejsze literaturo
znawstwo tylko na pozór zaniechało tych praktyk, demonstracyjnie od
rzucając proponowaną ideologię i metody krytyczne w trakcie „przejścia 
od literaturoznawstwa do kulturoznawstwa”. Tak naprawdę propozycje 
Nowej Krytyki nadal kształtują nasze poglądy na relację między tekstem 
a przedstawieniem. Co więcej, definiując literacki charakter dramatu, 
Brooks i Heilman musieli także określić jego sprawczość, właściwy sposób 
realizacji, traktując wykonanie na scenie jako jego modelową „interpreta
cję”. Echa tamtej strategii ratowania dramatu z pomocą koncepcji „inter
pretacji” słychać w pracach innych współczesnych im autorów piszących 
o teatrze: w The Playwright as Thinker (Dramatopisarz jako myśliciel, 
1946) Erica Bentleya, słynnego krytyka teatralnego, profesora dramatu 
na Columbia University i niestrudzonego propagatora twórczości Bertolta 
Brechta w Ameryce; w Idea of a Theatre (Koncepcja teatru, 1949) Francisa 
Fergussona, który łączył teorie rytualistów z Cambridge z krytycznymi 
strategiami Stanisławskiego, żeby stworzyć specyficznie „histrioniczną” 
metodę czytania dramatu; w Drama from Ibsen to Eliot (Dramat od Ibsena 
do Eliota, 1952) Raymonda Williamsa, który pieczołowicie tropił konwen
cjonalne „struktury emocji” w dziełach literackich i zjawiskach kulturo
wych5. Choć badacze ci z zaangażowaniem i entuzjazmem spoglądali na 
teatr, do sprawczości dramatu podchodzili w typowy dla „literaturoznaw- 
ców” sposób, taktycznie wyłączając ją poza nawias swoich analiz.

5 Shannon Jackson w III rozdziale swojej książki pokrótce omawia następujące 
prace: Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama. Eight Plays, Henry 
Holt 1945; Eric Bentley, The Life of the Drama, Atheneum 1967; Francis Fergusson, 
The Idea of a Theater. Study of Ten Plays. The Art of Drama in Changing Perspective, 
Princeton University Press 1949; Raymond Williams, Drama from Ibsen to Brecht, 
Hogarth Press 1978.
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W ostatecznym rozrachunku nawet literaturoznawstwo nie potrafiło 
odsunąć na bok kwestii przedstawienia, co zainicjowało dynamiczny 
rozwój badań nad performatywnymi aspektami twórczości Ajschylosa, 
Szekspira, Ibsena, Czechowa czy Becketta. Koncepcję „przedstawienia” 
jako przedmiotu i metody badań oraz sposobu ich rozpowszechniania 
zawdzięczamy w dużej mierze temu, że w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku zaczęła się dynamicznie rozwijać perfor- 
matyka jako swoista „antydyscyplina”. Ten nowy nurt badawczy odrzu
cił, co prawda, koncepcję przedstawienia opartego na tekście, ale pod 
wieloma względami kontynuował krytyczny bezwład Nowej Krytyki. 
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych krytycy przeciwstawiali „lite
racką” istotę dramatu tandecie sceny teatralnej. Natomiast performatyka 
krytycznie podchodziła do ograniczającego autorytetu tekstu (w „teatrze 
opartym na tekście” albo w „teatrze tekstu”), odróżniając typowy teatr 
dramatyczny od autentycznego performansu, który potencjalnie inicjo
wał prawdziwą przemianę swoich uczestników. Tym samym tendencyj
nie marginalizowała teatr dramatyczny jako otwarcie autorytarną formę 
przedstawienia. Jednak rozwijające się równocześnie alternatywne nurty 
krytyki przypisywały praktykom typowym dla tego teatru znacznie więk
szą moc angażowania widzów. W drugiej części tego rozdziału powrócę 
do gorącej debaty, którą na początku lat siedemdziesiątych prowadził 
Richard Schechner z Michaelem Goldmanem. Pozwoli to prześledzić 
konsekwencje wprowadzenia paradygmatu „interpretacyjnego”, a także 
przyjrzeć się jego kontynuacjom i krytycznym ujęciom we współcze
snej krytyce teatru dramatycznego. Przy tej okazji poddam też analizie 
niektóre koncepcje krytyczne służące do opisu performansu we współ
czesnej performatyce: archiwum i repertuar, zachowane zachowanie, 
surogacja, znikanie, liminalność, wydajność6. W centrum mojej uwagi 

6 Terminy te zaczerpnąłem z następujących prac: Diana Taylor, The Archive and 
the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas, Duke University Press 
2003; Richard Schechner, Restoration of Behaviour, [w:] idem. Between Theater and 
Anthropology, University of Pennsylvania Press 1985, s. 35-116; Joseph Roach, Cities
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znajdą się szczególnie cztery prace: The Audience (1990) Herberta Blaua, 
Bodied Spaces. Phenomenology and Performance in Contemporary Drama 
(1994) Stantona B. Garnera, Ali Theater is Revolutionary Theater (2005) 
Benjamina Bennetta oraz Teatr postdramatyczny Hansa-Thiesa Lehmanna 
(T999)- Umieszczę je wszystkie je w kontekście badań performatycznych, 
żeby podjąć kwestię sprawczości tekstu dramatycznego i jego (interpre
tacyjnych) implikacji dla wcielonych działań scenicznych. Podjęcie tych 
dwóch problemów wymaga przekroczenia niezbyt wyraźnej granicy mię
dzy sąsiadującymi dyscyplinami badawczymi.

I. PRZEDSTAWIENIE JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ: NOWA KRYTYKA

Kto chciałby poczuć się jak egiptolog, który z duszą na ramieniu przeszukuje 
grobowiec, powinien przeczytać teoretyczne prace na temat dramatu sprzed 
czterdziestu, trzydziestu, a nawet dwudziestu lat. Na dzisiejszego badacza 
dramatu podziałają one jak kubeł zimnej wody.

Erie Bentley, przedmowa do książki The Playwright as Thinker

n
auczanie dramatu, w tym sztuk Szekspira, w ramach kursów lite
ratury nowożytnej na anglojęzycznych uniwersytetach rozpoczęło 
się w XIX wieku. W 1900 roku pierwszym profesorem dramatu 
w Stanach Zjednoczonych został mianowany Brander Matthews na 

Uniwersytecie Columbia, a w 1901 roku profesorem poezji na uniwersy
tecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii został A. C. Bradley. Jednak funda
mentalne dla badań dramatu napięcia między dyscyplinami badawczymi 
i nurtami krytyki dały o sobie znać dopiero po II wojnie światowej. Podjęto 
wtedy wzmożone wysiłki, żeby sformalizować zasady czytania i nauczania

of the Dead. Circum-Atlantic Performance, Columbia University Press 1996; Peggy 
Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, Routledge 1993; Victor Turner, Od 
rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. Małgorzata i Jacek Dziekanowie, Volumen 
2005; Jon McKenzie, Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, tłum. Tomasz 
Kubikowski, Universitas 2011.
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literatury. W latach trzydziestych sformułował je I. A. Richards w pracy 
Practical Criticism (Krytyka praktyczna, 1929), w Stanach Zjednoczonych 
rozpowszechniły się one nieco później w dość schematycznej formie jako 
Nowa Krytyka, aż wreszcie usankcjonował je Northrop Frye w Anatomii 
krytyki (1957). Jak przekonywał John Crowe Ransom w 1941 roku, Nowa 
Krytyka chciała rozwinąć „ontologiczną koncepcję poezji”, taką praktykę 
krytyczną, która pozwoli zdefiniować i obiektywnie opisać swoistości ję
zyka poetyckiego7. Jak doszło do tego, że Nowa Krytyka zagarnęła dramat 
w obręb zasadniczo literackiej koncepcji poezji?

7 John Crowe Ransom, The New Criticism, New Directions 1941, s. 281.

DRAMAT, POEZJA I „INTERPRETACJA”

D
ramat stanowił szczególne wyzwanie dla paradygmatycznej strate
gii Nowej Krytyki, jaką była metoda „close reading”, czyli lektury 
i interpretacji wyłącznie werbalnego porządku wiersza, bez żadnych 
odniesień do historii społeczeństw i kultury czy biografii autora. W druko

wanych tekstach dramatycznych istniały jednak wyraźne oznaki - imiona 
zabierających głos postaci, nawiasy, sygnalizowane wyjścia i wejścia oraz 
didaskalia - świadczące o tym, że dramat prowadzi także inne życie; życie 
na scenie teatru, po którym pozostały trudne do zlekceważenia ślady. 
Dlatego nikt nie szczędził starań, żeby w praktycznej lekturze dramatu 
uwzględnić kwestię jego sceniczności. Jako przykład posłużyć mogą bły
skotliwe przedmowy do dramatów Szekspira pióra Harleya Granville'a- 
Barkera (znakomitego, brytyjskiego reżysera sztuk Szekspira i nowych 
dramatów), publikowane w kilku tomach od końca lat dwudziestych XX 
wieku. Albo też wydawane mniej regularnie efekty badań G. Wilsona 
Knighta, który „interpretację” dramatu Szekspira próbował osadzić 
w konkretnej przestrzeni (jego najbardziej znane książki ukazały się w la
tach trzydziestych). Także najważniejsi poeci tego okresu podejmowali 
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starania, żeby zrozumieć zasady wzajemnego warunkowania się dramatu 
i teatru, z pomocą poezji starając się zmodyfikować zarówno konwencje 
sceniczne, jak doświadczenie teatralne. Przykłady tego typu twórczości to 
sztuki dla tancerzy W. B. Yeatsa; dramaty Paid on Both Sides (Dwustronna 
zapłata) i The Dance ofDeath (Taniec śmierci) W. H. Audena, a także jego 
dramaty wierszem napisane wspólnie z Christopherem Isherwoodem; 
wspaniałe, inteligentne sztuki Wallace’a Stevensa, inspirowane dada- 
izmem i lekceważące wizualne wymogi sceny teatralnej; teoretycznie 
ambitne (choć zapewne nieczytelne dla twórców teatru) sztuki Gertrudy 
Stein, która położyła podwaliny amerykańskiej awangardy teatralnej 
w drugiej połowie XX wieku8.

8 Na temat wpływu dramatu lirycznego na modernizm i dramat modernistyczny 
por. Martin Puchner, Stage Fright. Modernism, Anti-Theatricality, and Drama, Johns 
Hopkins University Press 2002; W. B. Worthen, Modern Drama and the Rhetoric of 
Theater, University of California Press 1992.
9 Roland Barthes, The Tasks of Brechtian Criticism, [w:] idem, Critical Essays, tłum. 
Richard Howard, Northwestern University Press 1972, s. 73.
10 Eric Bentley, The Playwright as Thinker. A Study of Drama in Modern Times, 
Meridian i960, s. xx.

„Żaden oficjalny dekret ani nadprzyrodzona interwencja nie zwol
nią teatru z obowiązku refleksji teoretycznej” - to stwierdzenie Rolanda 
Barthesa z 1956 roku dobrze się rymowało z założeniami ówczesnej 
angloamerykańskiej krytyki, która widziała w dramacie źródło refleksji 
na temat istoty teatru9. Literaturoznawców, którzy w latach czterdzie
stych i pięćdziesiątych XX wieku zajmowali się dramatem, martwiło nie 
tyle ubóstwo teatralnych środków, ile utrudnienia na drodze włączenia 
dramatu w obręb literatury i literaturoznawstwa. Bentley pisał wprost: 
„W mojej książce wysuwam zgoła rewolucyjną tezę: dramat zasługuje 
na poważne traktowanie”10. Raymond Williams we wstępie do Drama 
from Ibsen to Eliot sformułował to bardziej otwarcie: „Uprawiana przeze 
mnie krytyka, czy raczej powinna być w zamierzeniu, krytyką literacką, 
(...) praktycznym eksperymentem w zakresie użycia praktycznych metod 
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krytyki do analizy współczesnej literatury dramatycznej”". W drugim, 
poszerzonym wydaniu Drama from Ibsen to Brecht (Dramat od Ibsena 
do Brechta) jeszcze bardziej precyzyjnie sformułował pytanie o to, „czy 
krytyka literacka dramatu ma w ogóle rację bytu”11 12. Dookreślił przy tym 
pojęcie „konwencji” jako „struktury emocji”, która umożliwia rozumienie 
poszczególnych dzieł zarówno w ramach „autentycznych wspólnot dzieł 
sztuki”, jak wspólnot odbioru1’. Nawet jeśli dramat nabiera wagi, kiedy 
traktuje się go jako „literaturę", i tak jedynie wywołuje niepokój. Swoje 
krytyczne wprowadzenie do Understanding Drama Brooks i Heilman roz
poczęli od wymienienia najbardziej typowych problemów z dramatem14 15.

11 Raymond Williams, Drama from Ibsen to Eliot, Chatto and Windus 1952, s. 12.
12 Ibidem, s. 13.
13 Idem, Drama from Ibsen to Brecht, s. 17.
14 Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama, s. iii.
15 John Crowe Ransom, An Address to Kenneth Burke, [w:| Critical Responses to Kenneth 
Burke 1924-1966, red. William H. Rueckert, University of Minnesota Press 1969, s. 143.

Barthes miał okazję oglądać gościnne występy Berliner Ensemble 
w Paryżu. Jak wspominałem, Burke proponował Brechtowską z ducha 
alternatywę, kiedy czytał poezję jako narzędzie działania, taktyczny gam
bit stanowiący element wyposażenia do życia. Jednak nawet najbardziej 
przychylni wobec Burke’a przedstawiciele Nowej Krytyki uważali, że sięga 
on za daleko poza granice wiersza po takie „żywe" nauki, jak psychoana
liza i socjologia, poszukując tego, „czego nie ma w tekście”1’. W tradycji 
anglo-amerykańskiej koncepcja teatralnej funkcji tekstu dramatycznego 
wyrosła dość nieoczekiwanie na gruncie fascynacji utopią „dramatu po
etyckiego”. W latach czterdziestych XX wieku krytycy dostrzegli w tym 
dramacie obietnicę bardziej efektywnej i bardziej całościowej sprawczości 
języka na scenie, podobnie jak bardziej krytycznej teatralności. Williams 
uchwycił istotę tego projektu w tytule swojej książki, kiedy Eliota znacząco 
zastąpił w drugim wydaniu Brechtem. To bowiem Eliot (a nie Brecht, 
Artaud czy nieznany jeszcze wtedy Beckett) stanowił kluczowy przykład 
nowej koncepcji przedstawienia dramatycznego.
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Poezję Eliota od wczesnych monologów dramatycznych, przez „wielo
głosową” Ziemię jałową, wiele łączyło z dramatem. On sam często przy
woływał sztuki Webstera i innych dramatopisarzy w swoich esejach na 
temat dramatu elżbietańskiego, inspirując późniejsze badania akademic
kie na tym polu. Jego zainteresowanie „poezją metafizyczną” skierowało 
powszechną uwagę na twórczość Johna Donna i George’a Herberta. Ale 
tak w popularnych esejach (na przykład w opublikowanym w 1922 roku 
obituarium dla śpiewaczki z music-hallu Marie Lloyd), jak bardziej eru- 
dycyjnych (Poetry and Drama, 1951) z lat dwudziestych, pisał on o takich 
realizacjach dramatu, które przywracają teatrowi funkcję społecznie 
zaangażowanego i angażującego rytuału, nawet w czasach degradacji 
tego rytuału w kulturze popularnej: „0000 ten szekspirowski szlagier” 
(Ziemia jałowa). W Tradycji i talencie indywidualnym (1919) Eliot w duchu 
Nowej Krytyki zdefiniował tradycję, te „istniejące zabytki”, które „two
rzą pewien ład idealny stosunku wzajemnego”16, wspierając typowe dla 
Nowej Krytyki czytanie poezji w oderwaniu od kontekstu, co zapewne 
pomogło „zdefiniować kategorię literackości w specyficznie antyperfor- 
matywnych kategoriach”’7. Paradoskalnie tak naszkicowana koncepcja 
poezji sprzeciwiała się stworzonemu przez samego Eliota programowi 
takiego wykorzystania tekstu dramatycznego, by za jego sprawą dało się 
ponownie zorkiestrować i odrodzić przedstawienie, którego siła oddzia
ływania społecznego coraz bardziej słabła’8. Ten program odnowienia

16 Thomas Stearns Eliot, Tradycja i talent indywidualny, tłum. Halina Pręczkowska, 
[w:| idem, Kto to Jest klasyk i inne eseje. Wydawnictwo Znak 1998, s. 26.
17 Julia Walker, Why Performance? Why Now? Textuality and the Rearticulation of 
Human Presence, „Yale Journal of Criticism” 2003, nr 1, s. 154.
18 Walker przekonująco pokazuje, jak „wczesne teksty krytyczne Eliota pomogły 
zdefiniować literackość w kategoriach antyperformatywnych” pomimo „niejed
noznacznego stosunku do przedstawienia" w późnej fazie jego twórczości (Julia 
A. Walker, Why Performance..., s. 154). Jak mi się wydaje, Eliot przez cały czas walczył 
z bezwładem współczesnej mu praktyki scenicznej, choć Nowa Krytyka przypisuje to 
raczej „dramatowi poetyckiemu”. Na temat twórczości Eliota por. Julia A. Walker, The 
Text/Performance Split Across the Analityc/Continental Divide, [w:] Staging Philosophy. 

90 W. B. WORTHEN



formy przypominał retoryczne koncepcje Burke’a, zaś sam Eliot w miarę 
jak zwiększała się liczba jego sztuk, coraz lepiej poznawał zasady uciele
śnienia myśli w teatrze. W Mordzie w katedrze (1935) rytmiczny zaśpiew 
chóru, kazanie Tomasza i przeprosiny Rycerzy w stylu Shawa oferują 
rozmaite możliwości realizacji takiego przedstawienia, które domaga się 
wzmożonej uwagi i zaangażowania odbiorców.

Jak przekonywał Eliot w 1944 roku, „kiedy poeta zaczyna pisać dla 
teatru, przede wszystkim odkrywa, że nie jest to wyłącznie kwestia żmud
nego doskonalenia technik teatralnych. Trzeba jeszcze umieć odciąć się 
od poprzednich doświadczeń, żeby uprawiać poezję innego typu, inny typ 
wiersza”. Jego zdaniem akcja w dramacie poetyckim rozwija się w szcze
gólny sposób, „wnika pod powierzchnię rzeczy, ujawnia to, co kryje się 
w głębi, pod naturalną powierzchnią złudzeń". Jak wiele innych awan
gardowych rewolucji - dadaizm, surrealizm, ekspresjonizm, teatr epicki, 
teatr absurdu - dramat poetycki przyspieszył proces marginalizacji teatru 
naturalistycznego, umożliwiając zdefiniowanie na nowo relacji między 
sceną a widownią. Choć często podejmował temat duchowości, to przecież 
domagał się bardzo konkretnych rozwiązań inscenizacyjnych: „Poeta 
z teatralnymi ambicjami musi odkryć prawa, które nie obowiązują ani 
w dziedzinie poezji, ani dramatu. Zadanie trudne dla autora okazuje się 
równie trudne dla publiczności. Obie strony muszą przejść odpowied
nie przeszkolenie”'9. Wybrane przez Eliota strategie - adaptacja dramatu 
greckiego, chór w Zjeździe rodzinnym, odświętny „rytuał” w Cocktail party 
- dziś wydać się mogą mało efektywne (choć stosowano je wielokrotnie, 
szczególnie od czasów wspaniałych sztuk Charlesa Mee, takich jak Orestes 
i Big Love). Stanowią jednak realizację takiego projektu dramatu, który 
teatr czyni miejscem istotnej transformacji. To teatr żywego doświadcze
nia, który nie przestał istnieć, kiedy zmarła Mary Lloyd: „Robotnik, który

Intersections of Theater, Performance, and Philosophy, red. David Krasner, David Z. Saltz, 
University of Michigan Press 2006, s. 19-40.
19 Thomas Stearns Eliot, Introduction, [w:] S. L. Bethell, Shakespeare and the Popular 
Dramatic Tradition, P.S. King and Staples 1944, [s. 8-9]. 
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chodził do music-hallu, oglądał Marie Lloyd i przyłączał się do chóru, 
brał udział w występie. Taka współpraca publiczności z artystą to funda
ment każdej sztuki, szczególnie sztuki dramatycznej”20 21. W eseju Poetry 
and Drama Eliot wyraził obawy, że być może uganiał się za „mirażem 
perfekcji dramatu lirycznego, zawierającego taki projekt ludzkiego dzia
łania i porządku słów, który uwzględniłby zarazem aspekt dramatyczny, 
jak i muzyczny”2'. Być może niepotrzebnie zapatrzył się na miraż sztuki 
teatralnej, projektującej działania i słowa, porządek dramatyczny i mu
zyczny, które zmaterializowały się już w następnym sezonie na scenie 
małego paryskiego teatru, pod prozaicznym tytułem Czekając na Godota.

20 Idem, Marie Lloyd, (w:) Selected
21 Idem, Poetry and Drama, [w:] ibidem.

Od czasów Becketta powstało wiele innowacyjnych językowo sztuk 
- Kiy zbrodni Sama Sheparda, The Bewitched (Zaklęci) Petera Barnesa, 
The Death of the Last Black Man in the Whole Entire World (Śmierć ostat
niego czarnoskórego na całym świecie) Suzan-Lori Parks, 4.48 Psychosis 
Sarah Kane, nie wspominając o odkrytych na nowo tekstach Stein, które 
domagały się odmiennych form teatralnego ucieleśnienia, żeby na nowo 
określić możliwości przedstawienia. Dlatego nie powinniśmy nazbyt po
chopnie odsyłać do lamusa prowokacyjnej teatralności dramatu poetyc
kiego. W 1963 roku Living Theatre przygotował przełomową premierę 
The Brig (Bryg) Kennetha H. Browna, lecz już mniej więcej dziesięć lat 
wcześniej wystawiał teksty Paula Goodmana, Doctor Faustus Lights the 
Lights (Doktor Faustus zapala światła) Stein, Sweeney Agonistes Eliota, 
The Heroes (Bohaterowie) Johna Ashbery’ego, The Age of Anxiety (Stulecie 
lęku) Audena, Many Loves (Wiele miłości) Williama Carlosa Williamsa, 
czy The Marrying Maiden (Panna na wydaniu) Jacksona Mac Lowa. Jak 
widać dramat poetycki potrafił być awangardowy.

Dramat poetycki domagał się określenia nowej sprawczości tekstu 
w przedstawieniu. Dla wielu krytyków w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku twórczość Eliota stanowiła punkt odniesienia, kiedy próbowali 
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na nowo przemyśleć metody pisania, wystawiania i czytania dramatu. 
Raymond Williams porównał premierę sztuki Katylina Ibsena w 1850 
roku, która powstała, kiedy „dramat w większości krajów europejskich 
poza Francją był najmniej poważany od niemal sześciu wieków”22 23 24, do 
premiery Cocktail party Eliota sto lat później w Londynie. Dramat pi
sany wierszem - od czasu Peera Gynta, przez eksperymenty Anglików 
i Irlandczyków, aż do Eliota - stanowił „konieczny" element rewolucji 
w dramacie współczesnym, w której wyniku „cała sztuka teatru została 
radykalnie przemyślana na nowo i zrewidowana”2’. Przykład Eliota po
twierdza także, że „realizacja na scenie to zasadniczy warunek dramatu”: 
„Pan Eliot udowodnił, że traktowanie dramatu jako czystej literatury, 
z pominięciem jego funkcji na scenie, to taki sam błąd jak odmawianie 
mu potrzeby bycia literaturą. Nie da się zasadnie oddzielić dramatu od 
literatury”2,1. Williams uważał, że Eliot i Yeats stworzyli koncepcję „teatru, 
w którym - inaczej niż na scenie epoki wiktoriańskiej - język nie był 
podrzędny wobec widowiska czy gry aktorskiej”25. Dramat poetycki doma
gał się określenia nowej sprawczości tekstu w przedstawieniu. Również 
Bentley podjął „stary i wyeksploatowany temat, sytuując czytanie sztuk 
w opozycji do oglądania ich w teatrze”. Odnotował przy tym, że choć 
istnieje „coś takiego jak niedramatyczna poezja, o czym wciąż przypo
minają nam zwolennicy teatru”, to istnieje też „poezja dramatyczna”, 
której nie należy mylić z „dramatami do czytania, czyli dramatami, które 
przede wszystkim prezentują się nam jako materiał do lektury, choć ich 
wartość poetycka jest znikoma i dlatego tak rzadko ich lektura sprawia 
przyjemność”26. Podczas gdy Eliot „sprowokowany przez wroga poezji 
Williama Archera przyznał, że poezja niekoniecznie musi być niedrama
tyczna”, Bertolt Brecht „poszedł o krok dalej, upierając się, że na scenie nie 

22 Raymond Williams, Dramafrom Ibsen to Eliot, s. 11.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 16.
25 Ibidem, s. 209.
26 Erie Bentley, The Playwright as Thinker, s. 241-242.
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ma miejsca dla wiersza lirycznego i narracyjnego”27. Williams i Bentley 
widzieli w sztukach Eliota impuls do odnowy teatralności, dlatego ża
den nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska wobec podstawowych 
propozycji Nowej Krytyki. Uważali, że choć poezja ma ogromną szansę 
przekształcić teatr, to analiza dramatu powinna ograniczać się do sa
mego tekstu. Fergusson rozpoczął The Idea of a Theater od przywołania 
Tradycji i talentu indywidualnego Eliota, przyznając się, że ma wobec niego 
„szczególny dług" jako „jednego z niewielu współczesnych autorów an
gielskich, którzy zupełnie poważnie traktują dramat jako gatunek arty
styczny”28. Choć Eliot „pisał dramat jako poeta, hołdując idealistycznej 
koncepcji twórczości artystycznej, która poprzedza realizację w teatrze”, 
to przecież „dokonał gruntownego rekonesansu na tym terenie” i „sfor
mułował kilka kluczowych pytań". Fergusson wprawdzie na każdym 
kroku przypomina, że dramat „nie jest wyłącznie kompozycją złożoną 
z samych słów”29 30, lecz zarazem proponowaną przez Nową Krytykę (obok 
Kennetha Burke’a wspomina Johna Crowe’a Ransoma, R. P. Blackmura 
i Williama Empsona) metodę „close reading” uważa za niezbędną do 
tego, żeby sprawiedliwie ocenić „dramatyczne podstawy poezji”. Ocenę 
utrudnia jedynie „brak odpowiedniego teatru", który nadałby życie od
kryciom poczynionym na drodze takiej analizy. Oczywiście, Fergusson 
nie bez przyczyny przypominał, że korzenie teatru dramatycznego się
gają „mitu i rytuału, zaś jego wpływy ogarniały całą kulturę"’0. Chciał 
bowiem podkreślić związki Eliota ze szkołą rytualistów z Cambridge. 
Z dzisiejszej perspektywy widać jednak, że nie miała ona aż tak wielkiego 
wpływu ani na narodziny eksperymentalnego, oddziałującego na ciało 
teatru spod znaku Antonina Artauda, ani na koncepcję liminalnego/limi- 
noidalnego procesu rytualnego, która za sprawą Victora Turnera stała się

27 Ibidem, s. 243.
28 Francis Fergusson, The Idea of a Theater, s. 8.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 9.
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fundamentem performatyki’1. Fergusson w swoich znakomitych anali
zach dramatów, od Króla Edypa aż do Mordu w katedrze, zaproponował ideę 
teatru odcieleśnionego, wspierając ją na solidnym rusztowaniu „analogii 
akcji”’2, identyfikowanej w kolejnych sztukach, a także na zasadzie orga
nicznej jedności tematycznej dramatu jako podstawie rytualnego przed
stawienia teatralnego. Jak Eliot odkrywał w music-hallu cechy rytuału, 
tak Fergusson chciał na nowo włączyć teatr w „całą kulturę” swojej epoki. 
Nie tylko przyznawał rację Burke’owi, lecz najwyraźniej przewidywał 
także, że nieznani mu jeszcze dramatopisarze teatru absurdu (nazwę tę 
stworzył Martin Esslin w 1961 roku) w porażający sposób zmodyfikują 
model realizacji dramatu, na nowo zarysowując relacje między tekstem, 
sceną, publicznością a rzeczywistością.

Dramat poetycki Eliota stanowi poglądowy przykład wyzwań stoją
cych przed lekturą dramatu w kontekście praktyki scenicznej. Oczywiście 
on sam uważał, że poezja ma wartość niezależnie od sceny, zaś za

31 Już kiedy Eliot pisał Ziemię jałową, fascynowały go klasyczne dziś prace „rytu- 
alistów z Cambridge” - F. M. Cornforda, Jane Ellen Harrison i Gilberta Murraya 
- którzy w greckiej mitologii i kulturze na różne sposoby próbowali zidentyfikować 
struktury „rytualne” (wyprowadzone głównie ze Złotej gałęzi Jamesa Frazera z 1890 
roku). Jackson określiła Fergussona jako „być może jednego z najbardziej wnikli
wych i oczytanych krytyków dramatu swojego czasu”. Zarazem podpowiadała, że 
choć jego „podejście nadal cechował prymitywistyczny i strukturalny redukcjonizm 
typowy dla wcześniejszych modeli antropologicznych”, to „należy odnotować, że 
przygodny charakter wydarzenia dramatycznego łączył Nową Krytykę z klasyczną 
antropologią. Jego prace poświęcone dramatowi stanowią część nieciągłej genealogii 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, pośrednio wyprzedzając wzajemną fascynację 
literatury i antropologii, z której w kolejnym pokoleniu badaczy zrodziły się «rozmyte 
gatunki» i «nurty nowego historyzmu»” (Professing Performance, s. 95). Bardziej wni
kliwą krytykę „rytuału” przeprowadził Fredric Jameson, Symbolic Inference; or, Kenneth 
Burke and Ideological Analysis, [w:] idem, The Ideologies of Theory: Essays 1971-1986, 
t. 1: Situations of Theory, University of Minnesota Press 1988, s. 148-149. Fergusson 
otwarcie przyznawał się do tego, że pozostawał pod wpływem Burke’a. Przyczynił 
się też do ponownego zainteresowania jego pracą A Grammar ofMotives. Por. Francis 
Fergusson, Kenneth Burke's „Grammar ofMotives”, [w:] Critical Responses to Kenneth 
Burke, s. 173-182.
32 Raymond Williams, The Idea of a Theater, s. 236-237. 
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niedościgniony wzór uznawał Romea i Julię Szekspira. Udało mu się 
bowiem „uprościć języka na tyle, żeby przypominał naturalną mowę, 
zaś język konwersacji podnieść do rangi wielkiej poezji o dramatycznych 
cechach: każda scena zbudowana jest tak, że nie da się z niej wykreślić 
choćby jednej kwestii”». Można założyć, że dramat pisany wierszem 
zyskuje wartość, bo zawiera w sobie „poezję”. Jednak dramat współ
czesny rzadko bywa pisany wierszem. Najważniejsi przedstawiciele 
europejskiej i amerykańskiej twórczości dramatycznej najczęściej wy
bierali przyziemną, realistyczną prozę dramatyczną. Bentley, Fergusson 
i Williams, a rzadziej Brooks i Heilman próbowali uchwycić „literackie" 
cechy dramatu w chwili, gdy teatr realistyczny skupiał uwagę na samej 
powierzchni, na rzeczach powierzchownych w wielu tego słowa zna
czeniach. Ich zamiary usuwały z pola widzenia ówczesny teatr, który 
jednak - choć nieobecny - wpływał na wyobrażaną sobie przez nich 
sprawczość tekstów dramatycznych’4.

„porządek słów”

W
 jaki sposób tekst dramatyczny może posłużyć jako podstawa dla 
różnych rodzajów rytuałów społecznych, przekształcając okolicz
ności przedstawienia teatralnego i jego działanie? Dramat poetycki 

Eliota zakładał dynamiczny, funkcjonalny związek między tekstem a od
nowioną technologią społeczną teatru. Jednak krytycy - szczególnie ci

33 Thomas Stearns Eliot, Poetry and Drama, s. 147.
34 Do ponownego namysłu nad „głębią” i „wieloznacznością", o których pisali Nowi 
Krytycy, skłaniał formujący się kanon dramatu modernistycznego, sankcjonowany 
przez prace Bentleya, Fergussona i Williamsa. Kolejne rozdziały w Playwright as 
Thinker analizują sztuki Shawa, Ibsena, Strindberga, Pirandella, Brechta i Sartre’a. 
W The Idea of a Theater tematem jest twórczość Ibsena, Czechowa, Pirandella, 
Cocteau, Obeya i Eliota. Drama from Ibsen to Eliot obejmuje sztuki Ibsena, Strindberga, 
Czechowa, Shawa, Synge’a, Hauptmanna, Tollera, Pirandella, Anouilha, Yeatsa, 
Eliota, Audena, a także Isherwooda, Fry’a i „dramatopisarzy wydawnictwa Faber". 
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o pedagogicznych, dyscyplinujących ambicjach - kwestionowali możli
wość stworzenia przedstawienia na podstawie dramatu i stawiali nieco 
inne pytanie: jak ograniczyć dramat i dramatyczność do układu słów 
na stronie?

Wszyscy wiedzą, że w dramacie nie ma prawie w ogóle miejsca na „opis” 
czy komentarz od autora. Dramat składa się prawie wyłącznie ze słów wypo
wiadanych bezpośrednio przez postacie, czyli z dialogów. Można go czytać 
lub oglądać w formie prezentacji scenicznej, często piszę się go wierszem”.

Już Artaud zauważył, że

dialog - pisany lub mówiony - nie należy wyłącznie do sceny, należy zwłasz
cza do książki; dowodem - miejsce, jakie podręczniki historii literatury 
przeznaczają teatrowi pojmowanemu jako poboczna gałąź historii mowy 
artykułowanej16.

35 Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama, s. 3.
36 Antonin Artaud, Teatr i jego sobowtór, tłum. Jan Błoński, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe 1978, s. 59.
37 Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama, s. 3.
38 Ibidem, s. 247.

Brooks i Heilman twierdzą jednak, że dramat to przede wszystkim 
pewien porządek słów, „wydrukowane” na stronie „dialogi” między 
„postaciami”17; (niegodna uwagi) funkcja teatru polega na „prezen
tacji scenicznej” i stanowi syntaktyczny i koncepcyjny odpowiednik 
czytania. Struktura tekstu dramatycznego, czyli „wydrukowane" na 
stronie słowa, ułożone w „dialogi” z imionami wypowiadających je po
staci, determinuje jego cel: dramat ma podążać „prostą i wąską ścieżką 
opisu postaci”18. Ontologia odzwierciedla układ strony, dlatego Nowa 
Krytyka, zmagając się z poetyką literatury oralnej i dramatem, dała się 
zwieść, uznając formę wydrukowanej strony za wcielenie istoty całego 
rodzaju dramatycznego.

Nic dziwnego, że redukując dramat do „dialogów", Brooks i Heilman 
odsuwali na bok kwestię jego teatralności. Poza zamieszczonym 35 36 37 38 
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w Understanding Drama słowniczkiem, terminy „teatr" i „teatralny” 
pojawiają się w całej książce zaledwie osiem razy. Zaś w rozdziale 
poświęconym historii dramatu, poza skąpym szkicem na temat ateń
skiego teatru Dionizosa”, brakuje informacji na temat kształtu, loka
lizacji, społecznego kontekstu czy warunków pracy w teatrze, nawet 
w Szekspirowskim Globe. Choć Brooks i Heilman zakładali istnienie 
paraleli między czytaniem a „prezentacją sceniczną" jako środkiem 
realizacji dramatu, nie udało się im umieścić teatru w obrębie „literac
kiej” krytyki dramatu. Także Fergusson pobieżnie zajmuje się kwestią 
politycznych i ceremonialnych aspektów teatru Dionizosa, na margine
sie głównego wywodu wspominając o uwarunkowaniach materialnych 
(w opozycji do ideologicznych) w publicznym amfiteatrze Szekspira 
i we współczesnym mu teatrze pudełkowym. W latach pięćdziesiątych 
XX wieku tak sztuka aktorska, jak materialność sceny pozostawały poza 
sferą „literatury”, nawet w tak „dramatologicznym" eseju jak wspo
mniany już Antony in Behalfof the Play Burkę’a. Brooks i Heilman 
(zapominając bodaj o czerwonym jak krew dywanie Agamemnona, 
chusteczce Otella i walizce panny Prism) piszą: „W realizowanym na 
scenie dramacie pojawiają się oczywiście kostiumy, dekoracje i «re
kwizyty», ale dramat jako literatura nie dysponuje tymi dodatkowymi 
środkami”. Jak widać, usuwają tym samym na margines materialność 
teatru i lekceważą nawet dramatyczny potencjał pustej sceny, typowej 
dla wczesnej nowożytności. Nic więc dziwnego, że w ostatecznym roz
rachunku nie udaje im się uchwycić istotnych możliwości dramatu. 
Twierdzą, że „scena elżbietańska z typową dla niej symultanicznością 
akcji" była „chlubnym wyjątkiem” od typowego dla dramatu projektu, 
w którym „wielość miejsc akcji stanowi raczej problem niż zaletę”, 
problem zarówno na poziomie „praktyki scenicznej, jak i techniki 
literackiej”39 40. Żegnaj pokonana Partio, adieu Bohemio, niech upada 

39 Por. ibidem, dodatek B, s. 28.
40 Ibidem, s. 25.
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bezkresne imperium wyobrażonej przestrzeni: kipiąca życiem scena 
Szekspira domagała się takich tekstów, które łamały reguły ekonomii 
dramatycznej4'.

41 Autorzy Understanding Drama na każdym kroku dają wyraz swojemu antyteatral- 
nemu nastawieniu. Po raz pierwszy słowa „teatr” używają w przypisie na stronie 27: 
„Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy konwencjonalna długość dramatu ma swoje 
bardziej istotne uzasadnienie niż wymogi teatru, pozostaje poza obszarem tematycznym 
naszej pracy”. W tekście głównym pojawia się ono zaledwie kilka razy. Kiedy wspomi
nają o nieopisanych „konwencjach teatralnych” czasów Plauta (s. 141), kiedy chodzi im 
o sztukę The London Merchant (Kupiec londyński) George’a Lilia, który „próbował pisać 
tragedie i odniósł niemały sukces w teatrze. (...) Czytając tę sztukę, student powinien za
stanowić się nad tym, dlaczego dziś nie należy ona już do teatru popularnego jak kiedyś" 
(s. 146). Wspominają też, że „teatr rzymski wraz z upadkiem dramatu stał się domem 
rozrywki, który można porównać do współczesnego cyrku, burleski i wodewilu” (doda
tek B, s. 29) oraz odnotowują, że „niektóre dramaty romantyczne - na przykład sztuki 
Goethego, Schillera i Victora Hugo - wywarły ogromny wpływ na teatr” (dodatek B, s. 32).
42 Erie Bentley, The Playwright as Thinker, s. 309.
43 Ibidem, s. 234.
44 Ibidem, s. 241.
45 Ibidem.

Brooks i Heilman protestowali gorąco, lecz ich niechęć do teatru zde
formowała „literacką” definicję dramatu, którą przejęli od nich najbar
dziej wnikliwi krytycy tamtego okresu. Bentley twierdząc, że jego The 
Playwright as Thinker „opiera się na propozycjach Brooksa i Heilmana”41 42, 
zajął się możliwością nadużyć „metody histrionicznej” w „sferze komer
cyjnej, politycznej i edukacyjnej”. Prześledził w tym celu dalsze losy kon
cepcji Gesamtkunstwerk Wagnera w takich „rozrywkowych" formach, jak 
musical na Broadwayu czy masowe wiece urządzane przez machinę pro
pagandy nazistowskiej4’. Ale dramat to dla niego także zaprojektowane 
i zapisane („dramat nie ujęty w słowa to dramat pozbawiony dramatyza- 
cji”44) przez autora działanie:

Dramatopisarz nie tylko rozpisuje plan, lecz również wymyśla i tworzy w gło
wie kompletne dzieło sztuki, które należy tylko zrealizować za pomocą odpo
wiednich technik i które za pośrednictwem werbalnego obrazu i koncepcji 
wyraża pewien stosunek do życia45.
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Bentley, zażarcie broniąc dramatu literackiego, odcinał się od stanowiska 
zwolenników koncepcji teatralnej, którzy inscenizację uznawali jedynie 
za widowisko. Antyintelektualna postawa amerykańskich teoretyków nie
uchronnie prowadziła do przeciwstawienia sobie „poezji i aktorstwa”46 
jako dwóch sztuk współtworzących dramat. Odrzucając „teatralne” 
aspekty dramatu, zapominali oni z kretesem, że jego wystawienie to 
owoc kolektywnej pracy, „łączącej dwie sztuki, poezję i aktorstwo”, 
dlatego uznawali scenę za miejsce realizacji tekstu „za pomocą odpo
wiednich technik”. Bentley sądził, że przedstawienie wymaga tekstu, 
który powstał niezależnie i który należy rozpatrywać w oderwaniu od 
widowiska scenicznego:

46 Ibidem, s. 244.
47 Ibidem, s. 241.
48 Raymond Williams, Drama from Ibsen to Eliot, s. 28.

Wagner faktycznie udowodnił, że muzyka na orkiestrę może pod wieloma 
względami nabrać charakteru dramatycznego. Film niemy pokazał, jak wiele 
da się wyrazić jedynie za pomocą elementów wizualnych; lecz nawet gdyby 
dodać Wagnera do Eisensteina i pomnożyć przez dziesięć, w żaden sposób 
nie wyjdzie z tego ani Szekspir, ani Ibsen47 48.

Tekst nigdy nie funkcjonuje w przedstawieniu w sposób przezroczysty, 
gdyż pojawia się tam w ramach społecznie ukształtowanej technologii 
sceny. Jednak kiedy teatr modernistyczny scedował autorytet dramato- 
pisarza na reżysera i scenografa oraz zaczął korzystać z takich społecz
nych i materialnych technologii, które tekst zmieniają w przedstawienie, 
stworzył nostalgiczny miraż rzekomej esencji teatru, złudne wyobrażenie 
o przedstawieniu zdeterminowanym przez tekst. Dlatego Williams pisał: 
„Dramat jako forma literacka to pewien porządek słów będący projektem 
performansu języka mówionego; język to główne medium komunika
cji”4’. Podobnie jak Bentley, uznawał on, że „dramat dysponuje innymi 
środkami komunikacji, które pozwalają wywoływać różnorodne efekty”. 
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Należy do nich choćby gestyka, ruch sceniczny i intonacja, stworzony 
przez reżysera układ ciał na scenie, a także kostiumy, oświetlenie, dźwięk 
i dekoracje, które współtworzą ostateczny efekt przedstawienia. Jednak 
zupełnie inaczej rysował relację między werbalnym a wizualnym po
rządkiem sceny: w miarę jak „ubożeje warstwa słowna, wzrasta stopień 
skomplikowania elementów wizualnych, które stopniowo się indywidu
alizują”, wręcz „zyskują coraz większą autonomię”49. Odsuwając chwi
lowo na bok kwestię determinacji mowy scenicznej przez tekst, Williams 
skupiał uwagę na innej, kluczowej również dla mnie kwestii. Jak bowiem 
pisał, „warstwa wizualna dramatu rozbudowuje się nie tylko w reakcji 
na degradację mowy, lecz także w wyniku zmian na poziomie emocji". 
Przedstawienie, materializując relacje społeczne i nadając im nowe zna
czenia, subtelnie oddaje sposób, w jaki wyobrażamy sobie życie społeczne 
i bierzemy w nim udział, a także w jaki wyrażamy siebie za pomocą słów.

49 Ibidem, s. 28.
50 Ibidem, s. 28-29.

W1952 roku Williams nadal stosował narzędzia filologicznej analizy 
stworzone przez Nową Krytykę, twierdząc: „Najwartościowsze dramaty 
powstają w chwili, kiedy autor sprawuje kontrolę nad techniką realizacji 
na scenie”50. Mimo ingerencji reżysera i scenografa, „sztuka pod wzglę
dem formy pozostaje literacka, jeśli centrum dramatu stanowi język. 
Autor posługuje się pewnymi konwencjami językowymi, które umoż
liwiają działanie”. Dzięki takim „konwencjom”, znakomicie opisanym 
przez Williamsa, który w Drama from Ibsen to Brecht określił je na nowo 
jako architektoniczną „strukturę emocji”, tekst zapisany na stronie kie
ruje przedstawieniem. Kiedy dramatopisarzowi uda się określić formę 
dramatu, wtedy

technika scenicznego wystawienia - sposób podawania tekstu, ruch sceniczny 
i scenografia - w pełni wykorzysta użyte przez niego konwencje, zaś dramat 
zrealizuje cały swój potencjał. To w istocie najistotniejsze kryterium przed
stawienia: ma ono w pełni i dokładnie komunikować istotę formy tekstu.
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Mówiąc inaczej, stworzony przez dramatopisarza tekst, czyli porządek 
słów przeznaczonych do wypowiedzenia na scenie, sprawuje kontrolę nad 
przedstawieniem5'.

Jednak ani Williams, ani Bentley nie piszą, w jaki sposób praktyka sce
niczna może ożywić tekst. Nawet realizacje sztuk Ibsena i Czechowa 
wymagają, żeby aktorzy i publiczność zaznajomili się z dawnymi „kon
wencjami" dramatycznymi i scenicznymi. Trzeba przy tym pamiętać, 
że tak sztuki Ibsena, jak Czechowa początkowo uznawano za niesce- 
niczne, bowiem nie odpowiadały żadnej z istniejących wtedy technologii 
przedstawienia. Wprawdzie obaj dramatopisarze znakomicie wyczuwali 
zmiany „struktur emocji” w Europie końca XIX wieku i znaleźli dla nich 
odpowiednie formy, teatr rnusiał dopiero ukształtować nowe konwencje 
sceniczne, które umożliwiły aktorom działanie słowami.

Zważywszy na to, że Williams propagował później koncepcję dy
namicznych i kulturowo warunkowanych sposobów użycia dramatu, 
można się dziwić, że choć uprawiał „literaturoznawczą” krytykę dramatu 
współczesnego, tak jednoznacznie odżegnywał się od refleksji nad te
atrem’2. Bardzo podobnie Francis Fergusson łączył pojęcie „wrażliwości 
histrionicznej” z koncepcją przedstawienia determinowanego przez tekst. 
Sądził bowiem, że „dramat, inaczej niż liryka, nie powstaje wyłącznie ze 
słów. Można powiedzieć, że słowa wypływają tu z bardziej podstawowej

51 Ibidem, s. 29.
52 Shannon Jackson słusznie powiązała fakt, że Williams od początku kariery zaj
mował się dramatem, z jego kluczową rolą w formowaniu się kulturoznawstwa. Jego 
„spuścizna jest często pomijana lub słabo znana, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych", 
lecz „nim zajął się kulturoznawstwem, badał dramat i nie przestał się nim intere
sować. W latach 1952-1969 napisał mniej znane prace z zakresu krytyki dramatu” 
(s. 97-98). Jackson popełnia bodaj błąd logiczny (nieznany - ale komu?), sądząc, że 
zaproponowane przez niego pojęcie „konwencji”, zapowiada i podtrzymuje bardziej 
dynamiczną, „kulturową” funkcję literatury, choć nie pomogło mu włączyć scenicz
nej realizacji dramatu w obszar działań kulturowych. Zamiast oskarżać Williamsa 
o „hipokryzję” (s. roi), gdyż nie dość pisał o teatrze, lepiej przyjrzeć się bliżej jego 
pracom na temat dramatu.
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struktury, z konstrukcji wydarzeń i postaci””. Właśnie tę „bardziej podsta
wową strukturę” Fergusson nazwał „akcją” i dokładnie opisał jako zasadę 
scalającą całą strukturę dramatu. Akcję dramatyczną najlepiej oddaje styl 
gry aktorskiej, zaś Fergusson za najlepszy uznał ten model pracy nad rolą, 
który upowszechnił Moskiewski Teatr Artystyczny (MChT):

Skoro akcji nie daje się zdefiniować abstrakcyjnie, do czego przydać się może 
ten termin w badaniu sztuki dramatycznej? (...) Dlatego powstało kilka 
praktycznych reguł. Celował w tym Moskiewski Teatr Artystyczny. Jego 
przedstawiciele twierdzili, że działania postaci należy ujmować w formie 
bezokolicznikowej, czyli w wypadku Króla Edypa będzie to „znaleźć win
nego”. Takie narzędzie nie służy tworzeniu definicji, lecz umożliwia aktorowi 
wykonanie określonego działania, zamierzonego przez autora’4.

Fergusson uczył się u Ryszarda Bolesławskiego, pierwszego wychowanka 
MChT-u, który w Stanach Zjednoczonych propagował nową metodę 
kształcenia i reżyserowania. Metoda tak wprowadzona do Ameryki od- 
miniła około 1949 roku społeczną technologię gry aktorskiej: tekst stał 
się źródłem całego wachlarza nowych rozwiązań scenicznych, a te nowe 
możliwości uznano za integralną część tożsamości tekstu, za „określone 
działania, zaprojektowane przez autora””. W realizacji scenicznej „bezoko
licznik”, ten „kręgosłup” Metody, funkcjonuje podobnie jak „konwencja” 
Williamsa, czyli służy odkrywaniu i reprodukowaniu autentycznej formy 
sztuki. Dzięki temu w formie działań oddać można temat sztuki, reali
zowany przez fabułę, postaci/sprawców oraz „wypowiadane kwestie”’6.

Fergusson bez zbędnych wyjaśnień wyprowadza podstawowe dla 
siebie zasady analityczne - „analogię działań” - z praktyki teatralnej. 
Przekonuje jedynie, że pozwalają one czytelnikom i wykonawcom uchwy
cić wywodzącą się wprost od Arystotelesa zasadę organicznej jedności

53 Francis Fergusson, The Idea of a Theater, s. 8.
54 Ibidem, s. 230.
55 Por. co Fergusson pisał o Bolesławskim w The Humań Image in Dramatic Literaturę, 
Doubleday 1957, s. 105-114.
56 Francis Fergusson, The Idea of a Theater, s. 36-37. 
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dramatu, dominację fabuły realizowanej w formie działań, a także sposób 
koordynacji postaci, idei, języka, muzyki i widowiska. Współcześni mu 
reprezentanci Nowej Krytyki uznali zapewne, że choć odwołaniom do au
torytetu aktorów brak logiki, to przecież idea „analogii działań", zaspoka
jająca apetyt aktorów, brzmi znajomo. Z jednej strony stanowi ona zasadę 
organizującą wszystkie elementy tekstu („wzór na dywanie”), z drugiej 
zapewnia sposób reprodukowania go tak w krytycznym dyskursie, jak na 
scenie. Uchwycenie „analogii akcji” nie polega na usytuowaniu praktyki 
scenicznej w ramach konkretnej, historycznej formy teatru. Jednak umoż
liwia aktorowi „poprawne zagranie roli napisanej przez dramatopisarza”57, 
jeśli tylko zdoła on wykształcić u siebie „pierwotną i bezpośrednią świado
mość”, „histrioniczną wrażliwość”58, zyskując dzięki temu „bezpośredni 
dostęp do sztuk z innych kultur”59. Tak rozumianą Metodę propagowano 
szeroko w przekonaniu, że odnosi się ona i do sztuk Sofoklesa, i Szekspira 
czy Shawa. Fergusson wprawdzie akcentował rytualne cechy teatru w da
nym kontekście kulturowym, jednak sądzono, że ogromną różnorodność 
sposobów używania tekstów na scenie i równie ogromną różnorodność 
relacji literatury i kultury da się uchwycić za pomocą tej „prymitywnej 
i bezpośredniej" strategii lektury, która dotyka samej esencji sztuki (pod 
tym względem przypomina „świadomość bezpośrednią", gwarantowaną 
przez „close reading”).

57 Ibidem, s. 238.
58 Ibidem, s. 239.
59 Ibidem, s. ii.
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AKTY MOWY

P
od pewnym względem tak Fergusson, jak Williams próbowali powią
zać działania sceniczne z motywującą je akcją dramatyczną. Bardziej 
ortodoksyjni przedstawiciele Nowej Krytyki uznali organizację słów 
na stronie za efekt mimesis i obraz postaci mówiących, zaś realizację 

dramatu za wypowiedzenie „tekstu” i odtworzenie innymi środkami 
zakodowanych w nim postaci. John Crowe Ransom twierdził choćby, 
że w dramacie „są postacie wypowiadające kwestie"60. Utożsamienie 
dramatu z prowadzącymi dialogi postaciami to oczywisty błąd: owszem 
postacie mówią, ale rzadko kiedy „wypowiadają kwestie”, czego najlepiej 
dowodzą oracje Brutusa i Antoniusza w Juliuszu Cezarze. Język dramatu 
jest „performatywny” w tym sensie, jaki nadał temu terminowi John L. 
Austin: to sposób działania słowami (wykłady Austina po raz pierwszy 
opublikowano w 1962 roku). Wiąże się to działanie z wykorzystaniem 
tekstu i ponownym ustanowieniem go w nowych okolicznościach, by 
- mówiąc językiem Burke’a - zadać mu w teatrze dynamiczny i nieprze
widziany „cios”6'. Na scenie postacie i grający je aktorzy posługują się 
perswazją, ranią się nawzajem, robią na sobie wrażenie, argumentują, 
zastanawiają się nad czymś, romansują ze sobą i się uwodzą. Kiedy 
Wierszynin w Trzech siostrach Czechowa „filozofuje”, spełnia nie tylko 
ten akt, ale robi coś więcej. Rozumiejąc tekst dramatu jako zestaw „kwe
stii do wypowiedzenia”, Nowa Krytyka stworzyła na tyle wąską definicję 
teatru, by różnorodne sposoby ucieleśnienia (jak zinterpretować znaczenie 
zwykłego gestu, wzruszenie ramionami, grymas, zmrużenie oczu tak 
na scenie, jak i poza nią?) dało się potraktować jako wierną realizację 
wskazówek zawartych w tekście.

Przedstawienie jako mowa. Choć Nowa Krytyka otwarcie lekceważyła 
scenę, to posługiwała się nią jako modelem funkcjonowania dramatu.

60 John Crowe Ransom, The New Criticism, s. 169.
61 Kenneth Burkę, Words as Deeds, Centrum, nr 2, s. 152.
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Uznanie języka dramatu za „dialogi” między „postaciami” świadczy 
o niezwykle wąskim rozumieniu istoty dramatu i teatru. „Dialogi” 
zakładają konwersację, język dramatyczny, którego używa się w celu 
imitowania bądź przedstawienia co najmniej dwóch osób rozmawiają
cych ze sobą w ramach fikcji teatralnej. A przecież słów można używać 
w przedstawieniu na różne sposoby, które niewiele mają wspólnego z tak 
rozumianymi „dialogami” czy „postaciami”. W teatrze starożytnej Grecji 
cały chór śpiewał / mówił / tańczył (nikt tu nie prowadził konwersacji 
i nie odgrywał postaci). Dziś zdarza się, że niektóre kwestie wypowiadają 
pojedynczo członkowie chóru (nie prowadzą jednak rozmowy ani nie 
odgrywają postaci). W wielu formach teatru popularnego, jak choćby 
w średniowiecznych misteriach czy dramatach Szekspira i jego współ
czesnych, warstwa werbalna niekiedy nie tyle nadaje strukturę relacji 
dialogicznej między „postaciami” na scenie, ile raczej pozwala stworzyć 
swoistą interakcję między aktorami a widzami. Jednak rola, nawet tak 
pieczołowicie opracowana w tekście jak Falstaff, może dostarczyć wielu 
okazji do podobnie bezpośredniego, fizycznego kontaktu aktora z pu
blicznością (jako przykład służyć może „katechizm" honoru w I akcie 
Henryka IV, 5.1.127-139). Dramat oferuje różnorodne możliwości w ra
mach jednej roli, lecz równie dobrze dostarcza ich w różnych rolach, 
a także zapewnia rozmaite środki do tworzenia postaci. Solilokwia księ
cia Hala („Znam was wszystkich”, Henryk IV, 1.2.172-195) pozwalają 
aktorowi grać postać w kontakcie z widzami, ale ma on zupełnie inny 
charakter niż w przypadku Falstaffa62. Lekceważąc ewidentne oznaki 
sceniczności w tekście. Nowa Krytyka definiowała dramat jako dialo- 
giczną mowę postaci, uznając przedstawienie („prezentację sceniczną”) 
za jedną z wersji głośnej lektury.

Jakie konsekwencje miało pominięcie teatru jako środka rozumie
nia dramatu? Jak założenie, że mowa sceniczna to „domena tekstu”,

62 Na temat dynamicznych relacji między rolą a postacią w sztukach Szekspira por. 
Douglas Bruster, Robert Weimann, Shakespeare and the Power of Performance. Stage 
and Page in the Elizabethan Theatre, Cambridge University Press 2008. 
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determinuje lekturę sztuk teatralnych6’? Co zaskakujące, Brooks i Heilman 
starali się wytłumaczyć rolę języka jako dialogu w typowo „dramatycznej” 
akcji na przykładzie filmu. Sekwencja otwierająca film The Great McGinty 
ma tę zaletę, że redukuje „akcję do nagiego szkieletu - to faktycznie rodzaj 
schematu akcji"63 64 65. Tak więc zasadniczo „dialogiczny” charakter dramatu 
podlega tu dramatyzacji w przeciwieństwie do akcji bez słów:

63 Gina Bloom, Voice in Motion. Staging Gender, Shaping Sound in Early Modern 
England, University of Pennsylvania Press 2007, s. 7.
64 Ibidem, s. 8.
65 Ibidem, s. 8-9.

SCENOPIS WIELKIEGO MCGINTY'EGO
Ostatni z napisów początkowych pojawia się na tle baru NOCĄ. SŁYSZYMY 
rumbę i POWOLI ZBLIŻAMY SIĘ DO KAWIARNI...
STOPNIOWE PRZEJŚCIE:
PIĘKNA TANCERKA TAŃCZY RUMBĘ PRZED ZESPOŁEM
W PIERWSZYM PLANIE widzimy kilku klientów, ale nie wyglądają oni na 
szczególnie zainteresowanych. Rzucają okiem na tancerkę, a potem się od
wracają. Ona zauważa ten brak zainteresowania, schyla się i unosi spódnicę. 
CIĘCIE
TANCERKA RUMBY OD PASA W DÓŁ
Zaczyna powoli podnosić spódnicę. KAMERA podąża za nią.
CIĘCIE
UJĘCIE Z DOŁU MĘŻCZYZN PRZY STOLIKU
Nie zwracają na nią uwagi. Jeden z nich zapala fajkę. Kiedy dym zmusza go 
do odwrócenia głowy, zauważa jej nogi. Spogląda ze zdziwieniem, potem za
czyna się w nie wpatrywać. Chwilę później pozostali mężczyźni przy stoliku 
podążają za jego spojrzeniem. Teraz wszyscy patrzą jak zaczarowani. W TLE 
widzimy NIEOSTRĄ sylwetkę McGinty’ego pracującego za barem.
CIĘCIE
NOGI TAŃCZĄCEJ DZIEWCZYNY
CIĘCIE
DZIEWCZYNA OD PASA W GÓRĘ
Rozgląda się i z rozbawieniem obserwuje, jaki efekt wywołują jej nogi6’.
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Brooks i Heilman uważają, że przywołana wyżej scena bez słów to 
„czysta akcja”, która jednak „nie jest dostatecznie dramatyczna (...), 
jako akcja wyraża bardzo niewiele. Dlatego choć scenę zagra dobra ak
torka, a jej gesty i mimika nadadzą scenie konkretnie «znaczenie», po
zostanie ono nieklarowne, rozmyte”. To zaledwie „pantomina - bardzo 
stara sztuka, która w niektórych przypadkach daje ogromne możliwości 
ekspresji, lecz ze względu na brak słów jedynie pośrednio oddaje życie 
wewnętrzne postaci”66.

66 Ibidem, s. 9.
67 Ibidem, s. 7.
68 Ibidem, s. 12

Nawet mimo dosłowności języka scenopisu analizowana scena wy
daje się pełna dynamiki i ekspresji. Domaga się od nas, żebyśmy sobie 
wyobrazili, jakiego rodzaju środków będą musieli użyć aktorzy, nawet 
ci najmniej „kompetentni”. Patrząc z innej perspektywy, należy powie
dzieć, że tę scenę zaczyna i kończy tancerka rumby, która wyraża siebie 
w tańcu, unosząc spódnicę, a potem daje wyraz satysfakcji, kiedy udało 
się jej przyciągnąć uwagę klientów w barze. Pierwsza sekwencja filmu 
The Great McGinty stanowi ramę, może się nawet wydawać, że podejmuje 
problematykę gender i mówi równie wiele, co - powiedzmy - otwierająca 
scena Rosmersholmu, kiedy pani Helseth zajmuje się sprzątaniem salonu 
i razem z Rebeką podglądają, czy wracający do domu Rosmer wreszcie 
przejdzie przez kładkę, albo podobna scena w Hamlecie, kiedy Barnardo 
i Francisco błądzą po omacku w duńskich ciemnościach w słoneczne 
popołudnie w Anglii.

Choć tę scenę ze względu na brak dialogu trudno uważać za prawdzi
wie dramatyczną, Brooks i Heilman uznają ją za modelowy przykład rela
cji między tekstem a przedstawieniem: „Tak właśnie funkcjonują sztuki 
teatralne: fizyczne działania stale uzupełniają znaczenie wypowiadanych 
kwestii”67. Tu „kostium, scenografia, a nawet gra aktorska mają ostatecz
nie drugoplanowe znaczenie. Dominuje słowo”68. Język w dramacie to 
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przede wszystkim mowa, zaś przedstawienie pełni wobec niego służebną 
funkcję, uzupełniając go i ilustrując. Brooks i Heilman na przykładzie 
scenariusza filmu The Great McGinty pokazują pasożytniczy charakter 
tekstu: „Trzeba odnotować, że elementy dodane przez reżysera to rodzaj 
komentarza czy interpretacji, która obywa się bez słów i nabudowuje się 
nad «czystą akcją», poddaną już analizie”, akcją zapisaną na stronie6’. 
Mogłoby się wydawać, że to kamera tworzy dla nas scenę, niczym skalpel 
rozcinając „dziewczynę" na uśmiech, korpus i nogi. Tymczasem kamera 
odpowiada tylko za „selekcję materiału i jego znaczący porządek. Za in
terpretację sceny"69 70.

69 Ibidem, s. 9.
70 Ibidem, s. 10.

Jak widać, Brooks i Heilman uznają efekt pracy reżysera, aktora 
i operatora kamery za „interpretację". Zajmują zatem rozpowszechnione 
dziś stanowisko: przedstawienie to „interpretacja" tekstu. Dramatyczne 
„dzieło” funkcjonuje w „drukowanej formie” jako tekst, który należy 
przedstawić widzom za pośrednictwem „postaci wypowiadających kwe
stie”, uzupełniając o działania sceniczne, gesty, scenografię, kostiumy 
i oświetlenie. Nawet jeśli to powszechnie przyjęta koncepcja przedstawie
nia (a także zasada ekranizacji sztuk, na przykład dramatów Szekspira), 
w zaskakujący sposób pojawia się tutaj w kontekście formy artystycz
nej, czyli sfilmowanego dramatu, który jako integralne dzieło bywa 
utożsamiany raczej z przedstawieniem niż z tekstem. Choć film nosi 
tytuł Romeo + Juliet Williama Szekspira, to przecież chodzi o dzieło Baza 
Luhrmanna (scenariusz napisali Craig Pearce i Baz Luhrmann). Widać 
jak na dłoni, że Brooks i Heilman ze względów taktycznych traktują film 
jako „interpretację" scenariusza, wpadając w pułapkę paradygmatycznej, 
binarnej opozycji między teatrem a dramatem.

Owszem, praca kamery ma charakter „interpretacyjny”, gdyż dostar
cza nam materiału do dalszej interpretacji. Jednak zupełnie inaczej „inter
pretuje” scenariusz, tekst, niż opisują to Brooks i Heilman. Interpretacja 
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stanowi integralny aspekt procesu twórczego: reżyser, scenografowie i ope
rator kamery muszą każdą scenę poddać interpretacji (które elementy 
są tu najistotniejsze? Czy McGinty’ego widzimy wyraźnie czy nie? Ilu 
klientów to „kilku”, w jakim są wieku, jak są ubrani? Jak wygląda bar? 
To miejsce niebezpieczne czy tylko zaniedbane? A może nie jest zanie
dbane?), a następnie sfilmować ją tak, by oddziaływała w pożądany przez 
nich sposób. Oglądana przez nas scena stanowi już zatem efekt inter
pretacji. Działalność „interpretacyjna” reżysera to ciągły proces, ale nie 
ogranicza się do interpretacji scenariusza: scenariusz to tylko jeden z jej 
elementów, na pozostałe składa się praca kamery, gra aktorów, kostiumy 
czy scenografia. Dopiero razem wzięte tworzą określone efekty. Reżyser 
bezpośrednio „interpretuje" tylko samo wykonanie („zróbmy jeszcze jeden 
dubel”), kiedy przegląda materiał z dnia zdjęciowego, a potem wszystkie 
nagrania w czasie montażu filmu. Reżyser teatralny „interpretuje” głównie 
w czasie prób („spróbujmy jeszcze raz”), zaś jego interpretacji podlega sam 
proces tworzenia inscenizacji. Przedstawienie to ostateczny cel jego pracy. 
Wspólnie z aktorami poddaje on interpretacji nie tyle tekst, ile propono
wany przez nich sposób jego realizacji. Reżyser nie analizuje propozycji 
aktorów na tle tekstu, tylko konfrontuje z własnymi wyobrażeniami na 
temat tego, jakie wydarzenie można stworzyć, wykorzystując dany tekst, 
aktorów i scenografię.

Należy podejrzliwie przyglądać się takim definicjom zjawiska artystycz
nego, które arbitralnie lekceważą całe spektrum funkcji, w oczywisty sposób 
wynikających z jego materialności, podobnie jak potencjalne sposoby jego 
wykorzystania i wartość użytkową. W myśl „interpretacyjnej” koncepcji 
przedstawienia stanowi ono „prezentację” czegoś, co już uprzednio istniało. 
To „rodzaj komentarza”, który uzupełnia (czy wręcz degraduje) zapisane na 
stronie dzieło sztuki, gdyż dodaje doń elementy niekonieczne ze względu na 
samą „formę tekstu”. Innymi słowy, Brooks i Heilman przyjęli perspektywę 
„interpretacyjną”, gdyż nie zdołali wyczytać z tekstu tego, czego w nim nie 
ma, a co przecież zaświadcza, że mamy do czynienia z projektem pew
nych działań. Bywają teksty, które rzekomo zawierają wszystkie potrzebne 
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informacje. Tak na przykład zwykliśmy oceniać sztuki Szekspira, zwodni
czo gęste werbalnie, czy scenariusze i pantomimy Samuela Becketta. Lecz 
nawet one pokazują, na ile ich znaczenie zależy od niezapisanych, a może 
wręcz niemożliwych do zapisania konwencji „przedstawienia” jako perfor- 
matywnego działania niezależnego od tekstu. John L. Austin dowodził, że 
systemy językowe, społeczne, kulturowe i teatralne nie ograniczają się wy
łącznie do języka, bowiem wypowiadanie słów to akt illokucyjny (czynienie 
czegoś) i perlokucyjny (wywoływanie określonego efektu). Uwzględniając 
konwencje przedstawienia, możemy potraktować tekst dramatyczny jako 
rodzaj działania, jako czyn czy akt. Czytając Austina, Burkę zakładał jednak, 
że sprawczość tekstu w nowych okolicznościach pozwala na nowe działania. 
Pisany dziś dramat, a także losy sztuk Szekspira na współczesnych sce
nach dowodzą, że sztuki pozornie niedramatyczne i nieteatralne - Mewa, 
Budowniczy Solness, Król Ubu, Czekając na Godota, Urodziny Stanleya, 
Zbombardowani, ale również Miarka za miarkę, Troilus i Kresyda czy Tytus 
Andronikus - doprowadziły do zmian praktyki scenicznej, do ustanowienia 
na nowo „relacji” między czynem, okolicznościami, sprawcą i celem, opisy
wanymi przez Burke’a. Przede wszystkim jednak wpłynęły na instrumen
talną funkcję języka, czyli jego sprawczość. Sztuki, które pozornie nie miały 
w sobie efektownej teatralności, zyskały nowy potencjał, kiedy w wyniku 
głębokich przemian społecznych praktyk reprezentacji teatralnej zastoso
wano wobec nich nowe technologie produkcji. Ze względu na swoje wy
magania umożliwiły one bowiem przekształcenie dotychczasowych modeli 
lektury języka dramatycznego i inne wykorzystanie jego sprawczości, two
rząc działającego w określonym celu sprawcę teatralnego (aktora) i sprawcę 
dramatycznego (postać) w ramach przedstawienia rozumianego jako czyn. 
Sztuki te nie tylko więc stały się sceniczne, kiedy użyto ich jako podstawy 
dla znaczącej akcji w okolicznościach teatralnych, lecz ich przedstawienia 
nabrały potencjału krytycznego w bardziej rozległych, zmieniających się 
wciąż okolicznościach życia społecznego. Twórcy teatralni i widzowie mu
sieli nauczyć się nowych zasad lektury, działania i percepcji, by te sztuki 
mogły (ponownie) objąć scenę w posiadanie.
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HEREZJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZEDSTAWIENIE

n
a pierwszy rzut oka potrzeba izolowania „tekstu” od praktyki sce
nicznej, żeby ocenić jego czysto „poetycką” spójność i integralność, 
nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. Nowa Krytyka, wykorzystując 
metodę „close reading”, proponowała czysto literacką koncepcję dramatu. 

Owszem, jej przedstawiciele opisywali język poetycki jako „gest”, ale za
razem zupełnie lekceważyli te gesty, dzięki którym język nabiera cech 
dramatycznych, tym samym de facto przegapiali wpisaną weń wartość 
poetycką7'. Dlatego Brooks i Heilman akcentują różnicę między prawdzi
wie dramatycznymi elementami tekstu a tymi, które pełnią wyłącznie 
funkcję teatralną. Nawet najbardziej elegancka i intelektualnie wymaga
jąca komedia - jak sztuki Wilde’a, Sheridana i Congreve’a analizowane 
w (Jnderstanding Drama - potrafi odnieść sukces tylko dzięki fizycznemu 
zaangażowaniu się aktora komicznego. Ciało to namacalny środek wy
razu i medium komedii. Trudno wyobrazić sobie chudego Falstaffa. 
Trudno grać komedię okresu Restauracji, nie dostosowując do niej ge
stów. Cielesność ma ogromne znaczenie w tych komediach, które choć 
obfitują w symboliczne „znaczenia”, to przecież efekt komiczny uzależ
niają od kunsztu aktora wcielającego się w takie role, jak Spodek w Śnie 
nocy letniej czy Algy i Jack jedzący grzanki w Bądźmy poważni na serio. 
Brooks i Heilman uważają jednak, że ten element komedii nie stanowi 
o jej tożsamości jako dramatu. Farsa Bliźnięta Plauta należy do mało 
poważanego gatunku, „to tylko ciąg zabawnych sytuacji, stworzonych 
bez dbałości o postacie i idee"71 72. A co jeszcze bardziej niepokojące zako
rzeniona jest w (niepisanych) konwencjach teatru rzymskiego i typowego 
dlań aktorstwa:

71 Por. R. P. Blackmur, Language as Gesture. Essays in Poetry, Harcourt, Brace, and Co. 
1952; Por. także omówienie koncepcji gestu Brooksa i Heilmana w: Julia A. Walker, 
Why Performance..., s. 154.
72 Ibidem, s. 137.
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Należy też pamiętać, że farsa dopiero wtedy zyskuje atrakcyjność i odnosi 
sukces, gdy aktor komediowy z pomocą mimiki, mimikry i gestu w pełni 
odda jej komizm. Jak powszechnie wiadomo, zdolny aktor, korzystając z tych 
środków, tak potrafi zagrać nudną i płaską postać, żeby rozbawić widzów. (...) 
Dramatopisarz ma pełne prawo polegać na aktorze dysponującym podobnymi 
środkami, lecz komedia, zależna od umiejętności wykonawcy, oddala się od 
właściwego dramatu w stronę pantomimy, wodewilu i komedii muzycznej. 
Tymczasem my zajmujemy się właściwym dramatem7’.

73 Ibidem, s. 140-141.
74 Ibidem, s. 141.
75 Raymond Williams, Drama from Ibsen to Eliot, s. 32.

Im więcej „miejsca musimy poświęcić konwencjom teatralnym, tym 
bardziej uświadamiamy sobie ograniczenia autora”73 74. Jak odróżnić kon
wencje dramatyczne od konwencji teatralnych? Solilokwia u Szekspira, 
epigramy u Wilde’a, dwuznaczności u Ibsena, zamierzone błędy logiczne 
rodem z wodewilu w sztukach Becketta - to wszystko aktywizuje spe
cyficzne „konwencje” sceniczne, zaś charakter i cel tekstu określają styl 
gry i sposób kontaktu z widzami. Brooks i Heilman uważają jednak, że 
umiejętności wyszkolonego aktora to zaledwie „narzędzie” służące pre
zentacji tekstu. Dlatego sugerują, żeby konstrukcję dramatu rozpatrywać 
w izolacji od konwencji scenicznych. Tylko wtedy bowiem lektura ma 
charakter czysto literacki.

Konwencje realizacji scenicznej w danym teatrze gwarantują jako 
technologia społeczna poprawne użycie tekstu dramatycznego; zmienne 
konwencje sceniczne wchodzą w relację dialektyczną ze źródłami i kwe
stią żywotności każdej ze sztuk. Ponieważ „forma sztuki jest zawsze 
konwencją, którą przedstawienie musi zrealizować”75, można uznać, że 
koncepcja „konwencji” Williamsa blisko sąsiaduje z opisywaną przez 
Nową Krytykę organiczną jednością i całościową poetyką dzieła lite
rackiego. Przedstawienie w teatrze prawdziwie dramatycznym przypo
mina grę na instrumencie muzycznym, wyraża coś „w ściśle określonych 
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granicach i podlega interpretacji”76. Współczesne teksty dramatyczne, 
które odżegnują się od tak rozumianej konwencji, niczym komedie 
Plauta, dla Brooksa i Heilmana stają się wyłącznie nieuporządkowa
nym strumieniem możliwości: tekst okazuje się „zbiorem wydarzeń 
i postaci do zagrania, które domagają się wykonania, by osiągnąć pełnię. 
Często sztuka to zaledwie «medium» dla konkretnego aktora’’77. Według 
Brooksa i Heilmana poezja dramatyczna składa się z jednej strony z ele
mentów w pełni dramatycznych, z drugiej z odwołań do konwencji sce
nicznych. Zdaniem Williamsa, kiedy brakuje konwencji dramatycznych, 
które dostarczają odpowiednich informacji, odpowiedzialność za tekst 
przejmuje zewnętrzny wobec niego aktor, który „szuka odniesienia do 
własnej osobowości”78:

76 Ibidem, s. 30.
77 Ibidem, s. 32.
78 Ibidem, s. 31.
-¡C) Ibidem, s. 32.
80 Należy pamiętać o tym, że Williams rozumie „konwencję" inaczej niż Brooks 
i Heilman, a zwłaszcza inaczej definiuje „postać”, gdyż uważa ją za w pełni konwen
cjonalną strukturę: „Nie istnieją postacie, które mają «myśli niewypowiedziane»; to 
po prostu konwencjonalne środki wyrazu. Artysta potrzebuje postaci jako konwencji, 
a sięga po inne konwencje, kiedy chce przekazać doświadczenie, a nie rozbudować 
postać" (s. 20, przypis 2). W innym miejscu Bentley piszę: „Postać dopiero wtedy staje

Takie postępowanie to wyraz szacunku wobec tekstu, ale oddala się ono od 
samej istoty dramatu. Gdy artysta-interpretator nie znajduje żadnych wska
zówek, jego umiejętności zostają wystawione na próbę. Ani tego typu wska
zówek, ani konwencji nie da się tak naprawdę zastąpić79.

Tak dla Williamsa, jak dla Brooksa i Heilmana wszelkie odwołania do 
praktyki scenicznej oznaczają porażkę dramatu literackiego, gdyż nisz
czą integralność werbalnego porządku tekstu. W dramacie - i w teorii 
dramatu połowy XX wieku - „konwencja” stanowi zarówno środek 
integrowania tekstu, jak i sprawuje kontrolę nad interpretującym go 
przedstawieniem80.
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Choć „dramat łączy w sobie dwie sztuki, poezję i grę aktorską”8', 
koncepcja przedstawienia jako interpretacji zakłada oddzielenie formy 
poetyckiej od performatywnych aspektów dramatu. Kwestionuje też pod
stawowe założenie Nowej Krytyki, która uparcie akcentowała zasadniczo 
„poetycki" charakter języka literackiego. Ogromny wpływ tej koncepcji 
i zmiany fundamentalnych zasad Nowej Krytyki przez nią spowodowane, 
widać doskonale w przedstawionej przez Brooksa i Heilmana, zaskakują
cej interpretacji jednego z arcydzieł zachodniego kanonu, tekstu, którego 
jedyną słabością jest to, że nie napisał go ani Szekspir, ani Marlowe. 
Chodzi o Rosmersholm Ibsena.

Rosmersholm to znakomity przykład sztuki, która w głównej mie
rze rozgrywa się pod warstwą słów, czy wręcz poza nimi. To zaś każę 
się zastanowić nad tym, czy faktycznie znaczenie dramatu zawsze daje 
się zawrzeć w mowie artykułowanej. Zapewne z tego powodu Brooks 
i Heilman, jedynie kiedy analizują Rosmersholm, wspominają o aktor
stwie jako środku, który pomaga uchwycić i „przedstawić" określoną 
„interpretację” dramatu. Choć ta sztuka zawiera w sobie bogactwo 
informacji, jej akcja rozgrywa się w sferze podtekstów. To tam docho
dzą do głosu intencje postaci i przerażająca, radosna fascynacja, która 
połączyła Rosmera i Rebekę, skłaniając ich do pójścia „śladem Beaty”. 
W kluczowych momentach dialog - nawet jak na Ibsena - jest niezwy
kle lakoniczny, aktorzy muszą wykazać się inteligencją i umiejętnie 
operować językiem ciała. W drobiazgowym omówieniu Rosmersholmu 
Brooks i Heilman przywołują jedną z uwag inscenizacyjnych Ibsena. 
Kiedy Rosmer pod koniec II aktu pyta Rebekę, czy przeczuwała, że Beata 
podejrzewa ich o wzajemną fascynację, ta załamuje ręce: „Na aktorce 
spoczywa wtedy ogromna odpowiedzialność. Musi tak podać tę kwestię,

się rolą, kiedy zostanie odegrana w kilku scenach. Ta jej koncepcja, która nie może 
zostać odegrana w takim tempie i takimi środkami, nie ma nic wspólnego ze sztuką 
dramatyczną" (Erie Bentley, The Life..., s. 171).
81 Erie Bentley, The Playwright as Thinker, s. 244. 
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żeby pobudzić wyobraźnię widzów. Same słowa niewiele komunikują’’82. 
Dlaczego autorzy Understanding Drama wspominają o „odpowiedzial
ności”? Mogłoby się wydawać, że aktor przez cały czas przedstawienia 
ponosi jednakową „odpowiedzialność” za dramat, kolegów na scenie i wi
dzów. Jakimi kryteriami Brooks i Heilman chcą ją mierzyć? Wspominają 
przecież, że nie da się jej oszacować, odnosząc wprost do teksu, bowiem 
„słowa niewiele komunikują”.

82 Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama, s. 286-287.
83 Henryk Ibsen, Rosmersholm, tłum. Józef Giebułtowicz, [w:] idem, Dramaty, 
Państwowy Instytut Wydawniczy 1959.
84 Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama, s. 310-311.

Największa odpowiedzialność za sens sztuki spoczywa na aktorach 
w finałowej sekwencji, kiedy Rosmer i Rebeka zastanawiają się, czy wy
mierzyć sobie sprawiedliwość. Słowa nie formułują niczego wprost, dla
tego Brooks i Heilman jedyny raz w całej książce tak bardzo starają się 
wydobyć „podtekst” akcji (rzecz jasna, nie posługują się tym terminem), 
jakby tekst nie oddawał w pełni sensu wydarzeń scenicznych. Rosmer 
mówi: „Ja zaś jestem pod wpływem wyzwolonego spojrzenia na życie, 
Rebeko. Nie ma nad nami sędziów. Dlatego musimy sami wymierzyć 
sobie sprawiedliwość" (s. 259)83. Jak piszą Brooks i Heilman,

oczywiście chodzi mu o to, że nawet z punktu widzenia nowej, emancypacyj
nej moralności każda jednostka powinna zrobić to, co Beata. Nie chcę powrotu 
do dawnej ortodoksji, mówi. Trwam uparcie na stanowisku emancypacyjnym 
- i z tej pozycji sam siebie osądzam.

To właśnie ma na myśli Rosmer. Brooks i Heilman kontynuują:

Jednak ta koncepcja akcji zbyt dużą wagę przykłada do słów zapisanych w tek
ście. Ibsen, jak zapewne zgodzi się większość czytelników, obarczył aktorów 
w tej scenie ciężkim brzemieniem interpretacji84.

Na barkach aktorów spoczywa „ciężkie brzemię interpretacji” ze względu 
na fundamentalne dla Ibsena założenie: słowa zawodzą, a najgłębiej 

116 W. B. WORTHEN



skrywanej prawdzie o sobie, złudzeniom, nadziei i obrzydzeniu można 
dać wyraz (jedynie) w czynach, których nie odda język i których nie sposób 
uwięzić na scenie. Nie widzimy młynówki, umyka nam punkt kulmina
cyjny, w którym zbiegają się miłość i śmierć, pożądanie i wstręt, posłu
szeństwo i wolność. Na aktorach spoczywa obowiązek zrealizowania „tak 
rozumianej akcji", dlatego powinni stworzyć „interpretację”, która niczym 
przedstawiona przez Brooksa i Heilmana parafraza słów Rosmera wy
chodzi od języka Ibsena, od języka, który uparcie skrywa swoje faktyczne 
znaczenie. Podobnie jak Brooks i Heilman, aktor w swojej „interpretacji” 
może „zbyt wiele" wyczytać z niejednoznacznych słów Ibsena, „więcej 
niż znajduje się w tekście”.

Choć Brooks i Heilman obawiają się, że aktor może zlekceważyć po
etycką wartość tekstu (być może, jak pisał Williams, „szukając odniesień 
do własnej osobowości”), ich koncepcja przedstawienia „interpretują
cego” lekceważy coś znacznie istotniejszego - samą formę języka literac
kiego i stawiane przez nią wymagania. Brooks w The Weil Wrought Urn 
(Kunsztowna urna, 1947) twierdzi, że porządku wiersza nie da się nigdy 
oddać w formach podawczych dalekich od poezji, nawet w posługującym 
się parafrazą języku krytyki. Kto myli interpretacyjną jasność parafrazy 
z doświadczeniem poezji, popełnia „herezję parafrazy":

Można z powodzeniem użyć parafrazy jako wskaźnika i skrótowego od
wołania, ale trzeba posługiwać się nią świadomie. Tylko wtedy da się bez 
trudu dostrzec, że nie oddaje ona kluczowego znaczenia, które konstytuuje 
esencję wiersza.

Obrazowanie i rytm nie są tylko instrumentami, które pozwalają wyrazić 
kluczowe znaczenie poddające się parafrazie. Nawet w najprostszym wierszu 
nie oddziałują one wprost i jednoznacznie. Niezależnie od tego, co uznamy za 
samą istotę „sensu” wiersza, obrazowanie i rytm natychmiast wprowadzają 
napięcie, deformując i zniekształcając, wartościując i rewidując tekst8’.

85 Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry, Harcourt, 
Brace 1947, s. 180.
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„Struktura wiersza przypomina strukturę dramatu’’86, jeśli „ostateczna 
konkluzja stanowi wynik konfliktu’’. Wiersz i przedstawienie opierają 
się logice wypowiedzi prozatorskiej. Tu chodzi o akcję jako wydarzenie 
czy doświadczenie, „a nie formułę akcji czy relację na jej temat”87. Czy 
realizacja dramatu polega na doświadczeniu go, czy też na posługującej 
się parafrazą „interpretacji"? „Każdy prawdziwy wiersz to symulakrum 
rzeczywistości - przynajmniej w tym sensie jest «imitacją» - o ile rodzi 
doświadczenie, a nie tylko je opisuje czy uogólnia”88. A jednak dramat na 
scenie, stanowiący na pewno źródło doświadczenia, zarazem oddala się 
od doświadczenia rzeczywistości, od prawdziwego dramatu, rzeczy sa
mej w sobie. Aktorzy powinni czuć ciężar brzemienia, odpowiedzialność 
za uchwycenie i przekazanie widzom tego „znaczenia”. Jednak Brooks 
i Heilman obarczają aktora odpowiedzialnością za stworzenie przedsta
wienia, które dostarczy „komentarza do akcji”. Wykonawca musi pokazać, 
co Rosmer naprawdę ma na myśli, a nie odgrywać jego ogromny wysi
łek w docieraniu do sensu; musi dać się prowadzić „znaczeniu”. Brooks 
i Heilman sądzą, że na aktorach grających w tej sztuce ciąży nieporówna
nie większa odpowiedzialność, niż kiedy grają - powiedzmy - Szekspira, 
bowiem tekst Ibsena nie dość klarownie informuje o sensie doświadcze
nia, byśmy w pełni je zrozumieli w formie „prezentacji scenicznej”89.

86 Ibidem, s. 186.
87 Ibidem, s. 187.
88 Ibidem, s. 194.
89 Artykuł Why Performance? Julii A. Walker, która czyta propozycję Brooksa 
i Heilmana w kontekście pojęć „literatura” i „przedstawienie”, kształtujących się 
w okresie publikacji Understanding Drama, pod wieloma względami koresponduje 
z moją książką. Por. jej analizę metaforycznego użycia pojęcia „dramat” przez Brooksa 
(Julia A. Walker, Why Performance..., s. 172, przypis 19). Z kolei John Crowe Ransom 
twierdził, że Burkę „uważa poezję za dramat, nawet jeśli nie został on w pełni zreali
zowany” (John Crowe Ransom, An Address to Kenneth Burkę, s. 143).

Brooks i Heilman uważają, że nawet w teatrze scena nie dostarcza oko
liczności realizacji dramatu, zaś aktor wcale nie jest tu sprawcą. Z jednej 
strony analizują oni sztuki na poziomie językowym i etycznym; z drugiej 
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nie potrafią dostrzec, że teksty Ibsena domagają się takich rozwiązań sce
nicznych, które dopiero nadadzą im znaczenie w trakcie przedstawienia. 
Ich postawa niezbicie dowodzi, że Nowa Krytyka nie potrafiła sprostać 
potrzebie analizy języka współczesnego jej dramatu. Ten język niewiele 
ma wspólnego z idiomem Szekspira, jego metaforyka jest uboga, syntaksa 
jednoznaczna, a słownictwo mało wyszukane. Takie słowa, jak „radośnie” 
w Rosmersholmie czy „winne liście" w Heddzie Gabler, takie rekwizyty, jak 
dzika kaczka czy sztuczny las w Dzikiej kaczce, odcinają się od tła werbal
nej i wizualnej struktury ponurych światów Ibsena. Na tyle przekształcił 
on realistyczne konwencje współczesnego mu teatru, by powstał świat 
zaraźliwej, materialnej martwoty, w którym obietnica wyzwolenia pojawia 
się na moment jako sugestia, nie zaś deklaracja. Nowa Krytyka, sytuując 
sztukę aktorską poza obszarem swojego zainteresowania, widząc w niej 
parafrazę, a nie poezję, uznała konkretne sposoby tworzenia znaczeń 
przez aktorów na podstawie tekstu za „interpretację”, za technologię słu
żącą jego lekturze, czy mówiąc dokładniej, przygotowaniu jego parafrazy 
do „zaprezentowania” na scenie.

Brooks i Heilman uznali, że Ibsen poniósł spektakularną porażkę jako 
dramatopisarz, kiedy najbardziej subtelne sensy swoich sztuk powierzył 
pieczy aktorów. Mógł przecież pisać dramaty o bardziej poetyckiej struk
turze, którą oni nazywają „formą poetycką":

W tym miejscu wypada jednak powiedzieć, że to, co Ibsen ma do zakomuni
kowania, zapewne z większym sukcesem podałby w formie poetyckiej. Język 
poetycki, tak sugestywny i aluzyjny, oferuje bogactwo znaczeń, trudno go za
stąpić w wyrażaniu tak złożonych problemów jak te w Rosmersholmie. Postacie 
działają tu na wielu poziomach - część z tego pojawia się na powierzchni, 
część z różnych powodów pozostaje ukryta. Język poetycki mógłby oddać te 
wszystkie poziomy jednocześnie. Względnie płaska i jednowymiarowa proza 
musi je wyrażać sukcesywnie. Na przykład Rebeka niemal do końca mówi 
językiem wieloznacznym. Musimy więc na własną rękę dokonać syntezy, 
która nigdy nie da nam tyle satysfakcji, ile synteza autorska. To prawda, Ibsen 
wprowadza elementy poetyckie, kiedy sięga po takie symbole, jak kładka, 
lub kiedy każę Brendelowi powiedzieć „odetnie sobie nieskończenie pięknie 
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ukształtowane lewe uszko”. Mógłby pójść o wiele dalej. Dość spojrzeć na 
sztuki Marlowe'a czy Szekspira, w których język poetycki wspiera i intensy
fikuje znaczenie dramatyczne9“.

90 Cleanth Brooks, Robert B. Heilman, Understanding Drama, s. 312.
91 Eric Bentley, The Playwright as Thinker, s. 309.

„Brooks i Heilman uważają, że Ibsen próbuje, powinien próbować być 
Szekspirem, ale mu to nie wychodzi”90 91 - piszę wyraźnie niezadowolony 
Bentley. Co jednak zrobiłby Szekspir, gdyby umiał jak Ibsen konstru
ować motywacje i dialogi? Niczym Rosmer i Rebeka, Otello odgrywa 
swoje samobójstwo w „języku poetyckim”, który nadaje intensywność jego 
działaniom na scenie. Staje się instrumentem brutalnej sprawiedliwości 
państwa, wymierzając sprawiedliwość niewiernemu wrogowi, sobie sa
memu. Jaką odpowiedzialność ponosi aktor, wypowiadając kwestię: „I kis- 
sed thee ere I killed thee. No way but this: / Killing myself, to die upon 
a kiss" (Jak przed zabiciem całowałem ciebie, Tak niech umieram, sam 
zabiwszy siebie) czy nawet „And smote him thus” (I pierś mu przeszył, 
5.2.368-369, 365)? Czy zadanie aktora to przekazanie widzom dającego 
się sparafrazować „znaczenia”, jakiejś „interpretacji”? A jeśli tak, to ja
kie znaki mają ją materializować? Czy aktor powinien „zaprezentować” 
tekst i, wypowiadając „kwestie”, zniknąć jak iluzjonista za grubą zasłoną 
słów (Szekspir dostarcza więcej maskującej materii niż Ibsen)? Czy sens 
wydarzeń zawiera się w słowach, czy język potrafi go wyrazić? Czy aktor 
musi znaleźć teatralny cel dla słów, uchwycić ich sprawczość, by w ramach 
przedstawienia zrealizować inny czyn niż ten, który dokonuje się w oko
licznościach fikcji dramatycznej? Innymi słowy, czy tekst dramatyczny to 
impuls do działania, czy raczej „formuła dla akcji czy komentarz do niej”?

W tej koncepcji słychać wyraźne echa lektur Burke’a; ma ona też 
wiele punktów wspólnych z systemem Konstantego Stanisławskiego, 
a nawet Lee Strasberga. Nie świadczy to jednak wcale o uniwersalności 
ich metod. Raczej dowodzi, że teatr nie może obyć się bez klarownych 
zasad przekształcania języka w zachowanie, w działanie, które zawiera 
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w sobie mowę i jednocześnie ją przekracza. Jak przypomina Judith Butler, 
„kiedy mówimy, akt wykonywany przez ciało nie jest nigdy w pełni zro
zumiały. Ciało jest ślepą plamką mowy: działa w tym, co powiedziane 
i poprzez nie, stanowiąc zarazem jego nadwyżkę”92 93. W XVII i XVIII 
wieku retoryczna forma aktorstwa miała ten sam sens, jaki dziś mają 
spektakle Roberta Wilsona czy Franka Castorfa, w których słowa zostają 
osadzone w określonych działaniach na scenie. Oprócz Gertrudy, postacie 
Szekspira popełniają na scenie samobójstwo, jedynie o nim opowiadając. 
Być może Priamowi udaje się uchwycić sedno relacji między słowem 
a czynem, kiedy uparcie przekonuje w swojej arii, że wymiaru perfor- 
matywnego nie da się sprowadzić do konstatywnego, gdyż słowa służą 
działaniu, a nie tylko powiedzeniu czegoś. W teatrze cielesne środki wy
razu nieuchronnie, w trudny do wytłumaczenia i przewidzenia sposób 
przekształcają porządek języka, a przynajmniej powinny to robić: „Ty, 
trupie, mrzyj i leż” (5.1.295)9’.

92 Judith Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, tłum. 
Adam Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 20.
93 William Shakespeare, Sen nocy letniej, tłum. Stanisław Barańczak, Wydawnictwo 
„W drodze” 1992, s. 132.

Choć jako czytelnicy Brooks i Heilman wydobywają niejasności 
i ironię języka Ibsena, to uważają, że jest nazbyt wieloznaczna. Aktorzy 
nie polegają jednak na parafrazie ani na hierarchicznych „poziomach 
działania”. Ich sztuka wymaga jednoczesnego i wzajemnego oddziały
wania między ruchem a gestem, tonem a środkami wyrazu, bliskością 
a tempem. Dopiero wtedy „akcja" staje się cielesnym doświadczeniem, 
aktem w okolicznościach teatru. Dlatego kiedy Brooks i Heilman kry
tykują Ibsena, bowiem nie pisał wierszem, wcale nie dowodzą jego po
rażki (do perfekcji opanował przecież „formę poetycką”, pisząc całą serię 
sztuk wierszem, w tym Branda i Peera Gynta). Dają jedynie świadectwo 
własnemu rozumieniu „sensu dramatu”: język winien znaleźć swoją 
realizację w przedstawieniu, a nie zmieniać znaczenie własne i świata 
przedstawionego na scenie. Żaden nie traktuje bynajmniej tekstu jako 
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poręcznego narzędzia, którego możliwości i użyteczność da się wyko
rzystać w rozmaitych technologiach przedstawienia. Technologię teatru 
opisują bowiem w takich samych kategoriach jak technologię lektury.

W połowie XX wieku dzięki wysiłkom uznanych badaczy poezji i dra
matu, znakomitego krytyka teatralnego i tłumacza, aktywnego aktora 
i znawcy sztuk Szekspira oraz ojca założyciela kulturoznawstwa rozpo
wszechniła się szeroko „literacka” koncepcja dramatu, która zakładała 
jego estetyczną złożoność. Lecz upierając się, że dramat to forma prze
znaczona do lektury, nie zdołali go odpowiednio przeczytać, czy ujmu
jąc to precyzyjniej, zlekceważyli całe spektrum pozatekstowych praktyk 
lekturowych - tak dotyczących przestrzeni, jak obrazu i ciała - które 
sprawczość tekstu sytuują w okolicznościach teatru, akcentując fakt, że 
jego użyteczność zależy od społecznej technologii sceny. Nie oznacza to 
wcale, że „interpretacyjna” perspektywa nie wywarła żadnego wpływu. 
Dochodzi ona do głosu za każdym razem, kiedy pytamy, jak przedstawie
nie interpretuje tekst sztuki. (Jak różnie filmy Zeffirellego i Luhrmanna 
interpretują Romea i Julię? Omów temat, odwołując się do konkretnych 
przykładów z tekstu). W myśl tej koncepcji, która zakłada, że wielka po
ezja jest zawsze wieloznaczna, także dramat liryczny zawiera w sobie 
wielość znaczeń i domaga się tego, żeby na scenie uległy one redukcji. 
„Odpowiedzialny” aktor, wykonując na scenie swoją parafrazę, z wielu 
znaczeń tekstu powinien wybrać jedno, właściwe. Dramat „można prze
czytać lub obejrzeć jako prezentację na scenie”, lecz to nie w teatrze do
starcza on najpełniejszych doświadczeń. Tak przynajmniej twierdzi Nowa 
Krytyka. Nic dziwnego zatem, że taka koncepcja realizacji nadal dochodzi 
do głosu w literackich analizach dramatu. Zdumiewać może jednak fakt, 
że wciąż odgrywa ona centralną rolę w tej dziedzinie, od której należałoby 
oczekiwać bardziej złożonego opisu oddziaływania tekstu na przedsta
wienie. A tą dziedziną jest performatyka.
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2. TEKST DRAMATYCZNY JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ:

NAUKA O PRZEDSTAWIENIU I DRAMACIE

W miarę upływu czasu zmienia się wartość, waga i znaczenie archiwum, 
podobnie jak interpretacja i zasady ucieleśniania jego elementów. Kości 
zachowują swój kształt, choć ich historia się zmienia, zależnie od tego, czy 
bada je paleontolog, czy antropolog sądowy. Antygonę można wystawić na 
wiele sposobów, ale tekst się nie zmienia i posiada takie samo znaczenie.

Diana Taylor The Archive and the Repertoire

Celem tej książki jest opracowanie takiego języka opisu dramatu, który 
nie będzie skażony koncepcjami wywodzącymi się z literaturoznawstwa.

Michael Goldman The Actor's Freedom

KOŚCI ANTYGONY

Z
nakomita praca Diany Taylor, poświęcona współczesnemu te
atrowi latynoamerykańskiemu i latynoskiemu, opiera się na 
znanej dychotomii, która swój współczesny kształt zyskała w la
tach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w ramach dyskursu per- 

formatyki i badań nad performansem. Jak w epoce Nowej Krytyki 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, także dziś 
powszechnie się uważa, że teatr jako reprezentację i powtórzenie 
dramatu „cechuje całkowita dominacja tekstu”94. A zatem zmienne, 
niejednoznaczne, nomadyczne i karnawałowe przedstawienie bez 
tekstu różni się istotnie od przedstawienia dramatycznego. Znalazło 
to wyraz w zaproponowanej przez Taylor koncepcji repertuaru, „wcie
lonej pamięci: przedstawień, gestów, oralności, ruchu, tańca, śpiewu 

94 Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. Dorota Sajewska, 
Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 2008, s. 17.
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- słowem wszystkich tych działań, które zwykle uważa się za wiedzę 
efemeryczną, trudną do reprodukcji”95 96.

95 Diana Taylor, op. cit., s. 20. Taylor odwołuje się do kilku tekstów Dwighta 
Conquergooda, próbując opisać naturę przedstawienia. Por. Dwight Conquergood, 
Rethinking Ethnography. Towards a Critical Cultural Politics, „Cultural Monographs” 
1991, nr 58, s. 179-94; idem, Ethnography, Rhetoric and Performance, „Quarterly Journal 
of Speech 1992, nr 78, s. 80-123; idem, Of Caravans and Carnivals. Performance Studies 
in Motion, „TDR. The Drama Review - The Journal of Performance Studies” 1995, 
nr 4, s. 137-141. Głównym przedmiotem krytyki Conquergooda są prace Clifforda 
Geertza, szczególnie jego przekonanie, że „formy kulturowe można traktować jak 
teksty, czyli wytwory wyobraźni zbudowane z materii społecznej”. Por. Clifford Geertz, 
The Interpretation of Cultures. Selected Essays, Basic Books 1973, s. 449.
96 Te powszechnie znane terminy z zakresu analizy przedstawienia pochodzą z: 
Richard Schechner, Restoration of Behaviour; Joseph Roach, Cities of the Dead; Peggy 
Phelan, Unmarked; Victor Turner, Od rytuału do teatru; Jon McKenzie, Performuj 
albo... Na temat materialistycznej krytyki pisma i druku por. Jerome McGann, 
Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web, Palgrave 2001; Joseph Grigely, 
Textualterity. Art, Theory, and Textual Criticism, University of Michigan Press 1995. 
Korzystałem z ich ustaleń, analizując dramat i przedstawienia w: W. B. Worthen, Print 
and the Poetics of Modern Drama, Cambridge University Press 2006.

Zmiana koncepcji przedstawienia wymagała gruntownej rewizji 
całego paradygmatu, w tym zestawu (mylnych) przekonań dotyczących 
zachodniej praktyki scenicznej. Uznane za błędne koncepcje „interpre
tacyjne” realizacji dramatu Taylor zastąpiła serią nowych założeń per- 
formatyki, które pozwalają lepiej uchwycić działanie i oddziaływanie 
przedstawienia: przedstawienie to zachowane zachowanie albo surogat 
(zachowanie zreprodukowane, nie zaś ponowne odegranie zapisanego 
działania); przedstawienie to proces znikania, a nie prezentacji; przed
stawienie to działanie liminalne, ustanawiające i zarazem przekraczające 
społeczne i kulturowe granice; przedstawienie oddziałuje społecznie, 
a nie tylko oferuje estetyczną reprezentację do łatwej konsumpcji’6. 
Performatyka szerokim łukiem omijała zwykle krytykę materialności 
tekstu, dlatego tym wnikliwiej należy przyjrzeć się koncepcji archiwum 
kultury pisma, wraz z podstawową dla niego koncepcją zamkniętego 
i stabilnego tekstu. Stoi ono w opozycji do repertuaru przedstawień, który 
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wyklucza tekst dramatyczny i obejmuje „performanse, gesty, Oralność, 
ruch, taniec, śpiew”, choć już nie granie ról na scenie. Taylor przeko
nuje, że użycie tekstu w teatrze wiąże się z „wielowiekową działalnością 
normalizacyjną i ewangelizacyjną w koloniach”97 w ramach ekspansji 
imperialnej, propagującej ideę mocarstwowego podmiotu/spojrzenia, 
którą stworzyła epistemologia na Zachodzie. Jak widać, realizacja dramatu 
weszła do archiwum głównie jako instrument opresji, jeden ze sposobów 
„podtrzymywania władzy” państwowej98. Dlatego „choć między archi
wum a repertuarem wciąż dochodzi do interakcji, zwykle nie brano pod 
uwagę repertuaru minionych epok”99. W The Archive and the Repertoire 
Taylor stawia sobie za cel wydobycie na jaw społecznej sprawczości re
pertuaru, który nieustannie stawia polityczny i epistemologiczny opór. 
„Archiwum i repertuar zawsze stanowiły istotne źródła informacji, zaś 
granica między nimi pozostawała płynna”. Zawsze też „działały w powią
zaniu (...), obok innych systemów przekazywania wiedzy"100 101 102. Archiwum 
to więzienie języka i cmentarz aktywnej kultury przedstawień: jak kości 
„zachowują swój kształt, choć ich historia się zmienia”, tak „Antygonę 
można wystawić na wiele sposobów, ale tekst się nie zmienia i posiada 
takie samo znaczenie"10'.

97 Diana Taylor, op. cit., s. 15.
98 Ibidem, s. 19.
99 Ibidem, s. 21.
100 Ibidem.
101 Ibidem, s. 19.
102 Ibidem, s. 27.

Zważywszy na ograniczenia „interpretacyjnej” koncepcji teatru, którą 
przyjęła Nowa Krytyka, Taylor ma niewątpliwie rację, nakłaniając nas 
do tego, byśmy „uznali potrzebę wyzwolenia się spod dominacji tekstu, 
traktowanego jako uprzywilejowany czy wręcz jedyny przedmiot analizy 
[przedstawienia]”'02, zwłaszcza jeśli nadal uważamy, że to „tekst” prze
sądza o sensach w teatrze. Dokonane przez Taylor ponowne uhistorycz- 
nienie repertuaru i archiwum ma wiele wspólnego z rozpowszechnioną 
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wizją rozwoju mediów przedstawienia, a w konsekwencji z rozwojem 
usankcjonowanych metodologii badawczych. Wyprzedzając Taylor, Hans- 
Thies Lehmann uznał teatr dramatyczny za „podporządkowany pryma
towi tekstu". Tak oto wprowadził analogiczną perspektywę historyczną, 
gdzie miejsce w pełni zdeterminowanego przez tekst teatru dramatycz
nego zajmuje wyłaniający się stopniowo teatr postdramatyczny. Także 
Shannon Jackson umieściła zainicjowane w latach siedemdziesiątych 
XX wieku badania nad performansem w szerszych ramach „przejścia od 
literaturoznawstwa do kulturoznawstwa”103. Postawiło to pod znakiem 
zapytania antyteatralną (i homofobiczną), „literacką" koncepcję teatru 
opartego na tekście z lat pięćdziesiątych, która broniąc racji dramatu, 
krytykowała przedstawienia. Choć Jackson w Professing Performance 
„pokornie”104 dopuszcza do głosu alternatywne historie, jej „genealogia 
rozwoju od dramatu do kultury”105 całkiem pomija nieznane terytorium 
teorii dramatu i przedstawienia.

103 Shannon Jackson, Professing Performance, s. 98.
104 Ibidem, s. 107.
105 Ibidem, s. 94.
106 Ibidem, s. 107-108.
107 Hans-Thies Lehmann, op. cit., s. 132. David Roman, wnikliwie czytając pracę

Jackson wspomina jednak o tym, że „trudno nadal podtrzymywać, czy 
po prostu wymazać świadomość starszej i bardziej złożonej genealogii 
nauki”, która wytworzyła „opozycję między starym literaturoznawstwem 
a nowym kulturoznawstwem, a także między starą teatrologią a nową 
performatyką”‘°6. Także Taylor nawiązała do „stałej interakcji” między 
archiwum a repertuarem, zaś Lehmann opisał przejście od teatru drama
tycznego do postdramatycznego jako długotrwałe negocjacje, w których 
wyniku „dramatyczna” dominacja tekstu powoli i niechętnie ustępuje 
miejsca przedstawieniu: „Staje się on bardziej obecnością niż reprezen
tacją, bardziej dzielonym niż pokazywanym doświadczeniem, bardziej 
procesem niż rezultatem, bardziej manifestacją niż sygnifikacją, bar
dziej energetyką niż informacją”107. W świetle tych przemian należałoby
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zakwestionować leżące u ich podstaw dychotomie. Przede wszystkim 
przekonanie, że tekst dramatyczny jako część archiwum określa reper
tuar teatralny. Następnie, że krytyka dramatu i teatru dramatycznego 
musi uprzywilejowywać wartość literacką czy „interpretacyjną” tekstu, 
zaś realizacja nadaje sankcję reprezentacji, komunikacji, produktowi, in
formacji w tekście, który teatr - jak przekonywała Nowa Krytyka - jedynie 
parafrazuje, używając właściwych sobie środków.

Jak usytuować lekturę dramatu jako interfejs między tekstem a ucie
leśnieniem, między literaturą a przedstawieniem, nie tworząc kolejnej 
binarnej opozycji? Być może należy na początek uzmysłowić sobie fakt, 
że rozróżnienie na archiwum i repertuar - choć niezwykle funkcjo
nalne - nie pozwala uchwycić związku sprawczości tekstu dramatycz
nego z przedstawieniem, a więc również opisać realizacji dramatu jako 
przedstawienia. „Antygonę można wystawić na wiele sposobów, ale tekst 
się nie zmienia i posiada takie samo znaczenie”1”8. Według Taylor tekst 
gwarantuje transmisję niezmiennych danych - informacji, które można 
produkować na rozmaitych platformach. Miejsce, środki wyrazu czy sam 
proces realizacji nie mają na nie wpływu. Ten przykład zaskakująco do
wodzi, na ile problematyczne okazuje się miejsce dramatu w historii tek
stów dla teatru, a także na ile problematyczne jest jego oddziaływanie na 
paradygmat archiwum i repertuaru. Po pierwsze trzeba zapytać, „która 
Antygona?". Czy chodzi o grecki tekst, który sam w sobie stanowi efekt 
pracy uczonych przez tysiące lat, funkcjonujący w wielu wersjach, ina
czej rysujących relacje między starożytnymi tekstami a komentarzami 
i pod wieloma względami różniących się od pozostałych? Czy też o jego

Taylor, twierdzi, że „nie przeciwstawia ona repertuaru archiwum, ale traktuje go jako 
oddzielne repozytorium pamięci kulturowej, które można ponownie ucieleśnić, ode
grać, a dzięki temu odzyskać”. Dostrzega też powinowactwo między tezami Taylor 
a koncepcją surogacji Josepha Roacha, łagodząc antagonizującą retorykę obojga au
torów, skierowaną przeciwko opresyjnej sile tekstów w archiwum. David Roman, 
Performance in America. Contemporary US Culture and the Performing Arts, Duke 
University Press 2005, s. 139.
108 Diana Taylor, op. cit., s. 19.
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tłumaczenie? Ale które? Na jaki język? O jakim niezmiennym tekście 
Antygony piszę Taylor? Niewiele sztuk w zachodnim teatrze wystawiano na 
tyle różnych sposobów, które zarazem wykorzystywały i zdradzały „stałe 
znaczenie” archiwum, aktualizując repertuar jako narzędzie konkret
nego i cielesnego aktu oporu w sposób trudny do przewidzenia, twórczy 
i bezpośredni. Obejmuje to nawet przepisywanie samego archiwum, jak 
choćby w The Island (Wyspa, 1973) Johna Kaniego, Winstona Ntshony 
i Athola Fugarda, czy w The Riot Act (1985) Toma Paulina109. Jakie „stałe 
znaczenie" zawiera w sobie Antygona? I jak „stałe” jest to „znaczenie” 
w zmiennym dyskursie przedstawienia?

109 Por. George Steiner, Antigones, Oxford University Press 1984; W. B. Worthen, 
Convicted Reading. „The Island", Hybridity, Performance, [w:] Crucibles of Crisis. 
Performance and Social Change, red. Janelle Reinelt, University of Michigan Press 
1996, s. 165-184.
no Jak przekonuje Jon McKenzie, performatyka narodziła się w chwili, gdy wiatach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku teatrologia zainspirowała się antropologią. 
Natomiast w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nastąpił na tym obszarze 
badawczym „zwrot od teatru do teorii”. Por. Jon McKenzie, Performuj albo..., s. 48-56.

Dla Taylor teatr dramatyczny to zaledwie platforma do przekazywa
nia zapisanych danych, z martwej ręki autora, poprzez oparte na tekście 
przedstawienie aktorów-archiwistów, do skostniałych umysłów odbiorców. 
Czasem teatr faktycznie tak funkcjonuje. Jednak o wiele bardziej zasadne 
wydaje mi się stwierdzenie, że w tak rozumianym procesie transmisji 
pośredniczą technologie repertuaru. Takie ucieleśnione praktyki, jak re
dagowanie tekstu, czytanie, zapamiętywanie, ruch, gest czy gra aktorska, 
decydują o tym, czym jest tekst i co da się przekazać za jego pośrednic
twem, kiedy stanie się przedstawieniem; jakie znaczenie możemy mu 
nadać. Kiedy w latach siedemdziesiątych XX wieku narodziły się badania 
nad performansem, performatyka zaczęła odchodzić od krytyki teatru 
dramatycznego, zaś teoria performansu zrezygnowała z krytyki realizacji 
scenicznych, zwracając się w kierunku różnorodnych form przedstawie
nia, które niewiele mają wspólnego z zachodnim teatrem czy w ogóle z te
atrem'10. Mniej więcej w tym samym czasie teoria dramatu pożegnała się 
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z programem Nowej Krytyki, która chciała włączyć dramat w obręb litera
turoznawstwa. Jej przedstawiciele uważali, że teatr powinien zinterpre
tować literacki tekst dramatu, zaś aktorów obarczali odpowiedzialnością 
za odtworzenie tekstu na scenie, odegranie „postaci, które wypowiadają 
kwestie”, jak określił to John Crowe Ransom111. Wnikliwie analizując 
przemiany na polu teorii, Jon Erikcson sugeruje, że „performatyka ma 
problem z teatrologią. Choć bowiem akcentuje teatralność, pozostaje zbyt 
literacka i skrępowana przez reżim tekstowy, reprezentujący imperialną 
potęgę kultur literackich i ich przewagę nad kulturami oralnymi i nie- 
literackimi”, a także nad nietekstową kulturą performansu"2. Zarazem, 
jak dowodzi Julia A. Walker, „współczesne teorie społeczne i kulturowe, 
kierując uwagę na «przedstawienie»”, musiały też „zdać sobie sprawę 
z ograniczeń metafory kultury jako tekstu""3. Teoria dramatu, wbrew 
powszechnemu, „antytekstowemu” nastawieniu badań nad performan- 
sem"4, próbowała przez ostatnie trzy dekady sprostać nowym wyzwaniom 
i stworzyć inny model lektury dramatu, podejmując kilka powiązanych 
ze sobą wzajemnie kwestii. Krytyka instytucji literatury i praktyk czysto 
„literackiej” analizy wymuszała ponowne przemyślenie związku między 
tekstem a jego ucieleśnieniem. To zaś musiało doprowadzić do zakwe
stionowania koncepcji przedstawienia jako zaledwie innego rodzaju „tek
stu”. Istniały istotne powody ku temu, żeby odrzucić tradycyjny, literacki 
pogląd na teatr dramatyczny, co pozwoliło wyłonić się nowej dyscyplinie 
badawczej. Powstaje jednak pytanie, jak alternatywna genealogia teorii 
dramatu może ułatwić nawiązanie dialogu z dominującą nadal „tradycją" 
badań nad performansem i jakie pożytki to przyniesie?

m John Crowe Ransom, The New Criticism, s. 169.
112 Jon Erickson, The Ghost of the Literary in Recent Theories of Text and Performance, 
„Theatre Survey" 2006, nr 2, s. 248.
113 Julia A. Walker, Why Performance..., s. 157.
114 Martin Puchner, Entanglements. The Histories ofTDR, „TDR. The Drama Review 
-The Journal of Performance Studies” 2006, nr 1, s. 24.
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Oczywiście nie sposób zredukować „literaturoznawstwa” do wąskiego 
zakresu przedmiotów i działań, zaś rozmnożenie interdyscyplinarnych 
praktyk i perspektyw badawczych w ciągu ostatnich trzydziestu lat zmie
niło postrzeganie tekstów dramatycznych, przede wszystkim tekstów 
Szekspira. W kontekście poruszanych tu problemów mniej interesują 
mnie te nurty, które szukają podobieństw między dramatem a innymi 
formami literackimi, zaś narrację dramatyczną analizują pod względem 
formalnym, ideologicznym czy psychoanalitycznym, badając strategie 
tworzenia postaci czy fikcyjnego świata przedstawionego. Oczywiście 
uchwyciły one pewne aspekty tekstu dramatycznego jako praktyki kultu
rowej, lecz zarazem potwierdziły miejsce dramatu na cmentarzysku: kości 
Antygony spoczywają tu obok szczątków Arystotelesa i Hegla, Antoniusza 
i Anny Christie. Choć „badania nad performansem i performatyką" od
działują na literaturoznawstwo, to wejście na terytorium między teorią 
dramatu a teorią performansu wymaga pogłębionej krytyki „literackiej” 
koncepcji dramatu, która opisując działanie słowami, nie chce przyznać, 
że już same słowa wykonują całą robotę1'5.

„TEATR AKTORSKI”

J
ak czytać dramat, nie traktując realizacji scenicznej jako zależnej od 
tekstu, jako „interpretacji", pochodnej „literackiego” projektu dramatu? 
Czy mówiąc precyzyjniej, jak na nowo ustanowić relacje między ar
chiwum a repertuarem, tekstem a ciałem, żeby rodząca się koncepcja 

performansu uwzględniła użyteczność tekstu dramatycznego? W książce 
The Actor's Freedom (1975) Michael Goldman próbował na tyle zmienić

115 Por. Performativity and Performance, red. Andrew Parker, Eve Kosofsky Sedgwick, 
Routledge 1992. Koncepcji performatywności Austina można użyć do analizy teatru 
dramatycznego, o ile potencjał i sprawczość tekstu uznamy za efekt determinującego 
je performatywu na scenie. Por. W. B. Worthen, Shakespeare and the Force of Modern 
Performance, Cambridge University Press 1997, rozdział 1. 
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kierunek myślenia o dramacie, żeby powstał taki język „opisu dramatu, 
który nie będzie skażony koncepcjami wywodzącymi się z literaturo- 
znawstwa"”6. Uważał to za trudne wyzwanie, bowiem „dramat jako ciąg 
zapisanych na stronie słów, czyli tekst, na pierwszy rzut oka niczym nie 
różni się od innych rodzajów literackich, często ma zdecydowanie «li
teracki» charakter, a przecież słowa najlepiej opisują inne słowa”1’7. To 
stwierdzenie o tyle zaskakuje, że Goldman odwołuje się do wspomnia
nych już przeze mnie twórców. T. S. Eliot rzuca nań długi cień, podobnie 
jak szkoła z Cambridge. Autor The Actor's Freedom zajmuje się Królem 
Edypem i Poetyką Arystotelesa, Quem Quaeritis?, Marlowem i Szekspirem, 
Ibsenem i Czechowem, Brechtem i Beckettem. Odwołuje się do tekstów, 
o których pisali wtedy także inni, kontynuując projekt krytyczny zaryso
wany w Understanding Drama i The Idea of a Theater. Proponuje jednak 
zupełnie inną strategię lektury. Stwierdza bowiem, że werbalny porządek 
tekstu wcale nie nadaje literackiego charakteru przedstawieniu, które 
powstało na jego kanwie. Jemu natomiast chodzi o „konfrontację aktorów 
z widzami; sztuki teatralne trzeba potraktować jako środek do jej inten
syfikacji i obdarzania znaczeniem”"8.

Przyjmując, że dramat to narzędzie służące do tworzenia przedstawie
nia, Goldman sytuuje się w szerokim nurcie weryfikacji dominujących 
poglądów na „interpretację” tekstu. Zasadniczo modyfikuje „interpre
tacyjny” model relacji między tekstem a sceną, który określał badania 
nad dramatem od Ajschylosa do Sofoklesa, od Szekspira i dramatu XVII 
wieku po dramatopisarstwo współczesne”9. Ale wyrusza także drogą

116 Michael Goldman, The Actor’s Freedom. Toward a Theory of Drama, University 
of Michigan Press 2000, s. 4.
117 Ibidem.
118 Ibidem, s. 3.
119 Por. Oliver Taplin, Tragedia grecka w działaniu, tłum. Andrzej Wojtasik, 
Wydawnictwo Homini 2004; David Wiles, Tragedy in Athens. Performance Space 
and Theatrical Meaning, Cambridge University Press 1997; Nothing to Do with 
Dionysos? Athenian Drama in its Social Context, red. John J. Winkler, Froma I. Zeitlin, 
Princeton University Press 1990; J. L. Styan, The Shakespeare Revolution. Criticism 
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w nieznane, której dotąd nie dostrzegano, kiedy za przedstawienie uznaje 
realizację dramatu - „teatr aktorski” - jednocześnie przeciwstawiając 
sobie tekst i „performans”:

Używam w mojej książce słowa „teatr” nie tylko na oznaczenie miejsca wy
stawiania sztuk, ale całej sytuacji odgrywania dramatu przez aktorów, to zna
czy wykonania ról przez aktorów zgodnie z ich twórczą intencją. To bardzo 
szeroka kategoria i nie ogranicza się jedynie do przedstawień opartych na 
zapisanym tekście ani nawet do tych, w których aktorzy odgrywają nietożsame 
z nimi postacie. Termin ten odnosi się w równej mierze do Mutation Show 
Open Theatre, co do Hamleta. Zapewne taka definicja nie wzbudzi sprze
ciwu większości czytelników, przywołuję ją jednak ze względu na niezwykle 
interesujące nurty krytyki, które aktorstwo sytuowały w ramach „teorii per- 
formansu", odnajdując „teatr” w performansach wszelkiego typu. Dla mnie 
termin „teatr” ma tu nieco węższe znaczenie, nie tylko dla wygody, ale także 
po to, by podkreślić kardynalną - moim zdaniem - różnicę między teatrem 
aktorskim a innymi typami performansu. Gra aktorska to typ performansu, 
jak mowa jest typem komunikacji. Jednak oba podtypy wydają się na tyle 
swoiste, różnorodne i wyjątkowe, że nie sposób umieścić ich obok innych 
reprezentantów klasyfikacji ogólnej.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nazywać cyrk „teatrem”. 
Pod wieloma względami cyrk przypomina dramat. Zaś elementy dramatyczne 
pojawiają się w prawie każdym rodzaju performansu. Jednak używam tu ter
minu „teatr” jako zbiorczego określenia na to, co przez wiele wieków tworzyli 
artyści na całym świecie i co większość ludzi ma na myśli, kiedy mówi „teatr”. 
Co jednak ważniejsze, odróżniam ten rodzaj teatru od cyrku, demonstracji, ba
letu, grup wsparcia, zawodów sportowych, rytuałów religijnych itd. Podzielam 
bowiem rozpowszechniony pogląd, który znalazł wyraz w wielu kulturach, że 
teatr aktorski to zjawisko jedyne w swoim rodzaju, oddziałujące w wyjątkowy 
sposób. Tak zasadniczo i radykalnie różni się on od innych performansów, 
jak pisanie od malarstwa110.

Goldman sytuuje się w opozycji do wyłaniającej się właśnie nowej dzie
dziny badań, którą później nazwano performatyką. Wprowadza taktyczną

and Performance in the Twentieth Century, Cambridge University Press 1977; Peter 
Holland, Ornament of Action. Text and Performance in Restoration Comedy, Cambridge 
University Press 1979.
120 Michael Goldman, The Actor’s Freedom, s. ix-x. 
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koncepcję „teatru aktorskiego” i wyznacza nowy kierunek badań nad dra
matem. To obszar negocjacji między „literacką” koncepcją przedstawie
nia, rozumianego wąsko jako interpretacja tekstu, a raczkującą dopiero 
performatyką, która często - i nie bez racji - traktowała teatr dramatyczny 
jako zjawisko marginalne wśród ogromu form performatywnych, czasem 
wręcz usuwając go z pola widzenia.

Po pierwsze, Goldman polemizuje z fundamentalnym dla „literac
kiej” koncepcji założeniem, że scena ma „imitować” lub „interpretować” 
świat przedstawiony, który stworzył dramatopisarz. „Teatr aktorski” o tyle 
łączy się z perspektywą performatyków, że odrzuca ideę przedstawienia 
jako naśladownictwa. Definiując „teatr aktorski” jako typ przedstawie
nia, Goldman w The Actor’s Freedom polemizuje ze znanym artykułem 
Richarda Schechnera z 1971 roku zatytułowanym Actuals (Tu i teraz)121. 
W tym założycielskim dla performatyki artykule Schechner na potrzeby 
swojego wywodu wprowadził rozróżnienie na mimetyczne wydarzenia 
performatywne (teatr dramatyczny) i takie, które odrzucają konceptualną 
„hierarchię”, odmawiając „przedkładania jednych procesów życiowych 
«nad» inne”, tekstu nad odgrywanie, reprezentacji mimetycznej nad 
przedstawianie tu i teraz. Do drugiego typu przedstawień zalicza rytuał 
Tiwi, performanse szamańskie, Paradise Now The Living Theatre, Fluids 
Allana Kaprowa, Apocalypsis cumfiguris i Akropolis Jerzego Grotowskiego 
oraz Makbeta i Dionysus in 69 The Performance Group122. Lecz Goldman 
twierdzi również, że „wprowadzone przez Schechnera rozróżnienie na 
bezpośrednie oddziaływanie wykonawcy i sztuki, choć zasadniczo «anty- 
literackie», niewątpliwie wyrasta na gruncie literackiej koncepcji drama- 

121 Goldman cytuje artykuł Richarda Schechnera Actuals. Primitive Ritual and 
Performance Theory („Theatre Quarterly" 1971, nr 2). Ze względu na czytelników od
wołuję się do rozdziału 2. jego pracy Performance Theory, zatytułowanego Actuals. Jak 
pisała Jackson w odniesieniu do prac Fergussona, „prymitywizujący” gest, typowy 
dla „dramatycznej” fazy w trakcie przejścia od „dramatologii do kulturoznawstwa”, 
przetrwał również w erze „performatyki”.
122 Richard Schechner, Performance Theory, Routledge 1988, roz. 2: Actuals, s. 64.
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tu”'2’. Goldman nie przypomina „literackiej koncepcji" przedstawienia, 
ale być może nie musi, skoro w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
Nowa Krytyka nadal miała duży zasięg oddziaływania. Biorąc pod uwagę 
tylko topografię drukowanej strony, Nowi Krytycy i pionierzy performa- 
tyki uznali dramat za uporządkowany układ słów, za „dialog", nie zaś 
za działanie. Uważali zarazem, że akt wystawienia dramatu spełnia na 
poziomie syntaksy taką samą funkcję, jak czytanie. Teatr dramatyczny 
jest dla Schechnera „mimetyczny” właśnie pod tym względem. Jak Brooks 
i Heilman, tak on zakłada, że przedstawienie w tym teatrze zależy od 
kodu zawartego w tekście.

123 Michael Goldman, The Actor's Freedom, s. 32.
124 Richard Schechner, Interview with Richard Schechner, [w:] Contours of the 
Theatrical Avant-Garde: Performance and Textuality, red. James M. Harding, University 
of Michigan Press 2000, s. 202.
125 Ibidem, s. 203.

Goldman słusznie stwierdza, że kiedy w latach siedemdziesiątych 
Schechner kładł podwaliny pod performatykę jako naukę konkurencyjną 
wobec teorii dramatu, także wyznawał „literacką" koncepcję dramatu. 
Jednak niedawno zaczął przekonywać, i można się z tym zgodzić, że 
„literatura i performans różnią się od siebie zasadniczo”123 124 125, że stanowią 
dwa odmienne przedmioty badań, które domagają się również innych 
metod. Tymczasem dramat nie jest tylko i wyłącznie „literaturą": nie
kiedy dostarcza instrumentu materialnego dla przedstawienia i właśnie 
wtedy traci rację bytu rozróżnienie na „stabilne” formy - filmy, zarejestro
wane przedstawienia, teksty - i formy pozbawione ustalonego kształtu, 
zmienne „zachowania”:

Zachowanie odznacza się takimi cechami, jak obecność i przygodność, oba 
terminy budziły kontrowersje. Obecność oznacza, że autor lub wykonawca rze
czywiście działa, dzieląc z odbiorcami przestrzeń i czas. Przygodność oznacza, 
że nie istnieje scenariusz, który można wielokrotnie odtwarzać w tej samej 
formie. Tu każde wykonanie jest oryginalne, czy raczej oryginał nie istnieje12’. 
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Oczywiście w „teatrze aktorskim” to „autor lub wykonawca rzeczywiście 
działa”, jego gra jest przygodna, bo zmienia się z wieczoru na wieczór, nie 
polega też na odtwarzaniu danego z góry scenariusza. W tekście Hamleta 
nie ma wskazówek, jak na podstawie monologu, który zaczyna się od słów 
„Być albo nie być” stworzyć znaczące działanie sceniczne albo jak te słowa 
wypowiedzieć. Długo przed tym, jak Taylor wprowadziła rozróżnienie 
na repertuar i archiwum, Schechner zaproponował własną, zaskakującą 
hermeneutykę. Cel „badań literatury” i form performatywnych wykorzy
stujących „literaturę" to dla niego „interpretacja, która zmienia znaczenie 
słów, choć zachowuje je w nienaruszonym stanie"’26. Kości Antygony: 
Schechner oddziela teatr dramatyczny od tych nurtów krytyki filozoficz
nej i kulturowej ostatniego ćwierćwiecza XX wieku, które „interpretację” 
artefaktów uznały za ingerencję w strukturę przedmiotu badań. A prze
cież pogląd ten nie traci zasadności w odniesieniu do takich przedmiotów, 
jak tekst dramatyczny, który stanowi podstawę nie tyle dla „interpretacji”, 
co dla performansów, czyli przygodnego zachowania „tu i teraz”.

Z tego punktu widzenia teza Schechnera, że „uprzywilejowująca za
chowanie perspektywa performatywna zakłada możliwość zmiany pier
wotnego tekstu”'27, nie dość, że okazuje się mało odkrywcza, to jeszcze 
utwierdza binarną opozycję, która uniemożliwia faktyczną zmianę (wy
starczy przypomnieć wydania Hamleta opublikowane za życia Szekspira 
lub wkrótce po jego śmierci, Quarto i i 2 oraz pierwsze Folio; przywo
łać tradycję drukowania sztuk jako przedstawień, o której zaświadczają 
edycje Rowe’a, Malone’a, Bowdlera, Bevingtona, wydanie oksfordzkie 
czy seria Classics Illustrated; wypada też pamiętać o tradycji grania sztuk 
Szekspira od Burbage’a, przez Garricka i Gibsona, aż po The Wooster 
Group). Przedstawienie zarazem reprezentuje i inspiruje zachowania, 
zawsze (w sposób nieunikniony) zmienia tekst, przepisuje go i dzieli na 
wiele tekstów, wykorzystanych w danej inscenizacji (znakomitą więk-

126 Michael Goldman, The Actor's Freedom, s. 204.
127 Richard Schechner, Interview, s. 204. 
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szość się potem wyrzuca). Tekst wchodzi także do repertuarowych prak
tyk ucieleśnienia, inicjuje działania, które trudno do niego zredukować. 
Jak twierdzi John Rouse, „reżyser panuje nie tyle nad tekstem, ile nad 
dyskursem przedstawienia”’28. Choć nie sposób badać przedstawień na 
podstawie samych tekstów, Schechner nie do końca miał rację, kiedy 
przekonywał, że reżyser zawsze może potraktować „tekst dramatyczny 
nie tyle jako przyczynę i nadrzędny autorytet, co jako jeden z materiałów 
w przedstawieniu’’129. Tekst jest zawsze materialny i używają go różne 
repertuary performansu, instrumentalizując na różne sposoby.

Goldman sytuuje swoją książkę w kręgu antydramatycznych badań per- 
formatywnych, czerpiąc inspirację z antropologii, pism Freuda i Eriksona, 
Artauda i Grotowskiego. Próbuje opisać takie stanowisko, retorykę i metody 
analityczne, które pozwolą uchwycić istotę tekstu dramatycznego jako ma
teriału do użycia w konkretnej inscenizacji, a także jako reprezentacji nie 
tyle fikcyjnego świata, ile cielesnego procesu performatywnego, odbywa
jącego się tu i teraz. Koncepcji tekstu dramatycznego jako czynnika deter
minującego reprezentację teatralną nie przeciwstawia Goldman koncepcji 
performansu jako procesu wytwarzającego obecność (nie przeciwstawia 
zatem archiwum repertuarowi czy tekstu zachowaniu). Posługuje się ra
czej wprowadzoną przez Burke’a nomenklaturą, zajmując się sprawcami, 
sprawczością, działaniami i okolicznościami, a więc „teatrem aktorskim”. 
Odrzucając propagowaną przez Nową Krytykę „interpretacyjną" wizję te
atru, nie proponuje nowej „interpretacji” znaczeń zawartych w tekście. 
Wybiera procesualną strategię lektury, w kontekście „nieustającej bezpo
średniości doświadczenia teatralnego” próbując na nowo - i z pewnością 
na bardzo ogólnym poziomie - zdefiniować dramat; zdefiniować nie tyle 
jako „reprezentację rzeczywistości", ile jako „rzeczywistość samą w sobie, 
tworzoną przed oczami widzów w teatrze”1’0.

128 John Rouse, Textuality and Authority in Theater and Drama. Some Contemporary 
Possibilities, [w:] Critical Theory and Performance, red. Janelle Reinelt, Joseph R. Roach, 
University of Michigan Press 1992, s. 147.
129 Richard Schechner, Interview, s. 210.
130 Michael Goldman, The Actor’s Freedom, s. 34.
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Kiedy czyta się dramat jako część przedstawienia, a nie jako zamknięty 
i organiczny twór językowy, należy odrzucić przekonanie, że istota „dzieła" 
sprowadza się do tekstu i w związku z tym można ją w mniej lub bardziej 
autorytarny sposób przenieść na scenę. A jeśli dramat zawiera „postacie 
wygłaszające kwestie”’’1, to dobre aktorstwo polega na „odpowiedzialnym” 
parafrazowaniu tekstu w mowie, jak przekonywali Brooks i Heilman, 
analizując Rosmersholm. Dla Goldmana postać nie wyraża się w mowie, 
stanowi coś więcej niż tylko realizację werbalnego porządku sztuki teatral
nej. To dla niego medium wymiany. „W tym sensie wszystkie dostępne 
środki budowania postaci mają charakter ikoniczny”, lecz podobna do 
maski rola teatralna winna nie tyle urzeczowić fikcję mimetyczną, ile 
wyzwolić „jeden ze środków w repertuarze emocjonalnym aktora”1’2. Tekst 
dramatyczny dostarcza aktorowi repertuaru potencjalnych działań, które 
może on oddać z pomocą dostępnego mu repertuaru środków aktorskich. 
Postać nie została wpisana w tekst, nie jest rzeczą, ale efektem gry aktora, 
„który porusza się w repertuarze ról”1”. W latach siedemdziesiątych XX 
wieku często porównywano aktora do szamana podczas rytuału. Choć 
gra aktorska może kojarzyć się z nawiedzeniem przez duchy, aktorów nie 
nawiedzają „postacie”. Wirtualne twory zrodzone w „teatrze aktorskim” 
nie istnieją gdzieś indziej, czekając, aż będą mogły się znów pojawić, 
powrócić do świata żywych. Zjawa odwiedzająca Elsynor na początku 
Hamleta ma niejasny status ontologiczny, ale kiedy pieje kur, powraca do 
czyśćca, żeby pokutować w fikcyjnym ogniu. Kiedy Hamlet przestaje grać 
Pyrrusa na scenie, Pyrrus zmienia się w „nieważne zapiski” niedokładnie 
zapamiętanych słów. Teatralna reprezentacja materializuje, podtrzymuje, 
umiejscawia i tym samym zdradza reprezentację dramatyczną: „W pew
nym sensie tematem sztuki zawsze pozostaje samo aktorstwo"1’4.

131 John Crowe Ransom, The New Criticism, s. 169.
132 Michael Goldman, The Actor's Freedom, s. 50.
133 Ibidem, s. 92.
134 Ibidem.
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Wielu dramatopisarzy (Shaw, Stein, Parks czy Kane) zdawało sobie 
sprawę z tego, że wydany tekst sztuki - uporządkowane, gęsto zadru
kowane szpalty, gdzie kolejne „kwestie” zostały jednoznacznie przy
pisane „postaciom” - narzuca dramatowi pewne ograniczenia, choć 
czasem może dostarczyć środków, by rzucić wyzwanie repertuarowi 
praktyk performatywnych. W „teatrze aktorskim” słowa są ucieleśniane 
dzięki środkom z repertuaru aktorskiego służącym realizacji akcji. Za 
ich sprawą przygodne zachowanie sceniczne zyskuje znaczenie, zaś na 
scenie powstaje konkretne wydarzenie, mające swój sens. Mowa nie 
określa przedstawienia („postaci wypowiadających kwestie") i choćby 
dlatego „stanowi problem dla dramatu”, że „każda kwestia w dialogu 
musi rekompensować to, co niszczy”1’5. Mowa w przedstawieniu niszczy 
obecność, wprowadza tekstualność w żywą tkankę gry teatralnej. „Teatr 
aktorski" musi więc odkryć nie tyle literacką jakość dialogu, ile możli
wość stworzenia akcji scenicznej w ramach typowej dla gry aktorskiej 
dialektyki kamuflażu i odsłonięcia:

Ze względu na dynamikę i gęstość środków wyrazu należy uważać mowę 
przede wszystkim za kamuflaż, który okazuje się niedoskonały, bowiem 
prześwituje, zmienia się, wciąż próbuje się dopasować do opisywanego 
przedmiotu, a nawet prawdziwie i klarownie go pokazać, wyrywa się, rwie, 
sztywnieje i raz po raz trzeba go poprawiać1’6.

Gra aktorska, w tym przypadku z wykorzystaniem słów, „uczy myślenia 
przez ciało”1’7, należy do repertuaru strategii ucieleśniania, „performan- 
sów, gestów, wypowiadanych słów, ruchu, tańca, śpiewu"1’8. Aktor musi nie 
tylko oblec kości Antygony nowym ciałem - teoria zombie dramatu - lecz 
wykorzystać tekst jako środek do stworzenia tu i teraz relacji z widzami za 
pośrednictwem zmieniającego się repertuaru środków budowania postaci.

135 Ibidem, s. 117.
136 Ibidem, s. 93.
137 Ibidem, s. 89.
138 Diana Taylor, op. cit., s. 20.
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Czytanie dramatu między archiwum a repertuarem, tekstem a zacho
waniem, literaturą a realizacją sceniczną, wymaga odrzucenia „literackiej” 
koncepcji reprodukcji i wierności wobec tekstu. Tego typu lektura zakłada, 
że postać to proces, że powstaje w wyniku działania, zmiany, kamuflażu, 
odgrywania roli i performansu. Oznacza „myślenie ciałem" o tym, jak 
za sprawą języka stworzyć konkretne wydarzenie sceniczne i nawiązać 
kluczową relację między aktorem a publicznością. Oznacza także my
ślenie o historycznym wymiarze cielesności. Dzisiaj aktorzy w Nowym 
Jorku, Johannesburgu, Los Angeles, Montrealu, Mumbaju i w Londynie 
uczą się, jak działać słowami i wykonywać działania sceniczne zupełnie 
inaczej niż Olivier, Irving, Garrick czy Burbage. Jednak tak Schechner, jak 
Taylor uważają, że stworzenie takiego wydarzenia w teatrze uniemożliwia 
zarówno dramat w swojej ustabilizowanej formie, jak ideologia reproduk
cji tekstu podtrzymująca istnienie kulturowego archiwum. W nowszej, 
poświęconej gatunkom dramatycznym pracy On Drama (O dramacie, 
2000) Goldman bardziej bezpośrednio podejmuje krytykę tekstu, „tek- 
stualizacji” przedstawienia. Dowodzi bowiem, że „wzajemne przenikanie 
aktora i tekstu” prowokuje „nie tylko do filozoficznych rozważań nad rela
cją między człowiekiem a tekstem". Daleko mu jednak do Geertza, który 
przekonywał, że „formy kulturowe można traktować jak teksty”'39. Nie 
podziela również przywoływanych przez Taylor poglądów Conquergooda, 
który obnażył etnocentryzm w „tekstualizującej" koncepcji kultury przed
stawień Geertza. Goldman uważa, że samo przedstawienie teatralne 
dowodzi, że nie sposób traktować go jako tekst. Tak w teatrze, jak w dra
macie funkcjonują konwencje, lecz gry aktorskiej nie da się „zredukować 
do tekstu” i potraktować jako „tekstu uzupełniającego dramat"139 140, czyli 
jako „tekstu teatralnego” opisywanego przez Schechnera i innych. Każdy 
tekst posiada określoną zewnętrzność, gdyż „wbrew ustaleniom Derridy 

139 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, s. 449.
140 Michael Goldman, On Drama. Boundaries of Genre, Borders of Self, University of 
Michigan Press 2000, s. 49-50.
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zawsze istnieje coś poza tekstem, jakieś miejsce, z którego ktoś w pewnej 
chwili musi wejść, choćby po to, by ukonstytuować tekst jako tekst”'4'. 
Właśnie tak rozumiane zewnętrze stanowi o tym, że w dramacie zawsze 
„tekst i czynniki pozatekstowe wzajemnie się warunkują”'42. Widz odnosi 
wrażenie, że „tekst i przedstawienie wzajemnie się wytwarzają”'43, dzięki 
czemu „teatr gry aktorskiej” zyskuje swoją żywotność.

Poświęcam tak wiele miejsca poglądom Goldmana, kiedy bowiem 
rodziły się nurty krytyczne performatyki, zaproponował on alternatywną 
strategię konceptualizowania tego, jak dramat funkcjonuje między tek
stem a przedstawieniem. Chciał w ten sposób rozwiązać wiele proble
mów, z którymi zmagało się tak literaturoznawstwo, jak performatyka 
w związku z badaniami nad realizacją dramatu. W 1975 roku Goldman 
czytał dramat po to, by stawić opór iluzorycznej dominacji „literatury" 
w teatrze i opracować metodę, która pozwoli opisać specyficzne cechy tek
stu dramatycznego jako spotkanie z ucieleśnieniem. Próbował przedsta
wić dramat jako narzędzie użyteczne w działaniu, a nie jako scenariusz, 
któremu należy się podporządkować. W ślady Goldmana poszli inni. 
W 1979 roku Bernard Beckerman opisał akcję jako działanie, sytuując 
analizę dramatu poza polem tekstu. Jego koncepcja performansu jako ca
łościowego działania („Publiczność ogląda nie tylko oczami, lecz też płu
cami, nie słucha uszami, lecz całą skórą. (...) Reagujemy, choć nie umiemy 
rozstrzygnąć, które sygnały płyną wprost z dramatu”'44) stanowiła punkt 
wyjścia dla krytycznych i teoretycznych rozważań nad nowym rozumie
niem związku tekstu z przedstawieniem. Z dzisiejszej perspektywy wi
dać, dlaczego nikt nie poszedł w kierunku, który Goldman wyznaczył 
w The Actor's Freedom. Wiele z kluczowych terminów (nieobecność/obec- 
ność) wkrótce wysunęła na pierwszy plan dekonstrukcja w stylu Derridy.

141 Ibidem, s. 51.
142 Ibidem.
143 Ibidem, s. 52-53.
144 Bernard Beckerman, Dynamics of Drama. Theory and Method of Analysis, Drama 
Book Specialists 1979, s. 150.
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Choć Goldman tak dużo miejsca poświęcił aktorstwu i teatrowi, podał 
niewiele przykładów. Opisywani przez niego aktorzy, wykonywane przez 
nich sztuki i publiczność, przed którą grali, nie noszą żadnych oznak płci 
kulturowej, tożsamości seksualnej, rasy, pochodzenia, czy poglądów poli
tycznych. Goldman włączał też w obręb zachodniego teatru „prymitywne" 
przedstawienia, wywodzące się w równej mierze z kultur tradycyjnych, jak 
i z zabaw dziecięcych. Jednak nie tematyzował zawłaszczenia, do którego 
dojść może w wyniku transferu kulturowego (podobne zastrzeżenia zgło
sić można w odniesieniu do prac Schechenera i Turnera z lat siedemdzie
siątych XX wieku). Jego ożywczy gest wyznaczył nowy kierunek lektury 
dramatu, lecz zamiast analizować wewnętrzne relacje między słowami 
na stronie kazał patrzeć na dramat jak na narzędzie motywujące zacho
wanie, przygodne sceniczne działania, wykonywane za pomocą środ
ków typowych dla określonej, historycznej formy teatru i sankcjonowane 
przez dominującą ideologię gry aktorskiej, akcji, oglądania i widzialności, 
materializowanych w teatrze danej epoki. Perspektywę Goldmana przy
jęli ostatnio niektórzy badacze, na przykład Simon Shepherd w książce 
Theatre, Body and Pleasure (Teatr, ciało i przyjemność, 2006). Wziął on 
pod lupę kilka ról w historii zachodniego dramatu (Homer i Harcourt 
w Żonie wiejskiej Wercherly’ego, Herod w średniowiecznych misteriach, 
Tamerlan Marlowe’a), analizując stawiane przez nie wymagania. W ten 
sposób starał się pokazać, jak realizacja sceniczna kształtuje „grające ciała, 
które w zależności od typu tekstu i praktyki scenicznej zyskują określony 
kształt, dlatego są kształtowane i zarazem przyczyniają się do tworzenia 
«dramatycznego rytmu» tekstu”145. Wyprzedzając koncepcję „bezustan
nej interakcji" między archiwum a repertuarem, Goldman, Beckerman 
i inni opracowali metodę badań cech dystynktywnych dramatu pod kątem 
jego scenicznej realizacji. Dopiero dziś zdajemy sobie sprawę z wagi tej 
kulturowej i teoretycznej spuścizny.

145 Simon Shepherd, Theatre, Body and Pleasure, Routledge 2006, s. 81.
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REWIZJE KONCEPCJI TEKSTU

n
ie brakuje prac na temat dramatu. Jednak większość z nich przede 
wszystkim zajmuje się analizą tego, jak tekst dramatyczny „działa” na 
rozmaitych nieteatralnych, retorycznych, teoretycznych i ideologicz
nych obszarach. Nawet „zorientowana performatywnie” krytyka często 

traktuje przedstawienie jako interpretację tekstu. Performatycy nieraz 
pisali o dramacie. Mam na myśli choćby zamieszczoną przez Josepha 
Roacha w Cities of the Dead znakomitą relację z wystawienia Makbeta 
w 1710 roku, które oglądali ambasadorowie Irokezów, czy zaproponowaną 
przez Timothy’ego Raphaela porównawczą analizę monologu Hamleta 
i przemówienia Ronalda Regana na cmentarzu wojskowym w Bitburgu 
w Niemczech, gdzie pochowano członków Waffen-SS. Takie interpretacje 
koncentrują się głównie na formie narracji i temacie, zaś ich autorzy za
stanawiają się nad kulturowymi konsekwencjami kluczowych wydarzeń 
politycznych (Raphael) albo rekonstruują określone wydarzenie teatralne, 
żeby sproblematyzować i szczegółowo przedstawić znaczenie istotnych 
tendencji w kulturze (Roach). Jon McKenzie zauważył, że opisywana przez 
performatykę „norma liminalna działa w każdej sytuacji, w której war
tościowanie liminalnej transgresji czy liminalnego oporu nabiera cech 
normatywnych”146, zaś teksty dramatyczne i ich wykonanie sytuowano 
często na samym progu tej „transgresyjnej” koncepcji. Powszechnie 
uznaje się jednak, że wpływ performatyki prowadzi do takiego włączenia 
kluczowych dla tej dziedziny gestów i kategorii do „normy liminalnej”, 
które zmienia granice dyscypliny i sens ich przekroczenia. Co najmniej 
od chwili wydania The Actor's Freedom krytykę dramatu charakteryzują 
dwa fundamentalne gesty - opór wobec koncepcji przedstawienia jako 
literackiego objaśnienia tekstu i dopełniająca go refleksja na temat użycia 
tekstu za pomocą konwencji performatywnego ucieleśnienia (performa- 

146 Jon McKenzie, Performuj albo..., s. 64.
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tyw). Pomagają one nie tyle umocnić dominującą pozycję tekstu, ile opisać 
jego sprawczość jako tego elementu, który przekształca interfejs między 
archiwum a repertuarem, okolicznościami tekstu a zachowaniem.

Decydującym momentem w rozwoju tej tendencji była publikacja 
dwóch słynnych tekstów: La Parole soufflée oraz Teatr okrucieństwa i za
mknięcie przedstawienia (1978). Derrida, posługując się jako przykładem 
propozycjami Artauda, zakwestionował w nich logocentryczną hierar
chię metafizyki, łącząc fundamentalne dla niej kategorie obecności i nie
obecności odpowiednio z mową i pismem. Ten nurt krytyki nie chciał 
traktować realizacji scenicznej jako pochodnej względem tekstu, czyli 
faktycznie drugorzędnej i uważanej wyłącznie za jego „interpretację”, lecz 
opisywał interakcję tekstu i realizacji jako współtworzenie. Współczesna 
teoria dramatu nie kieruje się „przeciw interpretacji”, lecz stawia opór 
znanym modelom „literaturoznawczym”, które przyznają prymarność 
tekstowi jako podstawie przedstawienia. Odrzuca też „interpretacyjną” 
koncepcję teatru i podtrzymywane przez nią paradygmaty lektury, pisania 
i wykonania, a więc te modele opisu, które uwięziły dramat w archiwum. 
W tym sensie współczesna teoria dramatu rozpowszechnia takie alter
natywne strategie jego czytania, które odrzucają „literacką” determinację 
teatru dramatycznego i implikowaną przez nią „tekstualizację” realizacji 
scenicznej. Przyjrzę się teraz bliżej czterem istotnym pracom: Bodied 
Spaces. Phenomenology and Performance in Contemporary Drama (1994) 
Stantona B. Garnera, The Audience (1990) Herberta Blaua, All Theater 
is Revolutionary Theater (2005) Benjamina Bennetta oraz Teatr postdra- 
matyczny (1999) Hansa-Thiesa Lehmanna. Ich autorzy wcale nie mówią 
jednym głosem, lecz proponują podobnie dynamiczne metody czytania 
dramatu na tle współczesnych praktyk performatywnych.

Stanton B. Garner w Bodied Spaces (Przestrzenie ucieleśnione) nastę
pująco opisał wpływ performatyki:

Wielu badaczy twierdzi, że inscenizacja dramatu to tylko pewien typ przed
stawienia teatralnego, który z kolei stanowi pewien typ przedstawienia 
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w najszerszym tego słowa znaczeniu. Ta kategoria rozrosła się na tyle, że 
objęła inne performatywne sztuki medialne, rytuały i rozmaite formy przed
stawień społecznych''17.

Otwarcie podejmuje więc wyzwanie „analizy fenomenologicznego wy
miaru przedstawienia teatralnego. Powinna ona odnosić się głównie do 
tekstu dramatycznego jako artefaktu determinującego przedstawienie. 
Jego sankcjonowany przez tradycję autorytet literacki stara się kwestio
nować współczesna performatyka”'48. Zarazem jednak Garner proponuje 
„koncepcję tekstu dramatycznego odmienną od tej, którą propaguje trady
cyjne literaturoznawstwo”'49. Kiedyś Goldman odrzucił „literaturoznaw
czą" koncepcję dramatu, żeby zbadać jego funkcje w „teatrze aktorskim”. 
Garner zaś wybiera fenomenologiczny model lektury. Próbuje bowiem 
opisać oscylację między fikcją na scenie a „złożonymi relacjami wewnątrz 
wydarzenia dramatycznego”. Obejmują one „nie tylko widza i wykonawcę, 
który wystawia swoje ciało na pokaz, lecz także postać, której wykonawca 
użycza swego ciała"'50. Co więcej, lektura fenomenologiczna tego typu 
musi odrzucić „dziedzictwo Arystotelesa, nadal oddziałujące na teorię” 
dramatu, żeby „ucieleśnić i zmaterializować tekst, zrealizować jego ukryty 
potencjał - nie tyle jako teleologiczny punkt dojścia, który znajduje się 
poza tekstem dramatycznym, lecz jako jego wewnętrzny komponent”'5'.

Garner proponuje model „lektury «na wskroś»”'52 tekstu dramatycz
nego, szukając całego spektrum zależnych od tego modelu „konfiguracji 
fenomenologicznych"'55 w ramach dominujących współcześnie konwen
cji teatru na Zachodzie. Jak sądzi, tekst dramatyczny nie determinuje

147 Stanton B. Garner, Bodied Spaces. Phenomenology and Performance in Contemporary 
Drama, Cornell University Press 1994, s. 5.
148 Ibidem.
149 Ibidem, s. 6.
150 Ibidem, s. 7.
151 Ibidem.
152 Ibidem, s. 6.
153 Ibidem, s. 5.
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wydarzenia teatralnego, a przedstawienie nie jest „interpretacją". Garner 
nie czyta tekstu tylko z perspektywy aktora. To dla niego środek stwo
rzenia, zbadania i opisania na poziomie teoretycznym użytku z przed
stawienia, „specyficznych konfiguracji cielesnych i zasad organizacji 
percepcji”'54. Tekst zawiera w sobie także historyczny zapis wcześniejszych 
realizacji. Garner opisuje „różnorodne związki tekstu z przedstawie
niem”'55 i jego działanie w „polu między ciałami”1’6 nie tyle w kategoriach 
„obecności”, ile „uobecniania”'57. W ostatecznym rozrachunku odrzuca 
też logocentryczną rolę tekstu w przedstawieniu, a także - w sposób ude
rzająco podobny do Conquergooda i Taylor - „tekstualność” Geertza jako 
narzędzia opisu kultury wcielonej. Nie chce już dłużej, wzorem Geertza, 
traktować „ciała” jako abstrakcji. Irytuje go „pozorna łatwość, z jaką 
współczesna teoria odsunęła na bok fenomenalne (żywe) ciało, fawory
zując ciało semiotyczne (znaczące)”1’8. Przekształcenie ciała w podobny 
do tekstu znak i czytanie jego sensów w czysto symbolicznych kategoriach 
odbywa się zgodnie z „modelem odgrywania i odbioru wywiedzionym 
z pism Arystotelesa: teatr odgrywa swoje sensy w obecności widza, który 
zajmuje uprzywilejowaną pozycję, zewnętrzną wobec przedstawienia”1’9. 
Antygona jak kości spoczęła w archiwum, ale nadal umożliwia stworze
nie, zasiedlenie i odtworzenie na scenie takich relacji, które wyłaniają 
się z precyzyjnej konfiguracji ściśle określonych modalności spotkania 
w teatrze. Co ważniejsze, współczesny dramat koduje takie paradygmaty 
uprzestrzennienia, które reprezentują, a tym samym uwidaczniają feno
menologiczne kody, pomagające nam zasiedlić świat.

Jak twierdzi Goldman, tekst dramatyczny to instrument, dzięki któ
remu aktor spotyka się z publicznością. Garner myśli podobnie. Dla niego

154 Ibidem, s. 7.
155 Ibidem, s. 123.
156 Ibidem, s. 36.
157 Ibidem, s. 43.
158 Ibidem, s. 13.
159 Ibidem, s. 45.
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tekst to instrument służący do tego, żeby okoliczności tego spotkania 
miały określoną specyfikę przestrzenną i percepcyjną. Kiedy stara się 
uprzestrzennić relacje ucieleśnione w przedstawieniu, nie tylko korzysta 
z koncepcji fenomenologicznej dramatu, lecz chce również pokazać, że 
sceniczna realizacja dramatu angażuje materialną przestrzeń i miejsce’60. 
Tymczasem trudną w istocie do zaklasyfikowania książkę Herberta Blaua 
The Audience (Publiczność) można opisać jako próbę włączenia współ
czesnej krytyki dramatu w ramy starej tradycji literackiej i filozoficznej, 
choć uwzględnia on również ustalenia dotyczące performansu. Goldman 
posługiwał się tekstami dramatycznymi, żeby badać funkcjonowanie „te
atru aktorskiego’’. Natomiast Blau (współzałożyciel i jeden z dyrektorów 
Actor’s Workshop of San Francisco i Repertory Theatre w Lincoln Center, 
a także dyrektor eksperymentalnej grupy KRAKEN) pyta o to, jak tekst 
i jego realizacja mogą zainspirować teatr, niekiedy w znacznym stopniu. 
W swoich szeroko komentowanych książkach podejmuje też „rozważania 
nad dynamiką znikania, z punktu widzenia doświadczenia w teatrze”, 
dynamiką, która dla niego sytuuje się często w punkcie styku między 
historycznością tekstu a jego realizacją tu i teraz'61.

Choć Blau kładzie tak duży nacisk na aktualność, w jego książkach 
odbija się echem historia krytyki dramatu, szczególnie znane badania 
z lat pięćdziesiątych XX wieku. Burke, Francis Fergusson i Erie Bentley 
sąsiadują tu z Derridą i Butler. W geście odkrywcy Blau przywraca też 
teorii dramatu twórczość T. S. Eliota'62. Po części próbuje więc realizo-

160 Na temat fenomenologii por. Bert O. States, Great Reckonings in Little Rooms. 
On the Phenomenology of Theater, University of California Press 1985; na temat prze
strzennych konfiguracji w dramacie i teatrze por. Una Chaudhuri, Staging Place. The 
Geography of Modern Drama, University of Michigan Press 1995; Land/Scape/Theater, 
red. Una Chaudhuri, Elinor Fuchs, University of Michigan Press 2003.
161 Herbert Blau, Take Up the Bodies. Theater at the Vanishing Point, University of 
Illinois Press, s. ix.
162 Blau nie tylko komentuje współczesną teorię i performans, lecz podejmuje także 
dialog ze starszą tradycją. Pisząc w The Audience o znikaniu publiczności, wciąga 
do dyskusji Kennetha Burke’a i Francisa Fergussona, którego „The Idea of a Theater, 
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wać cele wyznaczone przez poprzednie pokolenie, lecz stawia opór au
torytetowi tekstu, jak Derrida w latach siedemdziesiątych. To napięcie 
widać tyleż w jego lekturach tekstów Eliota, ile w proponowanej w The 
Audience koncepcji funkcjonowania tekstu w przedstawieniu. Blau wcale 
nie twierdzi, że tekst przesądza o przedstawieniu, choć nie przeszkadza 
mu poezja w teatrze. Dlatego przypomina, że „Yeats odrzucił typową 
strukturę narracyjną i mechanizm wiarygodnie rozwijającej się fabuły”, 
dając przykład przedstawienia „na krawędzi tego, co niemożliwe do zapre
zentowania”'1’3. (Przypomnijmy, że Blau na Uniwersytecie Stanforda, zaś 
Goldman na Uniwersytecie Princeton pisali rozprawy doktorskie na temat 
sztuk Yeatsa w teatrze). U Eliota „słowa przepływają, prześlizgują się, roz
kładają bez żadnego porządku". Nawet „kiedy są ostre czy aleatoryczne, to 
jeśli tylko można je zrozumieć, gromadzi się lepka wydzielina wymiaru 
społecznego, który w polityce nieświadomości nosi piętno historii”'64. 
Tekst naznacza przedstawienie „piętnem historii”. Choć jednak (podobnie 
twierdził Eliot w Tradycji i talencie indywidualnym) „różnica między sztuką 
a wydarzeniem jest zawsze absolutna”, to właśnie odbiór dzieła sztuki 
- w tym przypadku tekstu - jako wydarzenie stanowi właściwą stawkę 
realizacji dramatu, „wymykający się racjonalizacji przepływ sztuki w ży
cie, którego rewers to nieustanny przepływ życia w sztukę”'65. Tak więc 
Blau, jak Bentley, definiując rolę tekstu w przedstawieniu, ze względu na 

klasyczna już praca z zakresu krytyki dramatu, położyła podwaliny pod współczesną 
teatrologię” (s. 45). Pisze także o dyskusji po inscenizacji Hamletmaszyny Heinera 
Mullera na New York University w 1986 roku, nawiązując do uwag Erica Bentleya 
z The Playwright as Thinker na temat wystawienia sztuki Ibsena na Uniwersytecie Yale: 
„Padały pytania o grę aktorów, inscenizację, muzykę, oświetlenie, a nawet o obowiązki 
reżysera wobec tekstu. Nikt jednak nie zapytał o znaczenie tekstu i jego wymowę po
lityczną, nikt nie zadał Mullerowi pytania o to, jak podobało mu się przedstawienie, 
choć on pewnie odpowiedziałby wymijająco” (s. 392, przypis 8). Dla Blaua teatr na 
pewno nie ilustruje tekstu, choć on sam próbował używać tekstu dramatycznego jako 
narzędzia do badania filozoficznego wymiaru przedstawienia.
163 Herbert Blau, The Audience, Johns Hopkins University Press 1990, s. 160.
164 Ibidem, s. 125.
165 Ibidem, s. 265. Por. Thomas Stearns Eliot, Tradycja i talent indywidualny, s. 32. 
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to rozróżnienie wpisali Eliota w strefę wpływów najważniejszej postaci 
nowoczesnego teatru, Bertolta Brechta. Choć teatr nie funduje się na 
języku, może powstać - niekiedy, w niektórych formach - z inspiracji 
sprawczością języka, dzięki rekonstrukcji sztuki jako wydarzenia na żywo.

Według Blaua dramat i teoria wzajem się przenikają jako narzędzia 
myślenia, tworząc coś, co Burke nazwałby zapewne „akcją symboliczną”. 
Choć teatr posługuje się tekstami, pozostają one zawsze w ruchu i umoż
liwiają myślenie o przedstawieniu i razem z nim, a nie zamiast niego. 
Nie określają go odgórnie, gdyż „odgrywanie oczekiwań jako zdolności 
do zmian ustanawia historię tekstu w przedstawieniu”166. Blau słusznie 
notuje, że „performans pojawił się na scenie w kontrze do teatru jako kore- 
lat antyedypalnego ataku na logocentryzm w erze dominacji języka ciała, 
języka niewerbalnego, antywerbalnego czy werbalnie schizofrenicznego, 
który kierował się także przeciw interpretacji”167 168. Jak w proponowanej 
przez psychoanalizę koncepcji kompleksu Edypa, niekończący się atak 
na język leży u podstaw teatru dramatycznego:

166 Ibidem, s. 47.
167 Ibidem, s. 137.
168 Ibidem.

Niezależnie od hieratycznego czy realistycznego stylu, niezależnie od tego, 
czy i jak użyto tekstu - zniszcz go, zamaskuj albo dekonstruuj do woli - teatr 
znika w każdych okolicznościach; lecz mimo wszędobylskich, lepiących się do 
siebie umarłych, od brata Antygony poczynając, na Mumii Strindberga i roz
rastających się zwłokach w Amadeuszu Ionesco kończąc, pojawia się znowu, 
gdy tylko na niego ponownie spojrzymy'68.

Tekst nie tyle nadaje przedstawieniu „stabilne znaczenie”, ile dostarcza 
okazji, żeby spojrzeć ponownie i „unieść ciała”, nasze ciała; żeby przy
puścić kolejny atak na tekst i historię, gdyż wtedy dzięki dostępnym nam 
środkom powstanie przedstawienie.
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Tekst dramatyczny dostarcza instrumentów, by badać sztukę aktorską, 
stawiać pytania ciałom, wzbudzać w sobie pragnienie gry i obserwacji, 
zobaczyć, jak „to coś" pojawia się znów dziś wieczorem. Chodzi o to, by 
nieomylnie rozpoznać, że kiedy przedstawienie znowu się pojawia, zastę
puje pamiętany przez nas tekst i sprawia, że zapamiętujemy go na nowo. 
Nic więc dziwnego, że Blau tak mocno wiąże dramat z przedstawieniem. 
Dla Benjamina Bennetta, który bardziej bezpośrednio bada punkt styku 
między dramatem a literaturą jako instytucjami, to właśnie przedstawie
nie stanowi niezbity dowód, że dramat nie jest w pełni „literaturą”. W polu 
„performansu” ulega on bowiem różnicowaniu'69. W Theatre as Problem 
(Teatr jako problem, 1990) Bennett dowodzi, że dramat „jako gatunek 
literacki (...) stawia pod znakiem zapytania całą teorię literatury”’70. Dzieje 
się tak, ponieważ podczas lektury musimy uwzględnić jego przeznaczenie 
na scenę i konwencje teatralne, czyli medium zewnętrzne wobec pro
cesów, wartości i materialności czysto „literackich”. Kontynuując swoje 
rozważania w All Theater is Revolutionary Theater (Każdy teatr jest re
wolucyjny), Bennett odrzuca „interpretujący” teatr Nowej Krytyki i jego 
nowe wcielenie w postaci archiwum, gdyż wszelkie strategie realizacji 
dramatu pozostają zewnętrzne i arbitralne wobec tekstu. Służą jedynie 
jego przygotowaniu dla potrzeb sceny, lecz nie realizują go w żaden osta
teczny sposób. Z jednej strony „dramat” jako kategoria nie może obyć się 
bez arbitralności przedstawienia, ponieważ

właśnie tradycja literacka, domena tyranii tekstu, kategorycznie odróżnia 
dramat od innych form literackich. To rozróżnienie nie miałoby żadnego 
znaczenia, gdyby nie zakładało, że tekst dramatyczny może ujawnić swoje 
znaczenia (czy wręcz zaistnieć) tylko w przedstawieniu teatralnym'7'.

169 Bennett, jak Blau, Garner i Goldman oraz Fergusson, Bentley i Williams, uzna
wał rozważania Eliota na temat możliwego dramatu poetyckiego za swój podstawowy 
punkt odniesienia. Por. Benjamin Bennett, All Theater is Revolutionary Theater, Cornell 
University Press 2005, s. 8 i 89-92.
170 Idem, Theatre as Problem. Modern Drama and its Place in Literature, Cornell 
University Press 1990, s. 1.
171 Benjamin Bennett, All Theater..., s. 66.
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Z drugiej strony Bennett twierdzi, że nie sposób „odróżnić potencjalnych 
przedstawień od dramatu «jako takiego»”, choć tak przekonywali starsi 
„literaturoznawcy” zajmujący się dramatem czy współcześni badacze 
przedstawień (na przykład, inscenizacji Szekspira). Takie rozróżnienie 
„musiałoby opierać się na założeniu, że dramat nie potrzebuje przedsta
wienia, skoro może istnieć bez niego”172 173 174. Innymi słowy, „samo «dzieło» 
nie jest w zasadzie dostępne. Dostępne jest tylko przedstawienie” (Bennett 
ma tu na myśli indywidualne, przygodne, behawioralne doświadczenie 
konkretnego przedstawienia w teatrze), które z perspektywy „tradycji 
literackiej” zawsze musi manifestować „obce jej jakości”'7’.

172 Ibidem, s. 67.
173 Ibidem.
174 Ibidem, s. 61.

Kiedy więc zgodnie z przeznaczeniem „włącza się dramat do przed
stawienia”'74, zyskuje on siłę, żeby rozsadzić od środka archiwum gatun
ków literackich. Choć Bennett nie piszę o tym wprost, ta siła pozwala 
dramatowi także rozsadzić od środka repertuar gatunków scenicznych. 
Nie brakuje przykładów tego, jak ten repertuar, pokonując opór ze strony 
tekstu, zmienił się na poziomie koncepcji, a nawet zyskał „rewolucyjną” 
siłę. Bennett nie wiąże tekstu i tekstualności z opresyjną epistemolo
gią zachodnią, jak robili to Conquergood i Taylor. Podejmując szeroko 
zakrojoną krytykę koncepcji „interpretacyjnej”, odrzuca również opisy
waną przez Geertza „tekstualizację" kultury, wychodząc poza statyczną 
dychotomię tekstu i jego realizacji. Przedstawienie opiera się redukcji do 
hermeneusis, choć nie może przed nią uciec. Bennett uznaje, że przedsta
wienie uzasadnia „interpretacyjne” podejście, kiedy postrzega się je jako 
doświadczenie interpretacyjne (choć należy tu rozumieć „interpretację” 
w duchu Nowej Krytyki jako parafrazę tekstu dramatycznego środkami te
atralnymi). Tymczasem przedstawienie generuje „wydarzenie społeczne", 
wciela w siebie „interpretacyjność”, która w tych ramach nie prowadzi 
do ostatecznej „interpretacji” i do zamknięcia koła hermeneutycznego.
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Przedstawienie „inaczej niż tekst nie jest spójne i stabilne, dlatego inter
pretacja (w przestrzeni hermeneutycznej) nie może służyć jako tekst dla 
dalszych interpretacji”'75. Interpretacja tekstu produkuje kolejny tekst, 
który służy jako podstawa do dalszych interpretacji, lecz interpretacja sce
niczna nie zmienia przedstawienia w tekst: interpretowany tekst i przed
stawienie nie przystają do siebie, podobnie jak tekst dramatyczny i jego 
realizacja sceniczna, która jednocześnie podważa sensy tekstu. Nadmiar, 
który przedstawienie „produkuje już w chwili rozpoczęcia hermenei"'76, 
przekracza nawet „herezję parafrazy”'77.

Proponowana przez Bennetta koncepcja realizacji dramatu przypo
mina najbardziej rozpowszechnione modele niedramatycznej analizy 
performansu: zachowane zachowanie Richarda Schechnera i surogację 
Josepha Roacha. Tak Roach, jak Schechner proponują model nietekstu- 
alnej transmisji historii za pośrednictwem form performatywnych, które 
odrzucają tekst lub stawiają mu opór. Jak jednak piszę Schechner, „perfor
mans to nie tylko wiązka uporządkowanych i zinterpretowanych danych; 
to zachowanie, które niesie w sobie ziarno oryginalności, czyniące zeń 
podstawę dalszej interpretacji, źródło dalszych badań”'78. Wprowadzone 
przez Bennetta rozróżnienie na przestrzeń hermeneutyczną i performa- 
tywną pozwala się domyślać, że „interpretację” uważa on za „kolejny per
formans”'79. Omawiając trudną do racjonalizacji relację między tekstem

175 Ibidem, s. 185.
176 Ibidem.
177 Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn, s. 180. Bennett uchwycił to tyleż znako
micie, co schematycznie: „W przestrzeni przedstawienia musimy jedynie zdać sobie 
sprawę z relacji między przedstawieniem (P) a domyślnym tekstem (T). Nie musimy 
niczego «rozumieć», by ta relacja pozostała otwarta; z definicji zawsze już taka jest 
w wyniku kategorycznego rozdzielenia między T a żywą, cielesną materialnością P” 
(Benjamin Bennett, All Theater..., s. 186).
178 Richard Schechner, Restoration of Behaviour, s. 51.
179 Schechner złagodził nieco wymowę tego akapitu w stosunku do wersji z 1982 
roku: „Przedstawienie to nie tylko wybór z uporządkowanych i zinterpretowanych 
danych. To zachowanie zawierające w sobie ziarno oryginalności, które podlega dalszej 
interpretacji i staje się źródłem historii" (podkreślenie moje - W. B. W.). W tym samym 
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dramatycznym a modyfikującym go przedstawieniem, Bennett twierdzi, 
że repertuar przedstawienia nie nadpisuje się nad tekstem, ale go za
chowuje albo zastępuje jako zachowanie. Do wydarzenia dramatycznego 
dochodzi w ramach dialektyki kulturowo uwarunkowanego tekstu i do
stępnych (i równie kulturowo zdeterminowanych) praktyk ucieleśnienia.

Już od dłuższego czasu teoretycy dramatu uważają, że przedstawienie 
winno stanowić reprezentację fikcyjnego świata. Jak przekonuje Erika 
Fischer-Lichte, z historycznego punktu widzenia propagowane przez 
Nową Krytykę wyobrażenie o teatrze w tekście zostało zweryfikowane 
w chwili, kiedy współczesny teatr zaczął tworzyć „przedstawienia jako 
autonomiczne dzieła sztuki”, w których

tekst już nie steruje przedstawieniem, nie kontroluje go i nie legitymizuje. 
Staje się raczej materiałem pośród innych materiałów - jak ciało aktora, 
dźwięki czy przedmioty - wykorzystywanych bądź adaptowanych w przed
stawieniu, by ukonstytuowało się ono jako dzieło sztuki'8“.

Choć Fischer-Lichte uznaje demokratyzację materialności przedstawienia 
za cechę typowo modernistyczną, nie zapomina także, że

teatr zawsze spełnia funkcję referencyjną i performatywną. Podczas gdy funk
cja referencyjna dotyczy reprezentacji postaci, akcji, relacji i sytuacji, funkcja 
performatywna wiąże się z realizacją działań - przez wykonawców i przez 
publiczność - i w tym sensie z „wydarzeniowością” teatru'8'.

Historię teatru, a szczególnie teatralności modernistycznej i postmoderni
stycznej, można prześledzić pod kątem zmieniających się relacji między 

akapicie czytamy: „Dlatego rytuał ma znacznie większą moc od mitu. Rytuał żyje 
niezależnie od tego, czy się go dopełnia, mity umierają i spoczywają w bibliotekach" 
(idem. Collective Reflexivity. Restoration of Behaviour, [w:] A Crack in the Mirror. Reflexive 
Perspectives in Anthropology, red. Jay Ruby, University of Pennsylvania Press, s. 43). 
Dziękuję Richardowi Schechnerowi za uzmysłowienie mi tej zmiany.
180 Erika Fischer-Lichte, The Avant-Garde and the Semiotics of Antitextual Gesture, 
tłum. James Harding, [w:] Contours of the Theatrical Avant-Garde, s. 80-81.
181 Ibidem, s. 81-82.
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funkcją referencyjną a funkcją performatywną; między opisywaną przez 
Burke’a sprawczością tekstu a okolicznościami teatru; między tym, co 
Julia A. Walker określiła jako „konceptualny” rejestr tekstu a „afektyw- 
nym i doświadczeniowym rejestrem" akcji wcielonej182.

182 Julia A. Walker, Why Performance..., s. 165. Por. także jej wnikliwą analizę pojęcia 
„performatyw” w pracach Judith Butler (ibidem, s. 161-169).
183 Elin Diamond, Unmaking Mimesis. Essays on Feminism and Theatre, Routledge 
1997, s. 4.
184 Michael Vanden Heuvel, „Mais je dis le chaos positif". Leaky Texts, Parasited 
Performances, and Maxwellian Academons, [w:] Contours of the Theatrical Avant-Garde, 
s. 132.

Dialektyczna koncepcja teatralności leży u podstaw złożonej koncepcji 
performatywności płci kulturowej Judith Butler. Z jej inspiracji zrodziły 
się prowadzone na szeroką skalę z teatralnego punktu widzenia studia nad 
tożsamością, począwszy od płci kulturowej, rasy i tożsamości seksualnej, 
a skończywszy na współczesnym transnarodowym, globalnym i interkul- 
turowym performansie. Dla Elin Diamond punkt styku między referen- 
cyjnością a performatywnością stał się podstawą dla definicji realizmu 
scenicznego, czyli takiego typu praktyki scenicznej, która w oczywisty 
sposób wytwarza reprezentację świata przedstawionego tam, na scenie, na 
naszych oczach, na podstawie precyzyjnych wskazówek inscenizacyjnych 
z tekstu (dość przypomnieć dramaty Shawa czy O’Neilla). Jak twierdzi 
Diamond, realizm to „coś więcej niż tylko interpretacja rzeczywistości”, to 
środek służący do produkowania „«rzeczywistości» przez pozycjonowanie 
widza tak, by mógł poznać prawdę i poddać ją weryfikacji”'8’. Jak po
wszechnie wiadomo, realizm stara się ukryć machinę teatru, ale łatwo da 
się dostrzec ideologiczny wymiar tego kamuflażu. Wielka liczba strategii 
we współczesnym teatrze alternatywnym nie służy już rozbrojeniu tekstu 
i ukryciu ideologicznej roli sprawców i sposobów wykonania na scenie 
i poza nią, lecz ją ujawnia. Jeśli „tekstualność i performatywność zarazem 
się uzupełniają i wzajem kwestionują w teorii i praktyce”184, to teoria 
teatru dramatycznego powinna za wszelką cenę uwzględnić dynamikę 
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tej różnicy. Ta teoretyczna kwestia uzyskała materialny wyraz w Romeo 
+ Julii Baza Luhrmanna, gdzie „tekst” został ironicznie wprowadzony 
w pole widzenia, obok pistoletu z wygrawerowanym napisem „miecz”.

Zamknięcie teatru dramatycznego w archiwum miało wpływ nie tylko 
na metody badawcze z pogranicza literaturoznawstwa i performatyki, lecz 
także na praktykę krytyków i pisane z dzisiejszej perspektywy historie 
gatunków performatywnych. W znanej pracy Teatr postdramatyczny Hans- 
Thies Lehmann ogłosił początek nowej epoki teatru, który nazwał post- 
dramatycznym właśnie dlatego, że wyzwolił się on spod dominacji tekstu 
i tworzonej na jego podstawie „reprezentacji”. Współczesne przedstawie
nia niewątpliwie przekraczają ograniczenia teatru dramatycznego, który 
był formą wysoce wyspecjalizowaną, odmienną od dytyrambu, mszy, 
walk niedźwiedzi, tańca, a nawet takich gatunków, jak opera czy teatr 
muzyczny. Jednak Lehmann sugeruje, że zakwestionowanie „reprezenta
cyjnej” funkcji dramatu, utożsamianej z zapisem na stronie, doprowadziło 
do istotnych zmian we współczesnych praktykach performatywnych. 
Zamiast sytuować wykonanie dramatu między wymiarem „referencyj
nym a performatywnym”, Lehmann uważa teatr dramatyczny za formę 
z gruntu archiwalną: jego widzowie „oczekują od teatru przedstawienia 
na scenie klasycznych tekstów”, czekają na „zrozumiałą fabułę, logiczną 
i sensowną całość, kulturowe samopotwierdzenie i wzruszające emo- 
cje",8s. Tego typu przedstawienie jest tylko pochodną tekstu „podporząd
kowaną jego prymatowi” i sprowadza się do „deklamacji oraz scenicznej 
realizacji wcześniej napisanego dramatu”185 186 187. Jeśli zaś chodzi o zabiegi 
podważające fikcję - figurę teatru w teatrze, chór, prolog i epilog, język 
liryczny i strategie epickie - „dramat próbował [je] wchłonąć, nie tracąc 
przy tym swego dramatycznego charakteru”'87. Świat przedstawiony wy
wiedziony z tekstu zasłonić miał więc rzeczywistość środków teatralnych.

185 Hans-Thies Lehmann, op. cit., s. 13.
186 Ibidem, s. 17.
187 Ibidem.
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W pewnym sensie Lehmann skierował swój wywód przeciwko kra
jobrazowi tradycyjnych europejskich dyscyplin naukowych i instytucji, 
obejmowanych zbiorczą nazwą Theaterwissenschaft. Specyfikę obszaru 
badawczego w Ameryce Północnej określiło natomiast rozróżnienie na 
teatrologię i performatykę oraz teatr i dramat. Jak przekonuje Willmar 
Sauter, „dla badaczy z Ameryki Północnej termin «teatr» nie oznacza żad
nego konkretnego gatunku artystycznego”'88. Zdumiewać więc może to, że 
dla Lehmanna teatr dramatyczny ma zdecydowanie „literacki” charakter'89:

Całość, iluzja, reprezentacja świata podlegają modelowi „dramatu”, i odwrot
nie: poprzez swoją formę teatr dramatyczny traktuje całość jako model rzeczy
wistości. Teatr dramatyczny kończy się w tym miejscu, gdzie te elementy nie 
stanowią już zasady regulującej, lecz okazują się tylko jednym z możliwych 
wariantów sztuki teatru'9”.

Lehmann odróżnia teatr dramatyczny od postdramatycznego, jak Taylor 
archiwum od repertuaru czy Schechner literaturę od zachowania, opi
sując teatr dramatyczny jako zasadniczo „literacki” gatunek performa
tywny. Jego koncepcja teatru postdramatycznego prowokuje jednak 
pytanie o to, czy „tekst” kiedykolwiek „wystawiało się” w taki sposób? 
Czy zawsze dostarczał nie potrzebującego obróbki materiału do wypo
wiedzenia na scenie i stworzenia świata przedstawionego, do „deklamacji 
i scenicznej realizacji"? Z historycznego punktu widzenia wynalezienie

188 Willmar Sauter, The Theatrical Event: Dynamics of Performance and Reception, 
University of Iowa Press 2000, s. 43.
189 Europejskie i amerykańskie praktyki naukowe różnią się między innymi dlatego, 
że europejska teatrologia od dawna uwzględniała głosy artystów jako krytyków i teo
retyków. Na przykład jednym z reprezentantów Praskiego Koła Lingwistycznego był 
awangardowy reżyser i teoretyk Jindfich Honzl. W Ameryce Północnej podobna ten
dencja pojawiła się dopiero w fazie kształtowania się performatyki. (Jedną z oznak jej 
instytucjonalizacji była publikacja tekstów Eugenia Barby, Augusta Boala, Guillerma 
Gómeza-Pefii czy Ngugiego wa Thiong’o w „TDR”, a także szeroki zasięg oddziały
wania ich pism).
190 Willmar Sauter, op. cit., s. 22.
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druku i wytworzenie jednolitej technologii teatru jako formy reprezen
tacji sprawiły, że pewne praktyki inscenizowania dramatu na przełomie 
XIX i XX wieku wydawały się bardziej „naturalne” od innych. Należy 
jednak pamiętać o tym, że wielu twórców odpowiedzialnych za rozpo
wszechnienie się koncepcji teatru jako „ilustracji” tekstu - Stanisławski, 
Granville-Barker, Meyerhold - jednocześnie tworzyło alternatywne stra
tegie wykorzystania tekstu w rozmaitych formach scenicznych, jak teatr 
symbolistyczny czy biomechaniczny. Próżno szukać opisywanego przez 
Lehmanna „teatru dramatycznego” na polu współczesnej dramatologii, 
która w znacznej mierze odrzuciła koncepcję przedstawienia jako inter
pretacji, a wraz z nią pożegnała także przekonanie, że realizacja tekstu ma 
charakter „reprezentacji". W „teatrze aktorskim” Goldmana na pierwszy 
plan wysuwa się sam proces reprezentowania jako główny środek wyrazu 
i zarazem nadrzędny cel: widz koncentruje się na grze aktorów, a nie na 
tekście. Garner określił przedstawienie mianem „układu wielu pozycji”, 
w którym rzeczywiste i fikcyjne ciała oraz przestrzenie służą wywołaniu 
i podtrzymaniu „kryzysu iluzji”'9'. Ciała aktorów, „znaki, które nawzajem 
się modyfikują”'92, wywołują „rewolucję”, jak cały teatr według Bennetta, 
skoro „interpretacji” scenicznej nie sposób zredukować do lektury tekstu, 
do odtworzenia świata przedstawionego w dramacie. Nie da się zaprze
czyć, że w przedstawieniu „gest, muzyka i obraz”'9’ mają tę samą wagę, 
co kinetyczne elementy performatywne. Pod tym względem oglądanie 
przedstawienia różni się od czytania. Teatralne elementy trzeba dopiero 
wymyślić, dlatego - jak piszę Bennett - zarówno lektura sztuk, jak i ich 
sceniczna realizacja są „z gruntu ułomne”'94.

Teatr postdramatyczny to znakomity przegląd innowacyjnych strategii 
współczesnego teatru i performansu, wywiedzionych z praktyki teatralnej 
modernizmu. Jednak proponowane przez Lehmanna kategorie znacznie

191 Stanton B. Garner, Bodied Spaces, s. 43.
192 Ibidem, s. 211.
193 Hans-Thies Lehmann, op. cit., s. 46.
194 Benjamin Bennett, All Theater..., s. 94. 
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lepiej nadają się do opisu wyłaniających się form teatru dramatycznego. 
Na przykład, „należy uwzględnić również takich reżyserów, którzy wpraw
dzie inscenizują tradycyjne teksty dramatyczne, lecz robią to, angażując 
teatralne środki, pozbawiając te teksty typowej dla nich dramatyczno- 
ści”’95. Jeśli w ogóle teatr postdramatyczny posługuje się tekstem, pozba
wia go dramatyczności, akcentując „konflikt i otwartą wrogość"196 między 
tekstem a sceną. Podkreśla wymiar „samowystarczalnej cielesności, która 
wystawiona zostaje w całej swej intensywności, potencjale gestycznym, 
w pełnej aury obecności oraz w wewnętrznych i przekazywanych na ze
wnątrz napięciach”’97, a nawet zmienia status i znaczenie ciała teatral
nego, które nie wyczerpuje się w znaczeniu i reprezentacji, gdyż nabiera 
na scenie wartości „gestu samego w sobie”’98.

Jeśli uznamy, że „deklamacja i sceniczna realizacja” tekstu nie są 
kluczowe dla realizacji dramatu, wtedy teatr postdramatyczny straci 
całą swoją specyfikę. To samo można powiedzieć o wprowadzonych 
przez Dianę Taylor heurystycznych narzędziach, służących do analizy 
pozbawionych tekstu przedstawień z repertuaru, czyli scenariuszy. Dla 
Lehmanna teatr dramatyczny pełni funkcję czysto reprezentacyjną, 
tymczasem Taylor, próbując uwolnić przedstawienie od hegemonii tek
stu, wprowadziła pojęcie scenariusza jako metodologiczną alternatywę. 
Jego innowacyjna siła płynie z powiązania dramatu i teatru z iteratywną 
logiką druku, a także z przekonania, że teatr pełni funkcję wyłącznie 
reprezentacyjną. Scenariusz pozwolił Taylor odróżnić pełne radykalnej 
energii przedstawienie bez tekstu od teatru jako siły normalizującej; 
w pewnym sensie scenariusz odbiera narracyjnym elementom repertu
aru charakter dramatyczny, gdyż naszą uwagę skupia nie na fikcyjnych 
elementach świata przedstawionego, lecz przede wszystkim na procesie 
samego przedstawiania. Po pierwsze, scenariusz umożliwia ulokowanie

195 Hans-Thies Lehmann, op. cit., s. iii.
196 Ibidem, s. 237.
197 Ibidem, s. 149.
198 Ibidem, s. 277.
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przedstawienia na „materialnej scenie, a także w kontekście kodów teatral
nych, które dla widzów stanowią źródło istotnych informacji na temat, na 
przykład, przynależności klasowej postaci czy okresu historycznego’’1". Te 
cechy przedstawienia teatralnego, stanowiące często integralny element 
sceny dramatycznej czy kontekstu teatralnego, określają także cechy ma
terialnej historyczności przedstawienia. Kiedy oglądamy przedstawienie 
w Berliner Ensemble, mamy stale świadomość istnienia findesieclowych 
ornamentów w budynku, historii działań wojennych, walk politycznych 
i artystycznych eksperymentów, które dosłownie pozostawiły ślad na 
murach teatru (nadal widać na proscenium czerwone X, które Brecht 
namalował na pruskim godle; balustrada nosi ślady po szrapnelu; nadal 
działają koła z radzieckiego czołgu, które Helene Weigel ukradła i kazała 
zainstalować, żeby scena obrotowa poruszała się łatwiej i ciszej, kiedy 
trzeba było na przykład przemieścić wóz Matki Courage). Innymi słowy, 
choć w teatrze dramatycznym korzysta się z tekstów, stanowią one inte
gralną część materialnego i skodyfikowanego scenariusza przedstawie
nia, którego nie determinuje z góry matryca tekstu. Analogicznie można 
powiedzieć, że widzowie w teatrze dramatycznym „chcą oglądać sposób 
ucieleśnienia aktorów społecznych”199 200. Ponadto w tym typie teatru - jak 
w scenariuszu - mamy do czynienia z „konwencjonalnymi strukturami, 
które z góry przesądzają o pewnych rozwiązaniach scenicznych, choć 
dopuszczają też odwrócenie, parodię i zmianę”201.

199 Diana Taylor, op. cit., s. 29.
200 Ibidem, s. 29.
201 Ibidem, s. 31.

Trudno odróżnić fikcję świata przedstawionego w scenicznej realizacji 
dramatu od prezentujących ją sprawców, jej sprawczości i celów. Choć 
w teatrze postdramatycznym czy teatrze pozbawionym dramatyczno- 
ści akcent pada na prezentacyjny czy performatywny aspekt, nawiedza 
go często widmo referencjalności typowo reprezentacyjnej. Na przy
kład w Iwanowie Dimitra Gotscheffa na scenie Volksbühne w Berlinie
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(przedstawienie oglądałem w styczniu 2005 roku), całą scenę wypełniał 
dym, zaś tekst Czechowa stał się serią dialogów bez dramatycznego 
charakteru. Każda postać pojawiała się i znikała we mgle, najwyraźniej 
przywoływana... Skąd? Z wnętrza umysłu protagonisty? Z jego pamięci? 
Stanowiła wytwór jego gniewu? Desperacji? Anomii? A może po prostu 
została przywołana z innego miejsca na scenie? Aktorzy mówią tu głów
nie do publiczności, a powolny rytm spektaklu i monotonne wybuchy 
krzyku, charakterystyczne dla niemieckiego teatru postdramatycznego, 
nie dają zapomnieć o tym, że przedstawienie rozgrywa się tu i teraz. 
Wydarzenia dramatyczne nie budują żadnego świata przedstawionego. 
W kulminacyjnym momencie samobójstwa Iwanowa dym się rozwiewa, 
a on maluje sprayem na ścianie schematyczny rysunek człowieka, który 
strzela sobie w głowę, ciała po kolei spadają ze sznurowni. A jednak, choć 
to przedstawienie wyraźnie negowało porządek dramatyczny „świata” 
przedstawionego u Czechowa, adekwatnie opisuje je stwierdzenie, że inte
raktywne zaangażowanie tekstu i przedstawienia ustanawia tu odmienną, 
labilną narrację, która w minimalnym stopniu koduje reprezentację, choć 
całkowicie jej nie przemieszcza202. Gotscheff odkrył w tym tekście nową 
sprawczość, wykorzystując ją jako instrument inicjujący grę w ramach 
społecznej technologii współczesnej sceny.

202 Na temat pracy Lehmanna por. Benjamin Bennett, AU Theater..., s. 201-202.

Znakomita i prowokująca do myślenia książka Lehmanna, podob
nie jak praca Taylor, roztacza przed nami pejzaż współczesnego teatru. 
Przypomina zarazem, że przedstawienie dramatyczne, mimo całego 
swojego oddziaływania, które niewątpliwie wzmacnia i utrwala druk, 
jednocześnie rejestrując tekst i dając do niego możliwość innego dostępu, 
to tylko niewielka i mało reprezentatywna część teatru jako takiego. 
Podobnie wielu krytyków dramatu przekonywało, że dopiero wyklucze
nie dramatu z powodu jego rzekomo „literackiego” charakteru pozwoli 
stworzyć przedstawienie rozgrywające się tu i teraz. Hamlet twierdził, że 
nawet Zabójstwo Gonzagi można przepisać („a speech of some dozen lines, 
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or sixteen lines", „monolog na tuzin lub szesnaście wersów”, 2.2.477),co 
na chwilę odbierze jego sprawczości charakter dramatyczny, teatralizując 
tekst zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zamiast sporządzać katalog me
tod, służących teoretykom i krytykom dramatu do opisania materialności 
przedstawienia, próbowałem poddać analizie binarne opozycje, dzięki 
którym performatyka usytuowała dramat na progu „normy liminalnej”. 
Na przykład zdecydowało o tym przekonanie, że literackie archiwum 
przechowuje teksty „zafiksowane” w swoistych dla siebie formach, w prze
ciwieństwie do zróżnicowanego i subwersywnego repertuaru przedsta
wienia. Podobnie jak założenie, że tekst dramatyczny, niczym inne formy 
tekstów i opisana przez Geertza strategia czytania gry scenicznej jako 
„tekstu”, wywiera deformujący nacisk zarówno na przedstawienie, jak 
sposób jego rozumienia. Choć Shannon Jackson rozprawiła się z mitem 
„literatury dramatycznej” jako dominanty instytucjonalnej („zawsze pozo
stawała poza kanonem literackim”20’), performatyka uparcie opisuje teatr 
dramatyczny jako swego potężnego przeciwnika, zasadniczo wrogiego 
wobec koncepcji transgresyjnej, wcielonej i mobilnej reakcji oraz wyklu
czającego opór wobec hegemonii autorytarnej kultury i historycznych 
modeli reprezentacji. David Roman pokazał użycie metaforyczne „dra
matu” jako narzędzia do wywoływania „chwilowego instytucjonalnego 
i dyscyplinarnego chaosu” na polu badań amerykanistycznych. Podobnie 
w fazie powstawania performatyki „dramat” - a także teatr dramatyczny 
- „jest tym, co uznaje się za część wspólnej wiedzy, której nie trzeba tema- 
tyzować”203 204. Kiedy sięgnie się po zapomniane i skomplikowane strategie 
lektury dramatu, zdolne opisać podwójną sprawczość tekstu w skompli
kowanych okolicznościach teatru, można będzie przenieść badania nad 
tekstem dramatycznym i jego sceniczną realizacją poza granice „pozornie 
dobrze znanego obszaru”, który od jakiegoś czasu uważa się za błędną 
i niewłaściwą reprezentację.

203 Shannon Jackson, Professing Performance, s. 24.
204 David Román, op. cit., s. 23.
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Już te kilka wybranych prac dowodzi, że należy odrzucić starą dy
chotomię i inaczej skonceptulizować fundamentalną funkcję tekstu 
w przedstawieniu. Wspomniane przeze mnie propozycje nie zrodziły 
się w trakcie przejścia od dramatologii do kulturoznawstwa, lecz ich au
torzy tak charakteryzują tekst, żeby dało się uwzględnić jego specyficzną 
materialność: tekst jako narzędzie ucieleśnienia, tekst w zaprojektowanej 
przestrzeni, tekst determinujący wydarzenie, tekst naruszający konwencje 
doświadczenia. Żeby w pełni wykorzystać potencjał nowych propozycji 
metodologicznych, trzeba zapytać o to, z jakimi ciałami, przestrzeniami 
i doświadczeniami mamy do czynienia w praktyce. Oczywiście staram 
się uwzględnić te kwestie, zarazem akcentując performatywne wymiary 
teatru dramatycznego. Podobne podejście wybrał Simon Shepherd. Nie 
zajmuje się on konkretnymi przedstawieniami, tylko opisuje, jak ciała 
są „kulturowo produkowane" w trakcie scenicznej realizacji dramatu205. 
„Teatr stawia ciałom szczególne wymagania”206, zaś analiza dramatu wy
maga (przynajmniej) „ogólnej koncepcji technik performatywnych w da
nej kulturze”, a także „uwrażliwienia na te szczególne momenty, kiedy 
publiczność akceptuje, kwestionuje lub negocjuje te techniki”207. Można 
polemizować z Shepherdem, który realizację sceniczną dramatu trak
tuje jako „szczególny przypadek tekstu pisanego ciałami”2“8. Analizując 
warunki takiego spotkania, należy sięgnąć poza horyzont tekstu, żeby 
uchwycić repertuary, gwarantujące czytelność wymiany symbolicznej 
między różnymi formami, nastrojami i środkami wyrazu, a także pozbyć 
się złudzenia, że przedstawienie da się w pełni opisać, kiedy rozszyfru
jemy jego kod.

Według Blaua to język wnosi na scenę historyczność. Tekst wprowa
dza inność ucieleśnienia podmiotowości w przestrzeń i czasie przedsta
wienia. Jeśli aktorstwo to ideologiczne dyscyplinowanie ciał, pozwalające

205 Simon Shepherd, op. cit., s. 12.
206 Ibidem, s. 2.
207 Ibidem, s. 27.
208 Ibidem.
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zmienić je w kulturowo uwarunkowane środki wyrazu, tekst dramatyczny 
- z porównywalną dialektyką konwencjonalności i zmiany, konformizmu 
i rekonstytucji - wprowadza do przedstawienia zewnętrzną sprawczość. 
Służy do zapisania języka i dostarcza inspiracji do działania, choć nigdy 
w pełni nie reprezentuje działających podmiotów. Materialną inność 
tekstu, który jak tkanina czy drewno czeka, by ktoś nadał mu kształt 
w przedstawieniu czy zmienił w przedstawienie, łatwo dostrzec w więk
szości przedstawień międzykulturowych. Trudny do zrozumienia i obco 
brzmiący język Szekspira, Jonsona czy Shawa akcentuje tę inność nawet 
w najbardziej współczesnych czy postdramatycznych inscenizacjach. 
Choć nasze Antygony mówią współczesnym idiomem, w ich słowach 
pobrzmiewają obce nam wartości, perspektywy i postawy. Współczesne 
teksty dramatyczne również wnoszą na scenę tę inność, specyficzny rytm 
i odniesienia, które trzeba zmienić w coś innego, w przedstawienie. Tekst 
dramatyczny to tekst użytkowy. Można pozostać mu wiernym lub go 
zdradzić, podkreślić jego referencyjność lub performatywność. Jednak 
niezależnie od tego tekst zachowuje ziarnistość, swoistą fałdę, której do
piero wydarzenie sceniczne nadaje kształt. Tę inność widać w niektórych 
tekstach lepiej niż w innych, lecz istnieje zawsze, zarówno w zawiłych 
i nie do końca logicznych dialogach Davida Mameta, jak i w wieloznacz
nych powtórzeniach, pauzach i zaśpiewach Suzan-Lori Parks.

Nie chcę wcale powracać do koncepcji „literackiej” teatralności Nowej 
Krytyki, która analizowała postacie mówiące. Ten teatr istnieje tylko w ar
chiwum. Dowodzą tego zarówno muzealne przedstawienia, jak i „zorien
towana na przedstawienie” krytyka dramatu czy - jak pisał Goldman 
w 1975 roku - konceptualizacje niektórych instrumentów krytycznych, 
z których pomocą powołano do istnienia performatykę. W każdej reali
zacji scenicznej dramatu trzeba na nowo odkryć możliwości oferowane 
przez tekst w ramach zmieniającej się technologii społecznej teatru, 
konfrontując archiwum z repertuarem, czy - jak pisał Bennett - wpro
wadzając archiwum do repertuaru. Pozwoli to stworzyć jedyne w swoim 
rodzaju wydarzenie na interfejsie sztuki, którego nie przewiduje ani 
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tekst, ani zastępujące go zachowane zachowanie o funkcji stabilizującej. 
Zapisywanie i drukowanie sztuk rodzi złudne wrażenie, że w archiwum 
nic się nie dzieje, a tekst o ustalonej formie służy jako pretekst dla gry 
scenicznej. Tymczasem jego forma ma wiele wymiarów, zaś w trakcie prób 
je traci lub zyskuje ich jeszcze więcej. Zamiast podtrzymywać wiodącą na 
manowce dychotomię archiwum i repertuaru, powinniśmy raczej skupić 
się na tym aspekcie scenicznej realizacji dramatu, który się jej wymyka.

Tekst może funkcjonować jako archiwum: dramat służy jako inspi
racja do działania, stanowi oprogramowanie, pozwalające w społecznej 
i kulturowej technologii danego teatru wyprodukować istotne wydarze
nia, podtrzymać ideologię działania, gry aktorskiej, zachowania i toż
samości. Da się prześledzić pewne ciągłości w historii zachodniego 
dramatu, ale teatralne środki służące przekształcaniu tekstu w przed
stawienie zawsze znajdują się pod presją. Zmienne historycznie defini
cje człowieka, znaczenia działań, a także środki i cele manipulowania 
uwagą modyfikują nawet najbardziej konwencjonalne reżimy praktyk 
scenicznych. Jakie możliwości oferują różne typy tekstów dramatycznych 
w różnych systemach produkcji? Jakie działanie wykonuje tekst, który 
Anthony Kubiak nazwał „soczewką skupiającą w sobie doświadczenia, 
myśli i emocje”209? Jak należy rozumieć takie określenia, jak „konwen
cjonalne”, „eksperymentalne” czy „postdramatyczne” przedstawienie? 
Jak stworzyć krytyczne i pedagogiczne modele lektury dramatu jako 
struktury odznaczającej się sprawczością, jako narzędzia pozwalającego 
skonstruować osobliwe - ale nie osobliwie puste - działanie sprawców 
na scenie, w okolicznościach teatru?

209 Anthony Kubiak, Agitated States. Performance in American Theater of Cruelty, 
University of Michigan Press 2002, s. 14.

Jak twierdzi Taylor, żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba zrozumieć 
zasady interakcji między archiwum a repertuarem; opracować sposoby 
czytania „tekstu” jako otwartej struktury i użytkowego materiału, który 
można dowolnie (re)konstruować w ramach zmiennych historycznie
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i konwencjonalnych systemów realizacji; poznać zasady retorycznego 
oddziaływania w teatrze, pamiętając o tym, że nie przesądza o tym od
działywaniu sama reprezentacja, zaś zachowania sceniczne typowe dla 
„teatru aktorskiego" na poziomie formy modyfikują - intensyfikują, prze- 
nicowują, cytują, przywołują jako przykład, redukują, alienują, wcielają 
itd. - zachowania w tym drugim teatrze, który rozgrywa się poza sceną. 
Oznacza to także, że trzeba opracować metody badań materialności tek
stu, a nie tylko jego gatunkowych wyznaczników formalnych. Zrozumieć, 
jak tekst uruchamia proces twórczy, jak odnosi się do miejsca, gdzie lo
kalizuje punkt styku reprezentacji z prezentacją, jak (częściowo) dostar
cza materiału do „interpretacji” wydarzeń dramatycznych, kluczowych 
- podkreślmy - dla politycznego oddziaływania w pozateatralnym świecie. 
Być może, jak sugerują D. J. Hopkins i Brian Reynolds, problem po czę
ści polega na tym, że „nadal posługujemy się słowem «dramat»", które 
„jako pozostałość po teatrze zależnym od tekstu hamuje rozwój badań"210. 
Może faktycznie słowo „dramat" zwodzi nas na manowce, gdyż na trwałe 
zrosło się z koncepcją organicznej, literackiej reprezentacji determinowa
nej przez tekst dominujący nad środkami scenicznymi. Stwierdzenie, że 
„wszystkie akademickie dyscypliny badające «dramat», zarówno w cichej 
lekturze, jak i realizacji scenicznej, powinny stanowić część literaturo
znawstwa”, zaś „badanie teatru to domena «teatrologii»”, jedynie utrwala 
problem, który - moim zdaniem - pojawił się w chwili, kiedy performa- 
tyka jako nowa dyscyplina wprowadziła własne koncepcje i zerwała ze 
starymi. Problem ten można rozwiązać, traktując tekst dramatyczny jako 
fuzję literatury i przedstawienia.

2io D. J. Hopkins, Bryan Reynolds, The Making of Authorships. Transversal Navigation 
in the Wake of „Hamlet", Robert Wilson, Wolfgang Wiens, and Shakespeare, [w:| 
Shakespeare After Mass Media, red. Richard Burt, Palgrave 2002, s. 273. Polemizują 
oni z moją definicją dramatu (por. W. B. Worthen, Drama, Performativity, Performance, 
„PMLA” 1998, nr 113, s. 1093-1107), choć im także nie udało się adekwatnie opisać 
całego problemu, nawet jeśli słusznie wskazali na niejasności w mojej argumenta
cji. Oczywiście jestem im bardzo wdzięczny za wnikliwą i prowokującą do myślenia 
lekturę.
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Jak dopuścić do głosu tekst w przedstawieniu i poprzez nie? Zwłaszcza 
w obliczu pełnych niepokoju pytań o „imperialistyczne" zakusy perfor- 
matyki211 i nieustającego rozczarowania „krytycznymi i teoretycznymi 
paradygmatami, które zdominowały ten obszar od lat osiemdziesiątych 
XX wieku”. Jak się wydaje, inspiracji do dalszych poszukiwań dostar
czyć mogą szczeliny dyskursu krytycznego, obszary przeoczone, pomi
nięte lub błędnie skonceptualizowane w chwili, kiedy formowała się ta 
dyscyplina212. Być może uda się wtedy uwzględnić materialność tekstu, 
nie tylko jego gatunkowe wyznaczniki formalne, ale także fakt, że tekst 
uruchamia proces twórczy; odnosi się do miejsca, gdzie lokalizuje punkt 
styku między reprezentacją a prezentacją; dostarcza (częściowo) materiału 
do „interpretacji” wydarzeń dramatycznych. Jak twierdzi Peggy Phelan, 
„w teatrze stale wysuwa się na pierwszy plan to, że znika jego własny akt 
odgrywania się”21’. Stale znika również dramat, fikcyjna akcja, która ma 
sens tak długo, jak długo toczy się gra. W kolejnych rozdziałach posta-

211 Jon McKenzie, Is Performance Studies Imperialist?, „TDR: The Drama Review - 
The Journal of Performance Studies” 2006, nr 4, s. 5-8.
212 Na nawoływania McKenziego odpowiedziała Janelle Reinelt w obszernym tekście 
Is Performance Studies Imperialist? Przypomniała w nim o przewadze anglojęzycznych 
publikacji i o specyfice struktury instytucji naukowych, opisując różnice między bada
niami performansu i teatrologią w Stanach Zjednoczonych a w Europie. Przedstawiła 
„wynikające ze specyfiki tych kontekstów różnice, które tłumaczą opór niektórych 
badaczy wobec zaproponowanej zmiany paradygmatu czy też jego terminologii trak
towanej jako etykietka” (Janelle Reinelt, Is Performance Studies Imperialist? Part 2, 
„TDR: The Drama Review - Journal of Performance Studies" 2007, nr 3, s. 12-13). 
Wynikające ze specyfiki kontekstów różnice pozwalają też zrozumieć, dlaczego zmiana 
paradygmatu dokonała się w samą porę. Sytuowanie teatru dramatycznego w obrębie 
hegemonicznego archiwum odzwierciedla jego użycie w realizacji scenicznej w spe
cyficznych sytuacjach i dostarcza instytucjonalnego wsparcia, niekiedy koniecznego, 
by mogło dojść do takiej zmiany. W innych kontekstach historycznych, politycznych, 
uniwersyteckich i instytucjonalnych teatr dramatyczny czy - posługując się mniej 
pejoratywną, a bardziej eurocentryczną terminologią - przedstawienie korzystające 
z tekstu jako podstawy akcji scenicznej pozostaje w zupełnie innej relacji z dominu
jącymi strukturami politycznymi, kulturalnymi i/czy akademickimi.
213 Peggy Phelan, Unmarked, s. 115.
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ram się pokazać, jak tekst dramatyczny alegoryzuje otwarty charakter 
sprawczości tekstu, co nie pozwala nam utożsamić sztuki z wydrukowa
nym dramatem, działania z postacią, fikcyjnego świata przedstawionego 
ze sceną teatralną. Archiwum przechowuje teksty, umożliwiając czytelni
kom wciąż nowe spotkania z nimi, żeby mogli sobie wyobrazić faktyczne 
i potencjalne oddziaływanie dramatu. Ale repertuar to maszyna, która 
produkuje różnicę dramatu, odpowiada za jego znikanie i pojawianie się, 
a także za jego przetrwanie2'4.

214 Por. eadem, Reconstructing Love. „King Lear" and Theatre Architecture, [w:] 
A Companion to Shakespeare and Performance, red. Barbara Hodgdon, W. B. Worthen, 
Blackwell 2005, s. 13-35.
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WYSTAWIANIE TEKSTU: HAMLET

Słowa, słowa, słowa.
Hamlet (2.2.189)

Papier, papier, papier.
Jacques Derrida Paper Machine

S
łowa, słowa, słowa. Jak przystało na sztukę, której protagonista wła
śnie wrócił ze studiów w Wittenberdze, w Hamlecie pojawia się kilka 
książek. Gertruda widzi, jak pogrążony w melancholii Hamlet czyta 
książkę, co samo w sobie stanowi oznakę jego nikczemności (Folio 2.2.164, 

uwaga inscenizacyjna), późnej Hamlet przyłapuje Ofelię z książką, która 
daje jej alibi, żeby stanąć na jego drodze'. W inscenizacjach i ekraniza
cjach Hamleta pojawiają się jeszcze inne książki. Już w Quarto z 1603 
roku Król zauważa, że tuż przed monologiem „Być albo nie być" Hamlet 
„zamyśla się nad książką” (7.110). To zaś pozwala się domyślać, że to 
czytana przez Hamleta książka inspiruje jego rozmyślania, a może nawet 
stanowi ich źródło1 2. Lecz w arcytragedii Szekspira obok książek pojawiają 

1 O ile nie podaję inaczej, korzystam z wersji Hamleta opublikowanej w wydaniu 
przygotowanym przez Ann Thompson i Neila Taylora na podstawie Quarto 2 z 1604 
roku. Niekiedy odwołuję się także do Quarto 1 z 1603 roku i do Folio. Hamlet. The 
Texts of 1603 and 1623, red. Ann Thompson, Neil Taylor, Arden Shakespeare 2006. 
Kilka cytatów zaczerpnąłem z: The Norton Shakespeare, red. Stephen Greenblatt et al., 
W. W. Norton Company 1997. [Polskie cytaty za: William Shakespeare, Hamlet, tłum. 
Stanisław Barańczak, Wydawnictwo „W drodze” 1990; kiedy wersja Barańczaka zbyt 
daleko odbiega od sensów oryginału, które podkreśla W. B. Worthen dajemy tłuma
czenie filologiczne - przypis od tłumaczy].
2 Na temat interpretacji Hamleta por. Hardin Craig, Hamlet's Book, „The Huntington 
Library Bulletin” 1934, nr 6, s. 17-37.
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się również teksty innego typu. Klaudiusz wysyła do Norwegii listy („here 
writ”, 1.2.27) przez Voltemanda i Corneliusa, którzy powracają z „entre- 
aty” (traktatem, 2.2.76). Przejazd Fortynbrasa przez Danię gwarantuje 
„license” (umowa, 4.4.2); Hamlet przechwytuje i modyfikuje zlecenie 
(„commision”) Klaudiusza dla Rosencrantza i Guildensterna (3.3.3). Na 
scenie krążą też listy prywatne. Poloniusz przesyła pieniądze i list (his 
„Money and notes”, 2.1.1) do Laertesa, a jednocześnie instruuje Reynalda, 
jakie kłamstwa („forgeries”, 2.1.20) o jego synu powinien rozpowszech
niać. Ofelia dostaje listy i inne dowody uczucia od Hamleta, Poloniusz 
jeden z nich odczytuje Klaudiuszowi i Gertrudzie (razem z wierszem 
od księcia). Jak wiadomo, Hamlet piszę i czyta. Dręczony przez Ducha, 
prosi o notatnik, swój notes pamięci („tables! Meet it is I set it down”, 
1.5.107)3. W liście do Horacja, a także w oddzielnych listach do Klaudiusza 
i Gertrudy obwieszcza swój powrót do Danii. Horacjo i Klaudiusz zgodnie 
z tekstem odczytują na głos słowa Hamleta, który napisał także „mowę na 
tuzin lub szesnaście wersów” („a speech of some dozen lines, or sixteen 
lines”, 2.2.477). Nawet jeśli nie słyszymy ich ze sceny, stanowią one rodzaj 
podsumowania Zabójstwa Gonzagi.

3 Zaskakujące i pouczające omówienie notatników wielokrotnego użytku („tables”), 
które znajdowały się w powszechnym użytku na początku epoki nowożytnej, można 
znaleźć w: Peter Stallybrass, Roger Chartier, J. Franklin Mowery, Heather Wolfe, 
Hamlet's Tables and the Technologies ofWriting in Renaissance England, „Shakespeare 
Quarterly” 2004, nr 55, s. 379-419.

W Hamlecie nie tylko mówi się o konkretnych tekstach, całą sztukę 
przenika metaforyka kultury literackiej. Książki i teksty funkcjonują jako 
podstawowe metafory dla świadomości i postaci. Hamlet przysięga wyma
zać „wszystkie nieważne zapiski / maksymy, z książek” ze „stroniczek" 
swojego umysłu (1.5.103). Teksty zostały też wplecione w werbalną tka
ninę sztuki, w „kłamstwa” Poloniusza, w kwestie prawne, prawomocne 
tytuły, statuty, świadectwa urzędowe, które wspomina Hamlet w scenie 
na cmentarzu (5.1.93-105). Składają się ponadto na rolę Ofelii jako „świa
dectwo szaleństwa („document in madness”, 4.5.172). W Hamlecie łatwo 
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odnaleźć wykładnię kanonów krytyki literackiej, głoszoną głównie ustami 
Poloniusza. Recytuje on komiczną listę zdolności aktorów („Najlepsi 
w świecie aktorzy - tragiczni, komiczni, historyczni...”, 2.2.333), ocenia
jąc „fatalną frazę” („vile phrase”, 2.2.10) wiersza Hamleta, ale chwaląc 
jego wymowę, kiedy gra Pyrrusa („Na Boga, książę, świetna deklamacja 
- z dobrą dykcją i wyczuciem”, 2.2.404-5), podobnie jak język, którym 
Eneasz opowiada swoją historię Dydonie („Królowa z prześcieradłem na 
głowie - to dobre”, 2.2.441-2). Ale i Hamlet występuje jako krytyk, kiedy 
wyśmiewa Zabójstwo Gonzagi, to „sztuczydło paskudne”, choć „to praw
dziwa historia, a sztuka napisana w najlepszym włoskim stylu" (3.2.234, 
255-6). Zauważa także „doskonałość” dramatu trojańskiego, o którego 
wykonanie prosi Aktorów. Ponieważ różne gatunki „oratury” - znane 
przysłowia, piosenki i ballady - przeniknęły do książek w epoce druku, 
znalazły się też w Hamlecie: w piosenkach Ofelii, w żartobliwym okrzyku 
Hamleta „O Jefte, sędzio Izraela, jakiż skarb posiadasz!” i zapewne także 
w rymowance „niech się zraniony jeleń słania”. Jej dowcip ujawnia się 
dopiero w chwili, kiedy widz dostrzeże ukryty rym „was”/[„ass”], jak 
przypomina Horacjo (3.2.263-76)''. Cytowane przez Poloniusza w rozmo
wach z Laertesem sentencje, podobnie jak jego irytujące słowne potyczki 
z Klaudiuszem i Gertrudą, ustanawiają kolejny interfejs między kulturą 
piśmienną a kulturą oralną. Daje temu wyraz Laertes, kiedy przybiera 
postawę i ton głosu scenicznego mściciela, „W najgłębszą otchłań ciskam 
przyzwoitość: Tak, właśnie tak! Mam gdzieś zbawienie duszy!” (4.5.130-1)5.

Realizacja tekstu Hamleta stanowi przykład negocjacji między literacko- 
ścią a oralnością tamtej epoki, zaś obsesyjne wręcz powroty do aktu pisania

4 Na temat popularnych piosenek, ballad i przysłów piszę Harold Jenkins w obszer
nych komentarzach do wersów 2.2.399, 3.2.265-266 ¡4.5 w swoim wydaniu Hamleta. 
Por. William Shakespeare, Hamlet, red. Harold Jenkins, The Arden Shakespeare 1982.
5 Kwestia Poloniusza należy do tych, które w Quarto 1 oznaczono jako konieczne do 
„uproszczenia”. W tej wersji wypowiadał te kwestie Corambis i zapewne podkreślał ich 
„tekstualną” jakość. Por. Zachary Lesser, Peter Stallybrass, The First Literary „Hamlet” 
and the Commonplacing of Professional Plays, „Shakespeare Quarterly” 2008, nr 59, 
s. 371-420. 
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i grania na scenie wskazują na kluczowy moment transformacji kulturowej, 
kiedy narodziły się nowożytne dychotomie dramatu usytuowanego mię
dzy literaturą a przedstawieniem. Odnotowana w Hamlecie i powszechnie 
znana refleksja na temat „świata jako teatru”, domaga się specyficznego 
rodzaju przedstawienia: teatru dramatycznego, który sięga po rozmaite 
rozwiązania, od scenariuszy proponowanych przez Poloniusza, Klaudiusza 
i Laertesa, po formalny zabieg teatru w teatrze6. Nikogo nie powinno za
tem dziwić, że Hamlet wyobraża sobie własną pamięć jako „księgę i tom”. 
Potrafi też przejrzeć na wylot intrygę, którą uknuli Klaudiusz, Rosencrantz 
i Guildenstern, żeby go schwytać. Wyobraża ją sobie bowiem jako zapisany 
dramat („Zanim zdążyłem zwrócić się z prologiem / Do swego mózgu, on 
już sam ułożył / Cały tekst sztuki”), którego intrygę przeprowadza bardzo 
adekwatnie, niczym pisarz rozkładając jej ironiczny finał „pewną" („fair”, 
5.2.29-37) ręką. Choć Hamlet buntuje się przeciwko temu, co „można 
udać, odegrać jak aktor” (1.2.84), dawna przyjaźni się z Aktorami. 
Dlatego mowa, którą dla nich próbuje, zaczyna się uczonym falstartem. 
Kiedy później komentuje Zabójstwo Gonzagi (3.2.238), „mógłby służyć za 
narratora sztuki”, a konfrontacja z Laertesem nad grobem Ofelii, dotycząca 
„tego tematu”, poświadcza jego mistrzostwo w gardłowaniu i odgrywaniu 
rozpaczy. Także Aktorzy reklamują swoją wszechstronność na scenie, „zna
komici tak w dramacie klasycznym, jak w poemacie scenicznym. Żaden 
Seneka nie jest dla nich za ciężki, żaden Plaut za lekki” (2.2.335-337). Słynna 
rada Hamleta świadczy zaś o typowym dla pisarza zainteresowaniu tym, 
czy aby „jego kwestie” („my lines”, 3.2.4) zostaną odpowiednio podane, 
co nie wydaje się na miejscu w teatrze improwizowanym. Nie na miejscu 
jest także irytujący upór Księcia, by właściwie dzielić pracę między autora 
a aktora: „Niech wasi komicy trzymają się tekstu” (3.2.36-37).

6 Por. Maynard Mack, The World of „Hamlet", „Yale Review” 1952, nr 41, s. 502-523.

Jak cały teatr Szekspira, tak Hamlet powstał dokładnie w chwili trans
formacji technologii dramatu. Wpisana weń obsesja na punkcie teatral
ności zaświadcza o wpływie narastającej fali wykupywania zawodowych 
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teatrów; zaś obsesja na punkcie pisania dramatyzuje wpływ druku i roz
szerzającą się literaryzację dramatu w teatrze i o teatrze7. Dopiski Hamleta 
do manuskryptu Zabójstwa Gonzagi przypominają typową praktykę w te
atrze Szekspira. Sztuk nie próbowano wtedy z wyuczonych na pamięć czy 
drukowanych książek, i choć sztuki Szekspira mniej lub bardziej systema
tycznie publikowano jako Quarto przed 1600 rokiem, trudno udowodnić, 
że dramat osiągnął w pełni „literacki” status wcześniej niż na początku 
XVII wieku. A jednak, jak sugeruje publikacja Dzieł Bena Jonsona w Folio 
w 1616 i sztuk Szekspira w 1623 roku, to druk sprawił, że kanon formy 
literackiej zaczął asymilować dramat, zaś Hamlet stanowi intrygującą 
część tej genealogii8. Cienkie Quarto z 1603 roku zapowiada sztukę, „jak 
wiele razy była grana przez poddanych Jej Królewskiej Mości w Londynie, 
a także na uniwersytetach w Cambridge, Oksfordzie i gdzie indziej”9. 
W 1604 roku wydano drukiem rozszerzoną i poprawioną wersję, która 
ogłosiła, że odtąd autorytet w reprodukowaniu dzieła dramatopisarza

7 Na temat relacji między tekstem a przedstawieniem w Hamlecie pisała wyczerpująco 
Rowe (Katherine Rowe, „Remember Me". Technologies of Memory in Michael Almereyda's 
„Hamlet", [w:] Shakespeare, the Movie, II, red. Richard Burt, Lynda E. Bose, Routledge 
2003, s. 37-55). Znakomitą analizę tego, jak druk wpłynął na to, co można nazwać ide
ologią tekstu por. P. K. Ayers, Reading, Writingand „Hamlet", „Shakespeare Quarterly” 
1993, nr 44, s. 423-439. Ayers piszę, że sztuka „koncentruje się na kwestii dokumentów 
i odmiennych znaczeń, które mają one dla różnych czytelników i autorów” (s. 423).
8 Na temat użycia stron tytułowych, nawet w Quarto, dla usankcjonowania literac
kiej tożsamości dramatu zob. pierwszy rozdział: Douglas A. Brooks, From Playhouse 
to Printing House. Drama and Authorship in Early Modern England, Cambridge 
University Press 2000. Por. także wnikliwą polemikę: Lukas Erne, Shakespeare as 
Literary Dramatist, Cambridge University Press 2003. Erne i Patrick Cheney uważają, 
że wydanie Quarto pod koniec XVI wieku świadczy o tym, że sztuki i dramatopisarzy 
zaczęły wchodzić w obszar literatury „drukowanej”. Natomiast David Scott Kastan 
stawia hipotezę, że drukowany dramat przez jakiś czas „pozostał odrębną kategorią 
i konkurował na rynku z innymi rodzajami materiałów do czytania” (David Scott 
Kastan, „To think these trifles some-thing". Shakespearean Playbooks and the Claims of 
Authorship, „Shakespeare Studies” 2008, nr 36, s. 45).
9 The First Quarto of Hamlet, red. Kathleen O. Irace, Cambridge University Press 
1998, s. I.
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przejmuje książka: „Właśnie wydana i rozszerzona do niemal oryginal
nych rozmiarów, zgodnie z prawdziwą i idealną kopią”10.

10 Reprodukcja tytułowej strony Quarto z 1604 roku znajduje się w: Hamlet, red.
G. R. Hibbard, Oxford University Press 1987, s. 90.

Hamlet czyta, Hamlet piszę, Hamlet gra: Hamlet analizuje dyna
miczną wymianę podczas realizacji dramatu. Zaangażowany w filozo
ficzną kontemplację etyki teatralności tytułowy bohater wnikliwie bada 
specyficzne struktury teatru dramatycznego, użyteczność tekstu w sce
nicznym wykonaniu. Zamiast pytać, jak scena może „interpretować” tekst, 
chciałbym się jednak zastanowić nad tym, jak pojawiająca się w Hamlecie 
kwestia pisania i książek daje asumpt do refleksji na temat sprawczości 
tekstu w realizacji, a jednocześnie wspomnieć o innych sposobach jego 
wykorzystania. Hamlet powstał u progu epoki druku i alegoryzuje trudną 
relację między tekstem a jego wykonaniem, która nadal żywo obchodzi 
teorię dramatu i performatykę. Ta kwestia zajmuje też ludzi teatru, którzy 
muszą radzić sobie z archaicznymi, nieczytelnymi i trudnymi dla nich 
do usłyszenia aspektami dramaturgii XVII wieku. Zanim przejdę do 
współczesnego spektaklu, który wprost stawia pytanie o trwanie sztuki 
w archiwum przedstawienia, czyli do Hamleta The Wooster Group z 2007 
roku, przyjrzę się temu, jakie wyzwania dla scenicznej realizacji przynosi 
tekst trudny do zrozumienia dla współczesnych widzów. Choć Hamlet 
nie odpowiada za tektoniczne zmiany w zachodnim teatrze i kulturze, 
a także na polu technologii pisania i przedstawienia, to przecież pozwala 
zastanowić się nad tym, jak kontrowersyjna relacja między archiwum 
a repertuarem, tekstem a przedstawieniem znajduje odbicie w samym 
dramacie.
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I. KSIĄŻKA HAMLETA

...for the law of writ and the liberty. These are the only men. 
(2.2.336-338)"

GRAĆ WEDŁUG KSIĄŻKI

K
siążka Hamleta to zapadający w pamięć rekwizyt, szczególnie jeśli 
pamiętamy, że czytanie na scenie jest bardzo nieteatralne. Sytuuje 
to metateatralną refleksję Hamleta w relacji do kanonu pisania, dra
matu jako tekstu. Jak podpowiada używana przez tytułowego bohatera 

metafora „księgi i tomu mojej pamięci” („book and volume of my brain", 
1.5.104), nieoczekiwana kariera druku na początku nowożytności stała się 
instrumentem wyłaniającej się formy podmiotowości: praktyka samot
nego, cichego czytania odzwierciedlała i reprodukowała formowanie się 
obrazu życia wewnętrznego, prywatności i indywidualności typowego dla 
tamtej epoki. Hamlet najpierw odrzuca przyjęte formy żałoby jako coś, 
co „można udać, odegrać jak aktor”, tym samym dając do zrozumienia, 
że wycofuje się z wszelkich działań, gdyż zostały skażone teatralnymi 
środkami wyrazu i manieryzmami. Jego izolację już w drugiej scenie II 
aktu dostrzega Gertruda, mówiąc: „Patrzcie, właśnie idzie; / Nieszczęsny, 
w książce szuka pocieszenia”. W tekście Folio dodatkowo podkreślała 
to wcześniejsza uwaga sceniczna: „Wchodzi Hamlet, czytając książkę” 
(Folio, 2.2.164). Czytanie sygnalizuje zapewne, że Hamlet poprzestaje na

u Cytuję z wydania Thompson i Taylora, które zachowuje oryginalną interpunkcję. 
W wydaniu Jenkinsa jest inna interpunkcja: „(...) Plautus too light. For the law of writ, 
and the liberty, these are the only men” (2.2.383-384). [W tłumaczeniu Barańczaka ten 
fragment przybiera taką oto postać: „(...) żaden Plaut za lekki. Czy w sztukach według 
dawnych reguł, czy w tych nowomodnych bez żadnych reguł - zawsze niezrównani, 
s. 79.] 
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antyteatralnym życiu wewnętrznym, a postać dramatyczna, która twier
dzi: „W sobie, w środku mam więcej niż pozór” (1.2.85), rzuca niebaga
telne wyzwanie systemowi semiotycznemu sceny. Jednak książka jako 
część akcji ma swoiste i zaskakujące zastosowanie, gdyż inicjuje posze
rzoną refleksję nad czytaniem i działaniem, tekstem i przedstawieniem'2.

Hamlet wkracza w główną akcję sztuki, czytając książkę, a jego odpo
wiedź na indagacje Poloniusza - „słowa, słowa, słowa” (2.2.189)_ potwier
dza istotne konsekwencje, które miało zwielokrotnienie tekstu poprzez 
druk i rozumienie czytania jako jego indywidualnej realizacji. Wpłynęło 
bowiem na rozwój poczucia prywatności oraz upowszechniło przekona
nie, że pisane dokumenty można powielać i wprowadzać w obieg w coraz 
tańszych formach. Za przykład niech posłużą teksty dramatów Quarto, 
w których słowa stały się jednocześnie własnością prywatną i straciły na 
wartości. Wśród wielu efektów oddziaływania na język, przede wszyst
kich uznania słów za rzeczy, „druk wytworzył nowe poczucie prywatnej 
własności słów”’5. Użyta przez Hamleta gra słów ma typowo literacką 
postać, w zamierzony sposób skupia uwagę widzów na słowach, które 
zabrudziły się w działaniu, rozmieniły się na drobne w niefrasobliwych 
powtórzeniach, prowadzących do nadużyć: „syn”, „wspólny", „wydaje się”. 
Książka motywuje rozmnożenie sensów przez Hamleta i uzasadnia jego 
wycofanie się ze sfery publicznych znaczeń, zaś nacisk, jaki kładzie on na 
„słowa, materię, z powietrza”, pozwala mu trzymać Poloniusza na dystans.

Zapytany o to, co czyta, Hamlet nie podaję tytułu książki, lecz wy
konuje jej treść:

12 Na temat wyparcia zwyczaju czytania na głos przez cichą lekturę i jej związek 
z drukiem toczy się ożywiona debata. Por. piąty rozdział w: Walter J. Ong, Orality and 
Literacy. The Technologizing of the Word, Routledge 1982; P. K. Ayers, op. cit., s. 425-430.
13 Walter J. Ong, op. cit., s. 131. Wpływ druku na Hamleta zauważyła Courtney 
Lehmann. Tytułowy bohater, jej zdaniem, „naśladując rozmnożenie powtarzalnych 
w nieskończoność, identycznych tekstów, stworzonych dzięki wynalazkowi rucho
mej czcionki”, wycofał się z wyłaniającej się dopiero kultury druku, ze świata „zbyt 
ustabilizowanego, zbyt powtarzalnego" (Courtney Lehmann, Shakespeare Romains. 
Theater to Film, Early Modern to Postmodern, Cornell University Press 2002, s. 94-95).
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Są to oszczerstwa: ten łobuz satyryk powiada ni mniej, ni więcej, że starcy 
mają siwe brody, pomarszczone twarze i oczy, z których jak z pnia śliwy ciek
nie gęsta żywica; a ponadto, że odznaczają się niezrównaną tępotą umysłu 
przy równoczesnej nadzwyczajnej słabości mięśni pośladkowych. W co skąd
inąd wierzę żarliwie i zawzięcie, ale uważam, że wypisywanie tego czarno na 
białym jest niesłuszne. Przecież i ty, mój panie, byłbyś stary jak ja, gdybyś 
posuwał się wstecz na podobieństwo raka. (2.2.193-201)

Jak podpowiada P. K. Ayers, głośna lektura w kulturze oralnej służy jako 
środek rozpowszechniania, poszerzania dostępności tekstu. Rozmnożenie 
i upowszechnienie „identycznych lub prawie identycznych kopii” podważa 
natomiast potrzebę głośnego czytania, ułatwia cichą lekturę i pojawienie 
się prywatnych, subiektywnych interpretacji. „Innymi słowy, te same wa
runki, które wytwarzają materialną stabilność tekstu, przyczyniają się do 
jego hermeneutycznej niestabilności”'4. Realizacja dramatu na scenie to 
jedna z form takiego oralnego upowszechniania. Hamlet zapowiada po
nadto dzisiejszą literaryzację dramatu, jego utrwalanie i rozpowszechnianie 
już nie w formie ulotnego przedstawienia, lecz coraz powszechniejszej 
alternatywy - trwałego przedmiotu, książki. W tej sztuce odczytuje się na 
głos wiele pisanych odręcznie dokumentów i manuskryptów. Co istotne, 
wszystkie napisał Hamlet: list i wiersz do Ofelii, list do Horacja, list do 
Klaudiusza. Wykonanie tekstu stanowi tu sposób, żeby dało się uchwycić 
„to, co wewnętrzne” w tekście i jego autorze: wykonanie tekstu umożliwia 
publiczną ocenę - upowszechnienie - piszącego sprawcy. Oczywiście, każde 
wykonanie przedstawia wykonawcę, dlatego nadgorliwość Poloniusza, lojal
ność Horacja i przebiegłość Klaudiusza zyskują właściwy wymiar poprzez 
akt czytania na głos. Jednak celem tego aktu jest upublicznienie sprawy 
Hamleta, poddanie jej interpretacji, włączenie w obręb wspólnej wiedzy. 
Czytanie na głos to sankcjonowany - „oparty na tekście” - gatunek per
formatywny w sztuce, otwarcie wskazujący na autorytet tekstu. „Co to ma 
znaczyć!” - reaguje Klaudiusz na list Hamleta (4.7.47).

14 P. K. Ayers, op. cit., s. 427-428.
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Jednak sposób, w jaki Hamlet wykonuje treść książki, znacząco się 
różni. Ta książka wcale nie musi być drukowana, pojawia się mimocho
dem jako rekwizyt do „lektury solo w cichym kącie”'5. Zawsze jest pod 
ręką, choć sama w sobie nie ma żadnej wartości jako pojemnik zawiera
jący słowa, słowa, słowa. Jej funkcja jako sygnału cichego odosobnienia 
- tak Hamlet, jak Ofelia zdają się czytać po cichu - dobrze się zgadza 
z zasadami kulturowej retoryki druku. Lecz inaczej niż listy Hamleta 
i umowy między Danią a Norwegią, które Klaudiusz czyta prywatnie, 
ta książka daje szansę zdumiewająco wieloznacznego odegrania aktu 
lektury. Możliwe, że Hamlet wypowiada słowa wydrukowane na jej stro
nach (brzmią one nieco inaczej w Quarto 2 i w Folio). Możliwe, że odczy
tuje na głos fragment satyry na starych ludzi, która akurat wpadła mu 
w ręce (krytyk William Warburton w XVIII wieku sugerował, że może 
tu chodzić o dziesiątą Satyrę Juwenalisa; nie brakowało też innych pro
pozycji'6). Bardziej prawdopodobne i spójne ze sposobem, w jaki Hamlet 
traktuje Poloniusza przez całą sztukę („Widzisz ten obłok?”, 3.2.367-373), 
wydaje się jednak, że Hamlet sam wymyślił te słowa, zaś książka jedy
nie obudziła jego satyryczną inwencję. Wbrew Poloniuszowi, notatnik 
Hamleta to narzędzie mnemoniczne skrywające prywatne treści (2.2.133). 
Natomiast książka stanowi instrument jego działania, tworzy wyobra
żenie o wykonaniu tekstu w teatralnym rejestrze. Słowa, słowa, słowa, 
realizując istotne działanie, nabiorą wtedy wartości, wymyślane na nowo 
w akcie przedstawiania.

To oczywiście dosłowny przykład tego, jak przedstawienie tworzy wra
żenie, że zostało zapisane, że opiera się na tekście; wrażenie, które mo
mentalnie znika. „Aktor nigdy nie utrzyma języka za zębami” (3.2.135), 
lecz jego przedstawienie nie zawiera tego, co jest w książce, a przynaj
mniej nie musi. Hamlet wchodzi, czytając książkę, lecz inicjuje ona

15 Walter J. Ong, op. cit., s. 131.
16 Por. Patrick Cheney, Shakespeare's Literary Authorship, Cambridge University Press 
2008, s. 212; Charlotte Scott, Shakespeare and the Idea of the Book, Oxford University 
Press 2007, s. 142.

178 W. B. WORTHEN



inną czynność, rodzi akt, który ustanawia jedną (odpychającą) relację 
z okolicznościami na scenie i inną (współdziałającą) z okolicznościami 
na widowni. Książka umożliwia działanie, jednak jego sensy trudno 
sprowadzić do wypowiadanych słów. Nawet jeśli słowa znajdują się na 
stronie, a Hamlet odczytując, pokazuje je Poloniuszowi, książka pozostaje 
dosłownie rekwizytem, elementem akcji wprowadzonym jako przynęta 
na Poloniusza. Inaczej niż w przypadku odpowiedzi na listy Hamleta 
(Klaudiusz: „Co to ma znaczyć!”), Poloniusz nie kwestionuje integralności 
tekstu, tylko jakość występu Hamleta: „W tym szaleństwie jest metoda” 
(2.2.202-203). Sposób, w jaki Hamlet ogrywa książkę, potwierdza instru
mentalny charakter tekstu w wykonaniu. Odgrywanie książki akcentuje 
jakość gry.

W teatrze Szekspira sztuki kupowano w manuskryptach, kopiowano 
ich części albo rozpisywano role dla poszczególnych aktorów i na tej 
podstawie prowadzono próby. Drukowana książka rzadko brała udział 
w procesie produkcji przedstawienia. Nawet dziś odręczne pismo sta
nowi integralny element w przedstawieniu, choć epoka dominacji druku 
dobiega końca: notatki, oznaczenia sposobu podawania kwestii, notatki 
aktorów w skrypcie, pomagające im nauczyć się na pamięć kwestii i po
zbyć się książki, nie mówiąc o cięciach, zanotowanych wejściach czy 
komentarzach zapisanych w wersji reżyserskiej'7. Jak sugeruje Jacques 
Derrida, kiedy dochodzi do restrukturyzacji technologii, w tym tech
nologii pisma, „przetrwa najstarsza forma, przetrwa w nieskończo
ność, współistniejąc z nowymi formami, a nawet godząc się z nową

17 Ong z pewnością przesadza twierdząc, że dramat „od czasów antycznych był 
kontrolowany przez teksty”. Jego przekonanie, że „przed nastaniem epoki druku tylko 
dramat zawierał obszerną narrację i linearną fabułę” (s. 133), płynie zapewne z wa
runków publicznego wykonania. Za każdym razem ograniczano je w sposób, który 
nie ułatwiał wykonania seryjnej czy epizodycznej narracji. Charlotte Scott zauważa 
taktyczne wykorzystanie czytania w Hamlecie i dowodzi, że „książka służy Hamletowi 
jako platforma, na której wystawia on swoje przedstawienie. Umożliwia jego «szaleń
stwo» i staje między nim a tymi, którzy go obserwują" (s. 141). 
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ekonomią"'8. Hamlet daje wyraz interfejsowi nowej ekonomii przedsta
wienia - naszej ekonomii - sygnalizując różne użyteczności, multipli- 
kując sposoby realizacji tekstu.

PRAWO TEKSTU

O
grywanie książki w Hamlecie rozpoczyna także szerszą refleksję na 
temat teatru: nieudane wysiłki Rosencrantza i Guildensterna, żeby 
manipulować Hamletem, przybycie Aktorów, próba monologu, ode
grana przemowa, gorzki monolog o przemożnych efektach gry aktorskiej 

i decyzja o wystawieniu sztuki, po której wkrótce przychodzi rada dla 
Aktorów na temat jej realizacji. Szczególnie istotne wydaje się przedstawie
nie trupy aktorskiej, która przybyła do Elsynoru. Podobnie jak ludzie Lorda 
Kanclerza/Króla, Aktorzy nie są wędrownym zespołem improwizujących 
komediantów. To zawodowy zespół repertuarowy, który w każdej chwili 
potrafi wystawić co najmniej dwie zapisane sztuki - dramat o upadku 
Troi i Zabójstwo Gonzagi. Aktorzy mogą wydać się mocno przeciętni, lecz 
w Hamlecie zostali bardzo precyzyjnie usytuowani na horyzoncie ówcze
snego teatru. Jak teatr Szekspira, Aktorzy organizują się tak, by skutecznie 
sprzedać swój towar, swoją profesję: „Ten, który grywa królów, zostanie 
godnie powitany”, obok błędnego rycerza, łzawego kochanka, komika 
i pierwszej naiwnej (2.2.285-290). Pomimo ogromnego tempa pracy - 
już następnego dnia wystawiają Zabójstwo Gonzagi z dodanymi scenami 
(2.2.473) - trupa nieco podupadła, bowiem właśnie rozkwitają „teatry 
chłopięce, całe gniazda nieopierzonych drapieżników" (Folio, 2.2.337), 
które wykonują dramaty satyryczne, czyli głównie teksty poetyckie.

Moda na zespoły dziecięce na początku XVII wieku to dobry przykład 
znanego konfliktu między paradygmatami teatru; konfliktu zapewne

18 Jacques Derrida, Paper Machinę, tłum. Rachel Bowlby, Stanford University Press 
2005, s. 9.
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wzmocnionego przez druk i asymilację (niektórych) dramatów do ka
nonu literackiego. Doszło wtedy do odrodzenia dwóch zespołów dzie
cięcych, Children of Paul’s w 1599 roku i Children of Queen Elizabeth’s 
Chanel w 1600 roku, które grały na scenie Blackfriars. Pod wpływem 
Histriomastix Johna Marstona (1599), z inspiracji Cynthia’s Revels (1600) 
i Poetaster (1601) Bena Jonsona, sztuki grane w samym środku wojen 
teatralnych faktycznie miały satyryczny charakter i sytuowały się po stro
nie dramatopisarza, który pieczołowicie dbał o swoje prawa autorskie. 
W Poetaster chłopcy parodiowali konkretnych aktorów z Trupy Lorda 
Szambelana, dla której pisał między innymi Szekspir (ci sami aktorzy 
grali w Hamlecie, czyli grali Aktorów z Globe). Jednak trupy dziecięce 
realizowały szerszy zamiar krytyczny Jonsona, żeby wywalczyć „wyższość 
poety nad wykonawcą i (...) uprzedniość tekstu wobec jego wykonania”'9.

Repertuar zespołów dziecięcych był równie zróżnicowany, co zespo
łów dorosłych. Dramatopisarze (Jonson, Marston) pisali tak dla jednych, 
jak dla drugich (kiedy Hamlet mówi o melancholiku, któremu „pod koniec

19 James P. Bednarz, Shakespeare and the Poets' War, Columbia University Press 
2001, s. 230. W swoim obszernym studium Bednarz dowodzi, że „wojnę” prowadzono 
z pomocą sztuk wystawianych w publicznych amfiteatrach na wolnym powietrzu 
i w zamkniętych teatrach prywatnych: Każdy w swoim humorze (1599), Cynthia's Revels 
(1600) i Poetaster (1601) Bena Jonsona, Histriomastix (1599), Jack Drum’s Entertainment 
(1601) i What You Will (1601) Johna Marstona, Satiromastix (1601) Thomasa Dekkera 
oraz Jak wam sif podoba (1600), Wieczór Trzech Króli (1601), Hamlet (1601) oraz Troilus 
i Kresyda (1601) Szekspira. Pozostałe sztuki odegrały raczej marginalną rolę. Bednarz 
w szczegółach relacjonuje ten konflikt, uwzględniając zawodową rywalizację mię
dzy konkretnymi autorami, spory krytyków na temat celów twórczości poetyckiej, 
dramatycznej i teatralnej oraz troskę - wyrażoną w Hamlecie - o to, że być może 
elitarna publiczność przeniesie się do teatrów dziecięcych. Ze względu na naturę tej 
niemożliwej do odtworzenia walki, Bednarz przyznaję, że niektóre elementy jego 
rekonstrukcji mają charakter czysto hipotetyczny, lecz jego relacja wydaje się prawdo
podobna. Na temat Hamleta por. głównie rozdział 5 oraz chronologiczny dodatek. Por. 
alternatywną interpretację metafory „gniazda nieopierzonych drapieżników”, która nie 
łączy jej z Wojną Teatrów: Roslyn Lander Knutson, Playing Companies and Commerce 
in Shakespeare's Time, Cambridge University Press 2001. Wiele istotnych informacji 
zawiera wprowadzenie i przypisy do sztuki Poetaster pod redakcją Toma Caina.
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sztuki może się poprawi humor”, zapewne nawiązuje do sukcesu kome
dii „humorów" Jonsona, granych przez Trupę Lorda Szambelana20), zaś 
jakość występów chłopców nie podlegała kwestii. Hamlet nawiązuje do 
„wojny” między nimi na wiele sposobów, odnotowując choćby różnicę 
między użyciem tekstu przez dzieci i dorosłych. W Hamlecie dzieci sta
nowią medium dla tekstu, dostarczają teatralnej rozrywki, która zdaje 
się częścią archiwum dlatego, że w pełni identyfikują się z tekstem po
ety. Poprzez występy dzieci, autor oddziałuje piórem na emocje elitar
nej publiczności. Jego satyra na „pospolite sceny” brzmi tak ostro, że 
„gęsich piór satyryków boją się nawet ludzie ze szpadą u boku” (Folio, 
2.2.340-342). Aktorzy tymczasem okazują się nie dość „tekstualni” jak na 
ówczesną modę. Zespoły dziecięce opisane w Hamlecie wykonują tylko 
jeden typ tekstów, dlatego Aktorzy podkreślają szerokie spektrum swego 
repertuaru, „Seneka nie jest dla nich za ciężki, żaden Plaut za lekki”, 
a lista granych przez nich komediowych gatunków dramatycznych - „tra- 
gikomicznie-historycznie-idylliczni” - zawiesza rozróżnienia literackie 
w roztworze przedstawienia. Bez względu na typ tekstu, Aktorzy potrafią 
na jego podstawie przygotować atrakcyjne przedstawienie: „Czy w sztu
kach według dawnych reguł, czy w tych nowomodnych bez żadnych 
reguł - zawsze niezrównani” Występ dzieci przekazuje
krytykę poety, tymczasem przedstawienie Aktorów jest tekstem, rze
czą samą w sobie. To „krótka, ale pełna treści kronika naszych czasów”.

20 Zespół Szekspira wystawił Każdy w swoim humorze Jonsona. Jak podaję Bednarz, 
komedię humorów jednoznacznie identyfikowano z Jonsonem.
21 Większość komentatorów zauważa, że to niezbyt klarowne rozróżnienie. Aktorzy 
są zapewne na tyle wszechstronni, że potrafią grać sztuki napisane zgodnie z (klasycz
nymi) zasadami i takie, które je lekceważą. Mogą wystawić tekst albo improwizować 
bez niego. Por. przypisy, jakimi tę kwestię opatrzyli Jenkins i Hibbard w swoich wyda
niach, wskazując na problematyczność takiego rozróżnienia. Jeffrey Knapp w artykule 
What Is a Co-Author? („Representations” 2005, nr 89, s. 1-29) stwierdza, że Hamlet 
„może w istocie stanowić świadectwo «mody» na teatr, który aktorów przeciwstawiał 
autorowi (...), ale z pewnością Szekspir nie pisał dla takiego teatru” (s. 12). W teatrze 
Szekspira, jak w teatrze aktorów, „odautorski tekst staje się teatrem tylko dzięki świa
domej współpracy wykonawców” (s. 16).
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Posługują się oni tekstem i go potrzebują, ale dostarczany przez nich 
towar - przedstawienie - to wcale nie tekst oddany poprzez inne środki. 
Czas z pewnością jest „kością wyłamaną w stawie”, skoro „przez jakiś 
czas nie można było grosza zarobić na sztuce, o ile autor i aktor kogoś 
w niej polemicznie nie poszturchali” (Folio, 2.2.352-354). Ale zwycięstwo 
teatru poety oznacza śmierć dla teatru aktorów: „Czy wtedy mają za złe 
dramaturgom, że wkładali im niegdyś w usta tyrady przeciw dorosłości” 
(Folio, 2.2.348-349). Po przedstawieniu Zabójstwa Gonzagi Hamlet mówi 
o posadzie „w jakiejś trupie aktorskiej" (Horacjo dodaje: „Może za pół 
gaży”, 3.2.270-272). Nie ma zatem wątpliwości, który paradygmat przed
stawienia preferuje: lepiej zostać źle opisanym przez gęsie pióra, mieć 
„złośliwy napis na nagrobku, niż za życia narazić się na ich niepochlebną 
opinię” (2.2.463-464). Hamlet łączy też dziecięcy teatr tekstu z innym 
pogardzanym typem reprezentacji, czyli z nagłą popularnością portretów 
Klaudiusza: „To tak jak z moim stryjem, który teraz jest królem Danii. Ci, 
co szydzili z niego jeszcze niedawno, za życia mego ojca, teraz płacą dwa
dzieścia, czterdzieści, pięćdziesiąt, sto dukatów za jego portret w miniatu
rze” (2.2.300-303). Zespoły dziecięce oferują analogiczne przedstawienie 
„w pomniejszeniu”, a ich teatr podobnie rozprowadza nielegalny towar22. 
Bez względu na stosunek Szekspira do zawodowego dramatopisarstwa 
i kwestii autorstwa tekstów, Hamlet stanowi wyraz tarcia między różnymi 
koncepcjami użycia tekstu w teatrze, które zostały utożsamione z dwiema 
różnymi koncepcjami przedstawienia.

22 Bednarz (s. 247-248) omawia znaczenie tego fragmentu i odnosi je do tekstu 
Hamleta. Podpowiada także, że „w wyrażonej przez Hamleta koncepcji teatralnego 
mimesis dochodzi do istotnego przesunięcia akcentów: to aktorzy, a nie tekst, odzwier
ciedlają życie, oddając na scenie formę współczesności i decydujące o niej siły” (s. 253).

Teatr odtwarza książkę. Negocjuje między prawem tekstu a wolnością. 
Nawet w gęsto zapisanym teatrze poetyckim Aktorzy dbają o odpowiednią 
kolejność działań, ich zastępowanie czy zachowywanie staje się celem te
atru dramatycznego. Hamlet rozwija tę analizę prawomocnego użycia tek
stu jako sposobu wykonania, odwołując się do „smaku jakości” Aktorów, 
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namawiając ich do „pełnej emocji mowy” (2.2.369-370). Wypowiadanie 
kwestii zakłada właściwe dostosowanie słowa do akcji, a późniejsza jego 
rada, żeby Aktorzy „wypowiadali kwestie” wedle tego, jak on im pokazał, 
często uznaje się za dowód na sankcjonowaną dominację autora - i jego 
wiersza - nad zamętem przedstawienia. Hamlet upiera się przecież, żeby 
„jego tekst” został właściwie wykonany. Żeby pułapka na myszy odniosła 
skutek, aktorzy muszą stworzyć spójną reprezentację i podsunąć lustro 
naturze na dalekim od niej dworze Klaudiusza. Przedstawienie domaga 
się właściwego użycia języka, słowa jednak nie dają dostatecznych instruk
cji. Dlatego Hamlet radzi Aktorowi: „W najdzikszym zamęcie, wirze, na
wałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie 
wyrazić” (3.2.1-10). Nieco później dosłowny język twardogłowego grabarza 
każę Hamletowi „wyrażać się krańcowo ściśle, inaczej zgubią nas dwu
znaczności” (5.1.128). Takie ograniczenie pokazuje podrzędny, prawie 
nieludzki akt komunikacji, sztuczne podporządkowanie tekstowi aktu 
mowy, któremu wkrótce da ironiczne świadectwo Ozryk - istota stworzona 
przez literaturę jako wcielenie obyczajów dworskich - opisując Laertesa 
jako mapę „czy przewodnik po krainie cnót rycerskich" (5.2.95). Mowa to 
wcielone działanie, które musi mieć właściwą dykcję („płynnie i swobod
nie”), ruch, gest, „takie same więzi, jak głowę [łączą] z sercem albo dłoń 
z ustami” (1.2.48). Ale aktorstwo nie polega na mówieniu. Dopasowanie 
„akcji do słów i słów do akcji” to nie jest zasada, która pozwala zaledwie 
zakodować na nowo właściwości tekstu. Właściwa gra podsuwa lustro nie 
tyle tekstowi, ile „naturze", powinna „substancji epoki nadawać formę, 
która ją utrwali” (3.2.1-34). Jak twierdzi Robert Weimann, „rada Hamleta 
akcentuje głos i przedstawienie, a nie kwestie czysto literackie, a już na 
pewno nie tekstowe”2’. Jeśli faktycznie przywiązujemy wagę do takich po
jęć związanych integralnie z kulturą druku, jak „forma” czy „nacisk”, mo
żemy ironicznie stwierdzić, że teatr, odciskając „obraz swoich czasów”23 24, 

23 Robert Weimann, Mimesis in „Hamlet", [w:] Shakespeare and the Question of Theory, 
red. Patricia Parker, Geoffrey Hartman, Methuen 1985, s. 280.
24 Patrick Cheney, op. cit., s. 206.
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odwraca logikę „literackiej” koncepcji sceny, na której drukowany tekst 
zmienia się w przedstawienie. Zamiast „mówić jak z kartki”, aktor odpo
wiednio wciela język jako działanie w czasie teraźniejszym. Jego sukces 
nie mierzy się adekwatnym wypowiedzeniem kwestii, lecz ich znaczą
cym oddaniem w formie podzielanych z nami podwójnych okoliczności, 
z uwzględnieniem narzucanych przez nie ograniczeń.

Różnica między „wypowiadaniem kwestii” a grą aktorską - mię
dzy realizacją tekstu a realizacją tekstu - dochodzi do głosu w scenie 
z „Pyrrusem”, w której Hamlet podąża wiernie za tekstem z książki. 
Przypomina sobie, że kiedyś go słyszał, ale „nie na scenie, bo sztuka jej 
nigdy nie ujrzała”, a jego relacja podkreśla formalną genialność i atrak
cyjność kompozycji. „Była to doskonała sztuka, przemyślnie zbudowana, 
napisana z umiarem, lecz zręcznie. (...) Ktoś powiedział, pamiętam, że 
nie ma w tej sztuce fragmentów pieprznych ani przesłodzonych, za to 
całość jest smaczna, pożywna i przyrządzona rzetelnie” (2.2.372-383). 
Początkowo Hamlet źle przypomina sobie tekst, potem podkreśla, że nie 
będzie grał, bo chce go jedynie zaprezentować:

Okrutny Pyrrus, jak tygrys hirkański...
Nie to nie tak, ale zaczyna się od Pyrrusa:
Okrutny Pyrrus, cały w czarnej zbroi (2.2.388-390)

W wielu inscenizacjach wykorzystywano tę scenę, żeby podkreślić, jakim 
aktorem jest Hamlet. Gra lepiej niż Aktor? Gorzej? Po prostu inaczej? 
Bardziej „scenicznie” czy „realistycznie”? Bez względu na to, czy oglą
damy natchnionego amatora czy zawodowca-weterana, Hamlet i Aktor 
dają jakościowo odmienne występy, bowiem angażują się w inne działa
nia. Hamlet wypowiada monolog, a Aktor go odgrywa. Tę różnicę widzi 
publiczność, czyli Poloniusz. Choć Hamlet niestrudzenie z niego szy
dzi, Poloniusz twierdzi: „Grywałem, książę, i nawet cieszyłem się opi
nią dobrego aktora" (3.2.96). Co ważniejsze, reakcje Poloniusza na język 
(„mobled queen"), tempo („to za długie”) i siłę przedstawienia wskazują 
na energię i zdolność przeciętnego widza do skupienia uwagi. Hamlet 
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wygłasza monolog, a Poloniusz chwali jego łatwość w posługiwaniu się 
słowami: „Na Boga, książę, świetna deklamacja - z dobrą dykcją i wy
czuciem" (2.2.404-405). Ale występ Aktora to więcej niż słowa, dlatego 
wywołuje inną reakcję: „Patrzcie panowie, on naprawdę pobladł i łzy 
mu stanęły w oczach. Dosyć już, dosyć” (2.2.457-458). Poloniusz ocenia 
monolog Hamleta zgodnie z kryteriami stylu typowego dla Marlowe'a, 
natomiast grę Aktora pod względem jej siły w teatralnych okolicznościach, 
które podziela z widzami. Ta siła wprost prowadzi do aktorskiego ekspe
rymentu Hamleta - „Och, zemsty!” (Folio, 2.2.576) - oraz jego decyzji, 
żeby posłużyć się „kunsztem przedstawienia” (2.2.525) i ujawnić przebie
głą dwulicowość innych okoliczności, czyli tego, co dzieje się na dworze 
Klaudiusza.

Wypowiedzenie monologu to akt mowy, lecz należy użyć w nim 
tekstu, żeby zrobić coś więcej, niż tylko dyskretnie odzwierciedlić od- 
powiedniość mowy, słów. Kiedy Klaudiusz po raz pierwszy pojawia się 
na scenie, wypowiada monolog, skomplikowany w warstwie moralnej, 
werbalnej i syntaktycznej, lecz najbardziej robi wrażenie to, czego doko
nuje. Wydobywa bowiem na jaw skandal swego kazirodczego małżeństwa, 
nim ukryje go ponownie dzięki swoim poplecznikom (1.2.15-16), których 
współudziału w haniebnym postępku się domaga. Klaudiusz podkreśla, 
że poradzi sobie tak z wrogami z Norwegii, jak ze zbuntowanym bratan
kiem, przestrzega dworskiej hierarchii (najpierw Laertes, potem Hamlet) 
i próbuje (z mniejszym sukcesem) oswoić niechętnego mu księcia, ob
sadzając go w atrakcyjnej roli: „A ty Hamlecie, bratanku i synu” (1.2.64). 
Występ Klaudiusza od monologu Hamleta o Pyrrusie różni jego instru
mentalny charakter, zdolność do działania. Występ Hamleta to dobrze 
zapamiętane, znakomicie wyrecytowane słowa. Klaudiusz manifestuje 
swoją władzę, używa języka, by zorganizować czy przekształcić sytuację 
i swoją publiczność.
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MÓWIĆ JAK Z KARTKI

N
owa Krytyka zdefiniowała dramat i przedstawienie jako „postacie, 
które wypowiadają kwestie”. Jednak w Hamlecie wypowiadanie za
pisanych słów to często niejednoznaczna czynność, w której (jak 
w przypadku zespołów dziecięcych) ograniczenie realizacji tekstu pro

wadzi do swoistej nieautentyczności; mniej do eliminacji pustych i te
atralnych „działań, które można odegrać”, bardziej do nieumiejętnego 
używania siły mowy, wypowiedzianych słów, żeby spełnić czysto ludzki 
czyn, wykonać tekst. Mowa, która tematyzuje samą siebie i przybiera kon
wencjonalną formę „monologu” - mówienia jak z kartki - w Hamlecie zo
staje bezlitośnie wyśmiana. Tytułowy bohater drwi z własnego oratorstwa: 
„Naprawdę osioł ze mnie" (2.2.517). Przypomina też sentencje Poloniusza, 
jego paradoksalną radę dla Laertesa, nużące przemowy do Klaudiusza 
i Gertrudy w drugiej scenie II aktu, a także wyniosłego Ozryka. Jak 
powiada Ofelia, Laertes to taki sam orator jak jego ojciec, zaś „zaraza 
plotek” (4.5.91), którą zainicjował po powrocie z Paryża, poprzedza jego 
konfrontację z Klaudiuszem, który rzuca mu wyzwanie, nawołując do 
działania: „Co przedsięweźmiesz, by potwierdzić czynem, nie tylko sło
wem, że z ciebie prawdziwy syn twego ojca” (4.7.123-124). Laertes przez 
cały czas przygotowuje sobie odpowiednie mowy, ale akcja go wyprzedza. 
„Zamiast słów miałbym płomienie, lecz gasną w głupiej wilgoci płaczu” 
(4.7.188-189) - mówi na wieść o utonięciu Ofelii. A kiedy wypowiada 
swoją płomienną mowę nad jej grobem, Hamlet - urażony paplaniną na 
ten „temat” - stawia mu czoła i próbuje przegadać: „Gardłujesz, zgrywasz 
się? Mnie także stać na bombastyczne tyrady” (5.1.243, 255, 272-273). 
(Kiedy Hamlet mówi: „Pleciesz coś o górach?”, przywołuje słowa „za życia 
taki gaduła”, które już powiedział, wynosząc ciało Poloniusza z komnaty 
Gertrudy, co zapewne podkreśla rodzinne podobieństwo).

W Hamlecie Szekspir podejmuje problem teatralności, koncentrując 
uwagę na kwestii realizacji tekstu. Jak sugeruje scena, w której Hamlet 
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pojawia się z książką, przemiana zwykłej mowy w działanie mniej się 
wiąże z wiernością tekstowi, a bardziej z retorycznym użyciem tekstu 
jako sprawczości, umożliwiającej dokonanie aktu poza słowami25. To 
użycie materializuje, odsłania i jednocześnie ukrywa sprawcę (i przypo
mina o nieustannej zmianie ról między aktorem a postacią, o której pisał 
Goldman), lokalizuje jego cel i tym samym określa działanie w podwo
jonych okolicznościach dramatu. Podczas gdy uchwycenie sprawczości 
to właściwe działanie przedstawienia (w odróżnieniu od skazanego na 
niepowodzenie wykonania dramatu przez dzieci), Hamlet wyraża zanie
pokojenie efektami możliwego wyzwolenia się teatru od tekstu. Rada, 
której tytułowy bohater udzielił Aktorom, to jeden przykład. Ale także 
Klaudiusz zleca Voltemandowi i Corneliusowi ograniczenie komunikacji 
z Norwegią do tekstów na piśmie, co winno przeciwdziałać przekształ
ceniu się pertraktacji w ryzykowną grę aktorską: „Posłom dajemy zaś 
pełnomocnictwo tylko do takich pertraktacji z królem, jakie się mieszczą 
w zakresie instrukcji" (1.2.36-38). Nawet jeśli mówienie jak z kartki zapo
biega mówieniu pokrętnemu, to jest podporządkowanym sposobem mó
wienia, nieodpowiednim dla równych sobie przeciwników. Posługiwać się 
nim mogą jedynie ci, którzy odgrywają jakieś role: Grabarze, Rosencrantz, 
Guildenstern, Voltemand i Cornelius; ci funkcjonariusze dramatu, 
w pełni zdefiniowani jako „poddani” akcji, dlatego też pozbawieni pełnej 
podmiotowości. W pewnym sensie „postacie wypowiadające monologi”, 
które ograniczają się do mówienia, nigdy nie stają się w pełni postaciami, 
pozostają wypadkową swojej funkcji w narracji. Mówienie jak z kartki, 
mówienie zgodnie z prawem tekstu, oznacza podporządkowanie się 

25 Niedawno Lukas Erne i kilku innych autorów próbowało ożywić dawną dyskusję 
na temat tego, czy Szekspir był „dramatopisarzem literackim”: „Szekspir świadomie 
dbał o swój prestiż autora sztuk wydawanych drukiem”. (Lukas Erne, Reconsidering 
Shakespearean Authorship, „Shakespeare Studies" 2008, nr 36, s. 29). Mogłoby to 
wskazywać na potencjalnie antyteatralny charakter jego tekstów. Jednak fakt, że pisał 
sztuki, żeby utrwalić je jako literaturę, nie wyklucza wcale ich zmiennej sprawczości, 
która czyni je instrumentami przedstawienia.
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językowi, wplątanie się w słowa i wydanie na ich pastwę, czyli skazanie 
na to, że pozostanie się zwykłym narzędziem w ramach większego planu. 
To w pewnym sensie tragedia Laertesa. On zawsze mówi teksty przygo
towane przez innych, wyprzedza rady Poloniusza, a kiedy sam rozmawia 
z Ofelią, to wypowiada zaraźliwe i płomienne mowy, lecz zbyt późno 
orientuje się, że zmienił się już w narzędzie języka.

Wykonanie tekstu przekształca go w działanie. Jednak rozmontowanie 
porządku tekstu grozi pewnymi niebezpieczeństwami, może opróżnić 
i steatralizować działanie, przekształcić świetną ramę w jałowy i bez
płodny przylądek, odciąć nas od zapisów pamięci, prawa, społeczeństwa 
i obyczajów. Laertes może protestować przeciwko okrojonemu obrządkowi 
podczas pogrzebu Ofelii, lecz jego pełne wykonanie musiałoby sprofa
nować nabożeństwo. Jak usytuować tekst w przedstawieniu, nie spro
wadzając go do mowy bez konsekwencji czy potwornie zdeformowanej 
reprezentacji? To pytanie pojawia się w Hamlecie za sprawą wnikliwej 
krytyki języka reprezentacji wizualnej, malarstwa. W najlepszym razie 
opisy rejestrują tu ambiwalencję sztuki. Pyrrus zostaje opisany jako 
„unieruchomiony”, bowiem jego zbroczony krwią miecz zastyga, nim 
spadnie na Priama. Wtedy Pyrrus przypomina moment Hamleta dokonu
jącego zemsty, „między zamiarem a jego spełnieniem” (por. 2.2.418-420). 
Co bardziej istotne, obrazy i portrety służą w Hamlecie jako narzędzia 
oszustwa. Podkreśla to pogarda Hamleta dla miniaturowych portretów 
Klaudiusza, tej „szkaradnej twarzy sprzedajnej dziewki”, dystans wobec 
„wszystkich jej pudrów i szminek” (3.1.50-2), pogarda dla „malowideł” 
Ofelii w scenie „klasztornej” (3.1.141) i dla malowania się „na cal grubo” 
w scenie na cmentarzu (5.1.183), docinki Klaudiusza, który wyśmiewa 
Laertesa, bo ten stał się „portretem rozpaczy” (4.7.106).

Hamlet mówi o Pyrrusie z dobrą dykcją i wyczuciem, rysując portret 
tyrana, który oddaje jego własną sprawę. Nie zapomina też o podobień
stwie między własną sprawą a sprawą Laertesa („image of my cause”, 
Folio, 5.2.77-78). Obrazy zastygają, moralizują, ukrywają, wcielają i upięk
szają przedstawiane działania, lecz niczym przemowy pozostają neutralne 
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wobec woli i materii, niczego nie robią. Kiedy się ich używa jak słów, 
by wykonać jakieś działanie - jak Hamlet używa dwóch portretów, by 
skarcić Gertrudę w scenie w sypialni - zyskują wieloznaczność języka 
dramatycznego. „Spójrz tylko na te dwa obrazy” (3.4.51): zwykle na scenie 
pokazywane są medaliony, zbyt małe, byśmy mogli je obejrzeć. Te obrazy 
Hamlet każę czytać Gertrudzie jak książkę, jak tekst Hamleta, czyli jak 
teksty, które znamy wyłącznie za pośrednictwem odgrywanego przezeń 
przedstawienia. W ostrych jak sztylety słowach skierowanych do Gertrudy 
odgrywa on portret, instrument pełnego hipokryzji pouczenia („Niechaj 
się dusza sprzeniewierzy mowie” - mówi w finale tej sceny, zaś angielskie 
słowo hypocrite odwołuje się do łacińskiego słowa oznaczającego „aktora”. 
3.2.387). Hamlet, odczytując (na głos) wykładnię portretów, chce wywołać 
u Gertrudy wyrzuty sumienia. Lecz tak naprawdę efekt wywołuje jego 
nieproporcjonalnie rozbudowany występ, nie zaś same obrazy. W więk
szości inscenizacji widzimy, że ogrywa te portrety tak samo, jak wcześniej 
książkę, jak rasowy aktor. Niezależnie od tego, jak portrety odsłaniają 
moralność tych, których przedstawiają, Hamlet jako sztuka zależy od do
mniemanej atrakcyjności Klaudiusza i dostarcza wielu okazji, żeby aktor 
udowodnił jego charyzmę. Czy Anthony Hopkins, Patrick Stewart, Kyle 
McLachlan, Derek Jacobi i Alan Bates to naprawdę kłosy przeżarte śniecią?

Na zadrukowanej stronie widnieją tylko słowa, słowa, słowa. Ale kiedy 
„słowa są oddechem” (3.4.195), stają się akcją i działają poprzez nią, jak 
dary Hamleta dla Ofelii przekształcają się w pokaz ich podarowania: 
„Słowa tchnące tak słodką wonią” (3.1.97-98). Przedstawienie to nie 
jest mówienie jak z kartki. Jego znaczenia powstają poza obrazem, poza 
książką. Motywujący, podtrzymujący i problematyzujący gest teatru nie 
polega na tym, że czyny ilustrują tu czy ogłaszają sensy słów. Owszem, 
mogą to robić, nazywa się to wtedy „wypowiadaniem monologu”. Kiedy 
jednak słów używa się w innym celu, w innych okolicznościach, gra 
aktorska nie polega na podporządkowaniu się tekstowi, ani na jego po
gwałceniu. Gra aktorska - szczególnie w czasach Szekspira, kiedy teatry 
budowano na przedmieściach Londynu, na terenach zwanych „Liberties”
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- sytuuje się poza „prawem tekstu”, choć można próbować (jak robiły to 
władze Londynu) wciągać ją w sferę własnych wpływów. Pragnienie, by 
rozpatrywać aktorstwo i przedstawienie w ściśle ustalonej relacji z tek
stem, w teatrze pozostanie niezrealizowane. Nawet w takich drobnych 
szczegółach, jak gest Hamleta, kiedy spada mu kapelusz na widok Ducha 
(jak grał to Garrick), albo kiedy sam Hamlet pada na ziemię, gra przekra
cza tekst w taki sposób, który nie może zostać w nim zapisany.

Zainteresowanie Szekspira realizacją tekstu istnieje zapewne 
w Hamlecie jeszcze w inny sposób. Wciąż przecież akcja wydaje się zbyt 
histeryczna, powtarzają się działania, które świadczą o braku „wyczucia”: 
niewytłumaczalne, wybuchowe okrucieństwo Hamleta wobec Ofelii 
w scenie „klasztornej” (wiele inscenizacji je „wyjaśniało”, pokazując, 
jak Hamlet odkrywa wcześniej intrygę Poloniusza); pułapka na myszy 
(a wy widzieliście, jak skrywana wina Klaudiusza daje o sobie znać?): 
scena w sypialni matki (czy Hamlet zdoła zapanować nad sobą i swoim 
szaleństwem?) i pojedynek. Pierwsze pojawienie się Hamleta - „Ten 
płaszcz na przykład, czarny jak atrament” (1.2.77) ~ jednocześnie przeczy 
zrozumiałości i ją akcentuje, lecz paradygmatyczny obraz przedstawie
nia, które tworzy i przekracza interpretację, to chwila, kiedy Hamlet 
staje przed Ofelią:

[Njagle książę Hamlet
Staje przede mną - w rozchełstanej kurtce,
Bez kapelusza, z błotem na pończochach
Opadłych mu do kostek jak kajdany:
Twarz od koszuli bielsza, nogi pod nim 
Drżały i wygląd miał taki żałosny, 
Jakby się wyrwał z piekła i próbował 
Opisać jego grozę. (2.1.75-81)

Hamlet metodycznie i w najdrobniejszych szczegółach demonstruje, że 
jest księciem, którego nikt nie kocha. Wydaje „z siebie / Ciężkie, żałosne 
westchnienie: myślałam, / Że pierś mu pęknie” (2.1.91-93). Choć jego 
portret nie traci na czytelności, nie rodzi „interpretacji”, tylko budzi lęk. 
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Ofelia boi się tego Hamleta, on zaś sugeruje, żeby aktor z odpowiednią 
motywacją, pod wpływem namiętności „zdumiał siedliska władz słu
chu i wzroku” (2.2.500-501). Aktor grający Hekubę robi na Poloniuszu 
ogromne wrażenie. Ofelia potrafi odczytać przedstawienie Hamleta, ale 
go nie rozumie, nie dociera do niej jego „szał” (2.1.99). W przedstawieniu 
język deskryptywny staje się instrumentem obrazowania terroru. Choć 
słowa opisują przerażający wygląd Hamleta, muszą stać się środkiem do 
innego celu, dać wyraz desperacji aktorki. Ofelia jest osią histrionicznego 
ekscesu, poglądową lekcją na temat efektu przedstawienia, które uwolniło 
się od tekstu. Przerażona Hamletem, obrzucona nieracjonalnymi kalum
niami w scenie „klasztornej”, poniżona jego skandalicznymi aluzjami 
seksualnymi - „coś ordynarnego na myśli”, „to, co nas ciągnie między 
dziewczęce kolana”, „musiałabyś się wpierw sporo najęczeć” - w scenie 
Pułapki na myszy, zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw aktorstwa, które 
faktycznie może zdumiewać „siedliska władz słuchu i wzroku”. Ofelia, 
doprowadzona do szaleństwa, popada w chorobę psychiczną, która pod
waża wszelką zrozumiałość: „Rozpacz, udrękę, boleść, smołę piekieł / 
Potrafi zakląć w czuły wdzięk i piękno” (4.5.180-181). Przedstawienie - 
przedstawienie Hamleta w tej scenie i w całej sztuce, szaleństwo Ofelii 
jako odpowiedź na nie, Hekuba zagrana przez Aktora - ma swoje sensy, 
choć trudno je zapisać, zawrzeć w tekście lub przekazać jako tekst. Oferuje 
ono to, co Benjamin Bennett nazwał „interpretacyjnością”, budzi potrzebę 
interpretacji, lecz nie daje się zredukować do tekstu ani do sieci motywacji 
w podtekście czy racjonalizującej go analizy.

Hamlet nie celebruje i nie potępia niewspółmierności między realiza
cją sceniczną a tekstem, choć w całej sztuce da się wyczuć zaniepokojenie 
tą kwestią. Nie inaczej dzieje się zresztą w innych sztukach Szekspira 
i jego współczesnych, zarówno tych utrzymanych w konwencji tragicz
nej, jak komediowej. W Hamlecie dochodzi do głosu głęboki, kulturowy 
sceptycyzm wobec teatru XVII wieku w Anglii. Choć Szekspir daje wy
raz ówczesnym obawom przed „monstrualną”, efemeryczną miałkością 
aktorów, którzy puszą się i miotają, to podejrzliwie przygląda się też 
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trudnemu do określenia aktowi realizacji tekstu na scenie26. Teatr dra
matyczny tak ściśle wiąże się z tekstem, że niewspółmierność między 
tekstem a zachowaniem można uznać za fundament zachodniego teatru, 
zaś troskę o odpowiednią, sprawiedliwą, etyczną, moralną i poetycką 
relację między nimi za źródło siły teatru i płynącej z niego przyjemności. 
Współczesne wyobrażenia o teatrze dramatycznym jako domenie tekstu, 
sferze dominacji archiwum nad repertuarem, jedynie kontynuują znane 
nurty antyteatralności, rymujące się z dążeniami Nowych Krytyków do 
ograniczenia funkcji teatru do powtórzenia literatury. Hamlet krytykuje 
„nadinterpretację” aktorską, ale też odrzuca wizję teatru, który ogranicza 
się do wypowiadania zapisanego tekstu. W tym sensie nie tyle opowiada 
się po stronie koncepcji teatru jako archiwum, ile krytykuje traktowanie 
przedstawienia jako tekstu. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie 
temu, żeby ruch sceniczny, gest i dominujące wzorce zachowań społecz
nych potraktować jako „teksty” o spójnej strukturze, posiadające znacze
nie i poddające się interpretacji. Opisując „język gestów", Denis Diderot 
zapowiedział już proponowaną przez Ervinga Goffmana segmentację ży
cia społecznego na konwencjonalne „sceny”, a także „dramat społeczny” 
Victora Turnera czy niezwykle wpływowy paradygmat kultury jako tekstu 
Clifforda Geertza. Jednak w przeciwieństwie do nich popełnimy błąd, 
biorąc tekst za zachowanie, w którym Schechner dopatrzył się istoty ory
ginalności, a Burke określił mianem „konstytutywnego” wymiaru aktów, 
ich novum: „Każdy akt zawiera w sobie pewną dozę motywacji, której 
nie sposób wyjaśnić, odwołując się do przeszłości, bowiem w pewnym, 
choćby niewielkim, stopniu jest to coś nowego”27. W Hamlecie nie brakuje 
przedstawień traktowanych jako teksty: Ozryk, Laertes małpujący mści
ciela ze sceny, Hamlet, który robi to samo, „Pyrrus". Ale akty definiujące 

26 Na temat „antyteatralnej” literatury i odwołań do niej w teatrze na początku ery 
nowożytnej, między innymi w Hamlecie por. Jonas Barish, The Antitheatrical Préjudice, 
University of California Press 1981; Jean Howard, The Stage and Social Struggle in Early 
Modern England, Routledge 1994.
27 Kenneth Burke, A Grammarof Motives, [1945], UniversityofCalifornia Press 1969, 
s. 65.
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przedstawienie - monolog Hamleta zaczynający się od słów „Wydaje 
mi się?”, jego ogrywanie książki i obrazów, przedstawiona przez Aktora 
historia Hekuby, Zabójstwo Gonzagi, monologi, pojedynek - zakładają 
istnienie tekstu i zarazem przekraczają jego granice.

Tekst w Hamlecie to niezbędna podstawa, ale można go uzupełniać. 
Musi bowiem ulec przeobrażeniu w realizacji scenicznej, „postacie wy
powiadające kwestie” trzeba zmienić w przedstawienie, które zapropo
nuje „interpretację” tekstu, lecz zarazem nie da się do niego sprowadzić. 
Przedstawić tekst jako przedstawienie: jak pętla Móbiusa Hamlet w szcze
gółach pokazuje, jak pisanie, czytanie, granie i oglądanie zmienia się 
w niezdeterminowany proces. Dlatego traktować go można jako swoisty 
esej o dynamice realizacji scenicznej, który demonstruje, na ile trudno 
uniknąć wykorzystania archiwum tekstu przez repertuar przedstawie
nia. Hamlet uczy ponadto tego, że krytyka podporządkowania tekstowi 
przedstawienia nie może jednak stanowić celu odgrywania sztuki na 
scenie. Wiele realizacji Hamleta, innych sztuk Szekspira czy innych tek
stów czerpie autorytet z czystego powtórzenia dramatu, choć przecież 
sposób, w jaki Hamlet ogrywa książkę, pokazuje przedstawienie jako 
środek kamuflowania, ukrywania i przemieszczania autorytetu tekstu 
(a jednocześnie uparcie podkreśla użyteczność książki, która wspiera takie 
postępowanie). W lekturze typu „dose reading”, której nie powstydziliby 
się zapewne Brooks i Heilman, odkryłem w Hamlecie refleksję na temat 
dynamiki scenicznego wykonania dramatu, czyli wypowiadania kwestii, 
czytania na głos, gry aktorskiej. Nadaje mu ona spójność tematyczną, ka
żąc prześledzić prawidłowości i uskoki w strukturze zbudowanej ze słów, 
słów, słów. A jednak struktura ta może nas poprowadzić w zgoła innym 
kierunku, z dala od takiej koncepcji przedstawienia, które ledwie przywo
łuje, ilustruje i potwierdza tekst. Nawet taka argumentacja jak moja, tylko 
pośrednio odwołuje się do konkretnego przedstawienia, które wykorzystuje 
tekst jako jeden z wielu instrumentów umożliwiających grę sceniczną, 
odgrywając książkę w wyjątkowy i trudny do przewidzenia z góry sposób.
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2. TO, CO ZEPSUTE, CZYLI JAK DZIAŁAĆ (STARYMI) SŁOWAMI

Dziwne, ale to, co „zepsute”, brzmi na wskroś jak Szekspir.
Michael Pennington Hamlet. A User's Guide

S
zekspir w Hamlecie przekonuje, że należy odrzucić koncepcję przed
stawienia jako zwykłego wypowiadania tekstu, przedstawienia jako 
jego wcielonej „interpretacji”. Co musiałby sobie pomyśleć bohater 
Szekspira o współczesnych widzach, którzy patrząc w książkę, weryfi

kują sceniczną akcję? Koncepcja tekstu jako jednego z typów sprawczości 
przedstawienia domaga się odmiennego podejścia nie tylko do czytania 
sztuk, ale także do czytania przedstawień. Jak możemy czytać przedsta
wienie, nie odwołując się do tekstu Szekspira, do archiwum?

Współczesne ekranizacje dramatów Szekspira stanowią użyteczne 
archiwum, które pozwala zobaczyć, jak zdumiewające spektrum tekstów 
zostało użyte w przedstawieniu, żeby stworzyć coś, co w żadnym razie nie 
jest już tekstem. Oczywiście, kino to nie teatr, zaś traktowanie filmów jako 
świadectwa „przedstawienia” oznacza odsunięcie na bok całej specyfiki 
filmu, jego technologii, szczególnego sposobu angażowania i pozycjono
wania odbiorców za sprawą pracy kamery, a nawet odmiennego modelu 
prowadzenia prób i produkcji. Jedna kwestia wszakże łączy film i teatr: 
aktor często musi przekształcić abstrakcyjny i obcy mu tekst w grę sce
niczną. Zaś jego gra determinuje nasz sposób rozumienia tego tekstu28.

28 Jak podpowiada Barbara Hodgdon, aktorstwo teatralne i filmowe „podziela 
wspólną ramę referencyjną i ze sobą dialoguje". Por. Barbara Hodgdon, Spectacular 
Bodies: Acting + Cinema + Shakespeare, (w:j A Concise Companion to Shakespeare on 
Screen, red. Diana Henderson, Blackwell 2006, s. 97.

Jeden z problemów archiwum dramatów polega na tym, że rejestruje 
ono zachowania i język, przechowuje je nawet wówczas, kiedy wychodzą 
z użycia w życiu codziennym. Pewne gesty (ukłon, klękanie, uchylanie ka
pelusza), a nawet niektóre słowa („w rzeczy samej", „a to ci”) poświadczają 
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archiwalny wymiar klasycznego dramatu: któż z nas dźwiga brzemię życia 
lub chce, żeby rozerwała go własna petarda? Kiedy oglądamy insceniza
cję Hamleta, widzimy, jak repertuar współczesnych środków aktorskich 
oddziałuje na to archiwum, na książkę, jak zmienia dziwne, obce nam 
słowa i zachowania w czytelne i wyraziste działania, które aktorzy mogą 
dla nas odegrać.

Jak twierdził John L. Austin, pisząc o „performatywach” w życiu co
dziennym, siła mowy jako aktu i działania nie płynie z samych słów, 
lecz ze sposobu ich użycia w ramach konwencjonalnych zachowań, które 
nadają im życie. To konwencja nadaje słowom siłę i zmienia je w dzia
łanie. Siła języka wypowiadanego na scenie zależy od tego, czy aktor 
umieści je w ramach znaczącego zachowania, ożywi i zmieni w działanie 
o określonej wadze i znaczeniu. Widać to bodaj najlepiej w sytuacji, kiedy 
niektóre z używanych przez Szekspira słów są dziś niejasne - lub zupełnie 
niezrozumiałe - ale i tak wypowiada się je ze sceny. Takie słowa, jak pisał 
Kenneth Burkę, zadają cios, którego już nie ma; w przedstawieniu muszą 
jednak stać się nowym ciosem, ukonstytuować czytelny akt na scenie 
współczesnego teatru. Jak zatem przedstawienie posługuje się trudnym 
tekstem i co może nam to powiedzieć o jego sprawczości? Na to pytanie 
można odpowiedzieć, odwołując się do terminu, który wywołuje blady 
strach w oczach czytelników i aktorów: istota rzeczy.

ISTOTA PRZEDSTAWIENIA

W
 tekstach Szekspira nie brakuje istotnych momentów, których sens 
zatarł się z wielu powodów: słów, których nie rozumiemy, osobli
wych dla nas powtórzeń niektórych fraz, słów użytych w sposób 
nieoczekiwany lub niejasny, słów nielogicznie przypisanych do wyko

nawców, słów czy fragmentów, które Znajdziemy jedynie we wczesnych 
wersjach tekstu. Sens tych istotnych miejsc można wyklarować na różne 
sposoby. Można zajrzeć do słownika etymologicznego lub historycznego, 
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żeby poznać znaczenia, które już wyszły z użycia. Wydawcy traktują 
czasem niektóre słowa jako błędy drukarskie, a ich faktyczne znaczenie 
próbują logicznie wyprowadzić z kontekstu. Stawiając hipotezy na temat 
możliwego znaczenia błędnie zapisanych słów, komplikują transfer tek
stów. Te strategie są bowiem odpowiednie i obiecują sukces, jedynie jeśli 
chodzi o rozwiązanie konkretnego problemu w materialnej strukturze 
tekstu. Niekiedy jednak niejasności w kluczowym momencie trzeba roz
wikłać ze względu na realizację sztuki. Wtedy należy sobie wyobrazić, 
co dana postać mogłaby logicznie i spójnie powiedzieć, żeby jej słowa 
działały czy mogły działać na scenie dziś albo kiedyś. Dowodem takiej 
strategii poszerzonej lektury jest choćby wydanie oksfordzkie, które 
przypomina, że Szekspir - przynajmniej na początku - pisał nie dla 
„czytelników zwanych «szeroką publicznością», lecz dla grup aktorów, 
swoich kolegów po fachu i przyjaciół”, którzy dysponowali konieczną do 
ich zrozumienia „specjalistyczną wiedzą na temat warunków i praktyk 
typowych dla ówczesnej sceny":

Zapisany tekst w każdym z takich manuskryptów zależał od niepisanego i to
warzyszącego mu para-tekstu: niewidzialnego i życiodajnego systemu uwag 
scenicznych, którego zgodnie z oczekiwaniami Szekspira dostarczali jego 
pierwsi czytelnicy albo którego - zgodnie z ich oczekiwaniami - Szekspir 
dostarcza) ustnie2’.

To zastanawiające, a wręcz zdumiewające, że zauważalne luki w tekście 
da się uzupełnić, kiedy uprzytomnimy sobie, jak zespół Szekspira po
sługiwał się paratekstem, „systemem uwag scenicznych” powołujących 
sztukę do życia. Gary Taylor ma z pewnością rację, twierdząc, że aktorzy 
i widzowie Szekspira odczytywali słowa na stronie na podstawie dość 
skonwencjonalizowanego rozumienia form i nastrojów typowych dla sku
tecznej akcji scenicznej. Przekonanie, że bardziej systematyczne użycie

29 Gary Taylor, General Introduction, [w:] The Renaissance Text. Theory, Editing, 
Textuality, red. Andrew Murphy, Manchester University Press 2000, s. 2. 
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uwag scenicznych w pełni pozwoli czytelnikom dojrzeć teatralne zalety 
tekstu, wynika z bardziej współczesnych oczekiwań wobec dramatu, które 
ukształtowały się już po upowszechnieniu druku. Zaczęliśmy bowiem 
traktować sztuki sceniczne jak typowo powieściową relację z akcji, a nie 
instrument służący do stworzenia jej na scenie.

Bez względu na swoje źródło, istotny moment to chwila materialnej 
nieokreśloności tekstu, kiedy buzujące sensy słów oczekują na dookre- 
ślenie. Podczas jednak gdy czytelnik - a już na pewno dzisiejszy czytel
nik dzieł Szekspira - może odczytać taki istotny moment w całej jego 
wieloznaczności, gdyż został uzbrojony w przypisy, odwołania itd., aktor 
musi stworzyć złożony palimpsest intonacji, emfazy, sugestii - a więc 
akcję - wypowiadając jedno słowo i tylko jeden razł°. „O that this too, 
too, (...) flesh would melt" (1.2.129). Brakujące w tej kwestii słowo naj
nowsze wydanie Quarto 2 pod redakcją Ann Thompson i Neila Taylora 
identyfikuje jako sallied. Na scenie Hamlet zwykle wypowiada słowo sul
lied albo solid, a niekiedy także grieved and sallied, choć nigdy nie padają 
ze sceny jednocześnie wszystkie trzy słowa’1. Istotny moment to zatem 
emblematyczny przykład na rozpowszechniony wśród badaczy Szekspira 
typ lektury tekstu i przedstawienia w ramach paradygmatu druku. Taka 
lektura wynika z przekonania, że czytana sztuka staje się miejscem wielu 
współistniejących ze sobą znaczeń, zaś przedstawienie sprowadza tę nie
skończoną przestrzeń do jednego znaczenia. Łatwo wtedy zignorować 
jedną z lekcji, jakich udziela nam Hamlet: wystawienie dramatu nie tyle 
ilustruje tekst, ile raczej podejmuje jego wyzwanie i go zmienia. Jeśli 
gra aktorska nie polega na odtwarzaniu tekstu, słowo staje się obszarem

30 W przygotowanej przez Harolda Jenkinsa dla wydawnictwa Arden wersji Hamleta 
siedem wierszy pojawia się jako tekst główny, a jeden jako uwaga sceniczna (1.2.126- 
132). Temu fragmentowi towarzyszą przypisy, które zajmują trzydzieści siedem wersów, 
rozpisanych na podwójnej szpalcie mniejszą czcionką, trzy linijki aparatury i półtorej 
strony streszczenia w rozszerzonych przypisach na końcu książki.
31 Zasadniczo dopiero w XX wieku zaczęto słowo sallied w Quarto 2 odczytywać jako 
sullied. Por. Dover J. Wilson, The Manuscript of Shakespeare’s „Hamlet" and the Problems 
of its Transmission, t. 2, Cambridge University Press 1964, s. 309-315. 
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złożonej i potencjalnie nieskończonej gry wcielonych wieloznaczności. 
Zamiast zakładać, że celem przedstawienia jest ujednoznacznienie lub 
zdrada wieloznaczności istotnych momentów - czyli utwierdzanie archi
wum albo rozpuszczanie jego bogactwa w płynnym repertuarze - należy 
nieco inaczej postawić to pytanie. Istotny moment często domaga się 
użycia wyobraźni, trzeba bowiem ponownie przemyśleć, co rozumiemy 
przez tekst i proces jego transferu. Jakiego rodzaju możliwości stwarza 
istotny moment w społecznej technologii przedstawienia? Jeśli zostawimy 
na boku bełkot Falstaffa na temat stołów, możemy zastanowić się nad tym, 
jak istotny moment dramatyzuje zmieniające się formy materialności 
tekstu, z których korzysta przedstawienie?

Przyjrzymy się kilku wersom Hamleta, które nie są wcale istotnym 
momentem akcji’2. W komnacie Gertrudy, kiedy już Hamlet porównał 
jej dwóch mężów, ona zaś przyznała, że widzi w swojej duszy „szkaradne 
plamy" winy, on dosadnie atakuje matkę:

Nay, but to live
In the rank sweat of an enseamed bed
Stewed in corruption, honeying and making love
Over the nasty sty... (3.4.89-91)”

Fragment nie różni się prawie w Quarto 2 i Folio, a nawet w Quarto 1 brzmi 
dość ostro: „Nay, but still to persist and dwell in sin, / to sweat dunder 
the yoke of infamy” (11.47-48). Słowo sprawiające najwięcej trudności to 
enseamed. Pojawia się ono w tej formie w Folio, a jako inseemed w Quarto 
2. W większości wydań tłumaczy się je jako „zatłuszczony”, na dowód 
przywołując fragment z II aktu Troilusa i Kresydy, gdzie Ulisses opisuje 
Achillesa jako „the proud lord / That bastes his arrogance with his own

32 W pracy z 1934 roku poświęconej manuskryptowi Hamleta J. Dover Wilson wyliczył 
trzydzieści dwa kluczowe momenty w tej sztuce. Nie zaliczył jednak do nich tego 
fragmentu. Por. ibidem, s. 296-299.
33 „Nie, ale żyć / wśród cuchnącego potu, zatłuszczonego łoża / zanurzona w zepsu
ciu, pieszcząc go i kochając / nad ohydnym chlewem”. 
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seam” (dumny lord / który swą arogancję nurza we własnym tłuszczu, 
2.3.173-174). Harold Jenkins wyjaśnia to słowo bardziej wyczerpująco:

Słowo seam (por. Troilus i Kresyda, 2.3.180) oznacza zwierzęcy tłuszcz, łój. 
W tym kontekście sugeruje ono odrażające zachowanie seksualne, opisywane 
za pomocą cielesnych metafor, obrazów odrażających wydzielin. Mylą się ci, 
którzy uważają to słowo za termin z dziedziny sokolnictwa (Schmidt i inni) 
albo włókiennictwa (Dover Wilson)’4.

W dłuższym komentarzu do fragmentu z V aktu (5.2.90) Jenkins podob
nie traktuje troskę Gertrudy o Hamleta - „he’s fat and scant of breath" 
(jest gruby i ma krótki oddech). Zwraca uwagę na „zrównanie tłuszczu 
z potem” tak w innych fragmentach sztuk Szekspira, jak w przysłowiach. 
Jak sądzi, wiąże się to z tłustym śladem, który pozostawia pot: „Wielce 
prawdopodobne, że to stare użycie przechowało się w okrzyku żony far
mera z Wisconsin, która w 1923 roku powitała swoich spoconych gości 
okrzykiem: «Ależ jesteście tłuści!»””.

Oxford English Dictionary wskazuje na złożony charakter tego ter
minu. To zaś daje pojęcie o tym, jak trudno uchwycić sens wieloznacznej 
wypowiedzi Hamleta. Słowo enseam pochodzi z języka starofrancuskiego 
i oznaczało dwie zupełnie różne czynności: czyszczenie konia lub sokoła 
z tłuszczu lub „karmienie tłuszczem”. Zarazem OED i inne słowniki

34 Por. przypis do wersu 3.4.92 w wydaniu Hamleta pod redakcją Harolda Jenkinsa 
(William Shakespeare, Hamlet, Methuen 1982). Alexander Schmidt w Shakespeare- 
Lexikon wywodzi sens słów „defiled, filthy" z sokolnictwa: „Słowo enseam było 
terminem technicznym opisującym proces oczyszczania sokoła z nieczystości we
wnętrznych”. Jenkins ma zapewne rację, że to błędna interpretacja. Dover Wilson 
natomiast podkreśla, że słowo to oznaczało „tłusty”: „Słowa grained i tinct dotyczyły 
procesu barwienia wełny, dlatego enseamed również wiązało się zapewne z tym kon
tekstem i oznaczało «nasączony tłuszczem». Jako tłuszczu (seam) używano świń
skiego łoju, stąd sformułowanie «nasty sty» (ohydny chlew)”. Wilson dodaje jednak, że 
„aluzje te są prawdopodobnie nazbyt odległe, by wpłynęły na wyobraźnię odbiorców” 
(William Shakespeare, Hamlet, red. J. Dover Wilson, Cambridge University Press 
1964, s. xxxviii-xxxix).
35 TLS 1927, s. 375.
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podają, że to znaczenie archaiczne, zaś „francuskiego słowa używa się 
dziś w znaczeniu: «natłuścić (tkaninę)» i stąd zapewne wzięło się jego 
metaforyczne użycie w dramatach Szekspira”. Jako przykład pojawia 
się zacytowana wyżej kwestia z Hamleta. (Enseam to zapewne czasow
nik przechodni od słowa seam, które oznacza impregnowanie wełny 
tłuszczem). W znaczeniu „natłuścić” przechowały to słowo siedemna
stowieczne poradniki savoir vivre’u dla wyższych sfer, szczególnie dla 
arystokratów uprawiających sokolnictwo i jazdę konną. Enseaming - 
oczyszczanie w nocy układu pokarmowego sokoła lub orła przed lotem, 
by ptak był lżejszy i głodny - pozostaje do dziś przedmiotem kontrowersji 
na forach internetowych towarzystw sokolniczych’6. Na samą myśl o tym 
żołądek podchodzi do gardła (Hamlet, 5.1.174).

Jak widać, to wcale nie aż tak istotny moment. Jedyny problem nastrę
cza nam słowo seams. W sformułowaniu enseamed bed nie słychać aluzji 
do „tłuszczu", choć nawiązania do cuchnącego potu i brudnego chlewu 
mogą nasunąć i takie skojarzenie. Czytelnikom, którzy w trakcie lektury 
nie sięgają do słowników, wulgarny atak słowny Hamleta na matkę wyda 
się jeszcze bardziej wulgarny, bowiem „odrażające wydzieliny" kojarzą się 
nam nie z tłuszczem, lecz z czymś zupełnie innym: enseamed bed to łoże 
splamione nasieniem (semen). Być może zresztą to gra słów zamierzona 
przez Szekspira. Ann Thompson i Neil Taylor, redaktorzy najnowszego 
wydania Quarto 2, podpowiadają, że „jedna z możliwości to «łoże spla
mione nasieniem»”, lecz to teza mało wiarygodna36 37. Ani Szekspir, ani żaden 
ze współczesnych mu autorów nie posługuje się słowem semen ani jego 
pochodnymi, lecz wybiera rodzime, angielskie słowo seed (kilka cytatów 

36 Na temat sformułowania „enseam and harden” w kontekście hodowli koni por. 
Gerald Langbaine, The Hunter. A discourse of horsemanship directing the right way to 
breed, keep, and train a horse for ordinary hunting, Nicholas Cox 1685. Na temat sokol- 
nictwa por. Nicholas Cox, The Gentleman's Recreation. Being a Treatise of Hawking and 
Falconry, London 1686. Współcześnie dyskusje na temat zalet oczyszczania ptaków 
łownych toczą się na stronach internetowych Falconry Forum (falconryforum.co.uk) 
i International Falconry (www.intfalconry.com).
37 Por. przypis do wersu 3.4.90 Thompson i Taylora w ich wydaniu Hamleta.
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w OED pochodzi z tekstów poświęconych filozofii natury - biologii - i ho
dowli zwierząt, część z nich jest w języku łacińskim, z którego słowo to 
przeszło do angielszczyzny). Jak słusznie twierdzi Margreta de Grazia, 
Hamlet nie bez przyczyny mówi o „rozrodczych płynach wymienianych «in 
the rank sweat o fan enseamed bed» jako o tłustych odpadach. Chodzi mu 
o seam, a nie o semen, o wydzielanie tłuszczu, a nie o życiodajne nasienie”’8.

38 Margreta de Grazia, Hamlet without Hamlet, Cambridge University Press 2007, 
s. 102.
39 George Chapman, Bussy D’Ambois, red. Robert J. Lordi, University of Nebraska 
Press 1964.
40 Por. przypisy do tych wersów w Bussy D’Ambois pod redakcją Maurice’a Evansa 
(George Champan: Bussy D’Ambois, Ernest Benn 1965) oraz odnośne hasło w słow
niczku: George Chapman: Plays and Poems, red. Jonathan Hudston, Penguin 1998.

Słowo enseam i jego pochodne znaczyć mogą jeszcze coś innego, „za
wieranie w sobie” albo „łączenie”. Tego czasownika używa się bowiem 
w krawiectwie, gdzie oznacza „zszywanie”, „łączenie dwóch kawałków 
materiału”. W tym znaczeniu posługuje się nim Spencer w The Faerie 
Queene: „And bounteous Trent, that in himselfe enseames / Both thirty 
sorts of fish and thirty sundry streames” (I szeroka rzeka Trent, która za
wiera w sobie / trzydzieści gatunków ryb i trzydzieści rwących potoków). 
A co nawet bardziej interesujące, słowo to pojawia się też w dwóch drama
tach. Monsieur w Bussy D’Ambois (1607) George’a Chapmana przedstawia 
kilka dam tytułowemu bohaterowi: „See here’s the Guise’s Duchess. The 
Countess of Mountsurreaue; Beaupres, come I’ll enseame thee” (Spójrz, 
to księżna Guise. Hrabina Mountsurreaue; Beaupre, podejdź, przedstawię 
cię, 1.2.70)’9. Maurice Evans wyjaśnia, że enseame oznacza „przedstawić 
kogoś w towarzystwie, zwykle ma konotacje seksualne”, choć nie dla 
wszystkich były one klarowne. Jonathan Hudston posługuje się meta
foryką krawiecką: „Powiązać ze sobą, przedstawić (z konotacjami sek
sualnymi)"38 39 40. Na pewno jednak „konotacje seksualne” pojawiają się tu 
głównie dlatego, że kiedy już Bussy zostanie przedstawiony (enseamed 
to) Księżnej, flirtują w dość jednoznaczny sposób.
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W znacznie bardziej intrygujący sposób posłużył się tym słowem 
Nathaniel Richards w Tragedy ofMessallina, the Roman Empress (Tragedia 
Messalliny, rzymskiej imperatorki, 1640). Najpierw oglądamy scenę tortur 
aktora Menestera, który odmówił zaspokojenia żądzy Messalliny (osta
tecznie jednak poddaje się jej woli), a potem tytułowa bohaterka rozkazuje 
cnotliwemu Siliusowi, żeby zabił swoją żonę Sylvanę i szybko do niej 
powrócił. Na początku II aktu Lepida, uczciwa i dobra matka impera
torki, z oburzeniem ją strofuje. Ale Saufellus, towarzysz i wierny sługa 
Messalliny, drwi z Lepidy i ją wygania. Messallina nazywa go swoim 
faworytem i życzy, „żeby los był dlań łaskawy". On zaś odpowiada:

SAUFELLUS: And all those fortunes, favours, life and all,
Shall like an Atlas undergoe the weight
Of your imperious will, be it tooth’ death
Of Parents, massacre of all my kin,
To exceede the divell, act any sinne.
MESSALLINA: For which we thus enseame thee.
(Kissess him)4'.

Scenę tę można określić angielskim przymiotnikiem seamy, „wstrętna” 
(przymiotnik seamy odnosi się także do źle uszytych ubrań z widocz
nymi szwami, co świadczy o biedzie, niskim statusie społecznym, a więc 
i o grubiańskości). Messallina, posługując się słowem enseame, nie chce 
przecież namaścić Saufellusa, tylko prawdopodobnie pragnie, by tak spo
tkały się ich usta, jakby ktoś je zeszył. „Te przepyszne, delikatne, rubinowe 
usta" podziałają jak balsam, który „ukoi, ukoi rozpalonego" Saufellusa.

Słowa enseam rzadko używano w znaczeniu „natłuścić", „pocić się” lub 
„zszyć”, i zawsze z seksualnym podtekstem. Hamlet posługuje się nim

41 Nathanael Richards, Tragedy of Messallina the Roman Empress. As it hath beene 
acted with generail applause divers times, by the Companie of his Majesties Revells, Printed 
by Tho. Cates for Daniel Frere T640. [SAUFELLUS: Wszystkie dary losu, łaski, życie 
całe / będą dźwigały jak Atlas ciężar / twojej cesarskiej woli, choćbyś zabiła / Moich 
rodziców i wszystkich krewnych / Prześcignęła diabła, popełniła wszelki grzech. / 
MESSALINA: I za to cię ucałuję. (Całujego.)] 
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w sposób dalece wulgarny, zaś cała scena stawia przed aktorem ogromne 
wyzwanie, gdyż została wyraźnie przerysowana. Co ważniejsze, słowo en- 
seamed okazuje się istotnym momentem sztuki dopiero w przedstawieniu: 
czytelnik może szybko znaleźć wyjaśniający przypis, widzowie natomiast 
słyszą nieznane im słowo i wydaje im się, że je zrozumieli. Nie słyszą 
bowiem, że Hamlet mówi o zaplamionej tłuszczem pościeli. Ich uszu 
dochodzi brzmiący ze wszech miar szekspirowsko, fałszywy archaizm 
enseaméd, „zaplamiony nasieniem”. Jak przekonuje Michael Pennington, 
„to «zepsute» słowo brzmi tak, jakby mógł go użyć sam Szekspir’’’2.

Współczesna publiczność zupełnie inaczej odczyta przedstawienie 
oparte na tekście Szekspira niż jego pierwsi widzowie. Nawet nasze ciała 
i gesty nabrały przecież zupełnie innych znaczeń społecznych. Jednak 
słowo enseamed wskazuje na inny problem, gdyż - podobnie jak książka 
Hamleta - dramatyzuje to, że tekst nie jest wcale repozytorium znaczenia, 
lecz nadaje sensy akcji, która z kolei wydobywa jego określone możliwości. 
Fakt, że słyszymy współczesne znaczenie w słowie używanym w XVII 
wieku, zaświadcza z pewnością o zasadach wystawiania tekstu, które pod 
tym względem przypominają kłopoty wydawców, zmuszonych do uwspół
cześniania pisowni. W dzisiejszym, zrozumiałym dla widzów kształcie 
może ona jednak nadmiernie uprościć albo zafałszować wieloznaczność, 
którą posiada ze względu na archaiczną ortografię (z jakiego „metalu” 
jest Regana?)4’. Jak tym słowem posługiwano się w przedstawieniach 
i jak rozumieć ten sposób jego użycia, żeby określić sposób, w jaki dane 
przedstawienie posługuje się słowami jako sprawczością akcji?

42 Michael Pennington, Hamlet: A User’s Guide, Nick Hern Books 1996.
43 Por. David Bevington, Modern Spelling. The Hard Choices, [w:J Textual Performances. 
The Modern Reproduction of Shakespeare's Drama, red. Margaret Jane Kidnie, Lukas 
Erne, Cambridge University Press 2004, s. 143-157.
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ENSEAMED BEDS

L
aurence Olivier bez większych problemów przygotował adaptację 
Hamleta dla potrzeb swojego filmu z 1948 roku. W ekranizacji nie 
pojawia się Voltemand, Cornelius, Reynaldo i Guildenstern. Jak twier
dził Olivier, stawiał sobie „za cel przeniesienie na ekran Hamleta, jakby 

zrobił to sam Szekspir, gdyby żył w naszych czasach”44. Przygotował tekst 
tak, żeby film trwał „nie dłużej niż sto sześćdziesiąt minut”, bo taki limit 
wyznaczyli mu producenci45. Jak utrzymywał wydawca tekstu Alan Dent, 
„archaiczne i niezrozumiałe ustępy w Hamlecie to dla badacza akademic
kiego przyczyna przyjemnego bólu głowy. Ale nie wątpię, że dla zwykłego 
widza w kinie (a nawet kinomana) taki ból głowy byłby bardzo nieprzy
jemny”. Zresztą „publiczność na londyńskim West Endzie” to jedno, zaś 
widzowie na całym świecie, nawet wywodzący się z tej samej klasy, to 
zupełnie coś innego. Wersja Obviera „miała zaskoczyć i poruszyć publicz
ność na całym świecie, nawet tą, dla której Szekspir był autorem obcym 
i zupełnie nieznanym - nie tylko w Peru, ale także w Poole, Blackpool 
i Ullapool; nie tylko w Chinach, ale i w Chepstow, Cholery i Chipping 
Sodbury”. Choć „sir Laurence Olivier miał na względzie szeroko pojęty 
humanizm” i „chciał zachować więcej niejednoznaczności z tekstu”, to 
oczywiste, że pewnych kwestii nie należało wypowiadać, żeby nie usły
szano ich w Chipping Sodbury, nie wspominając nawet o Chinach.

44 Laurence Olivier, Foreword, [w:] Hamlet. The Film and the Play, red. Alan Dent, 
World Film Publications 1948.
45 Alan Dent, Text-Editing Shakespeare with Particular Reference to „Hamlet", [w:] 
Hamlet. The Film....

Dent wymienia trzydzieści dwa „istotne uproszczenia słów i fraz, które 
wprowadzono, żeby film spodobał się szerokiej publiczności. Niemal we 
wszystkich przypadkach chodziło o to, że użyte przez Szekspira słowo 
czy fraza stało się archaiczne albo całkiem zmieniło sens". Być może 
dlatego Gertruda i Klaudiusz stali się nieco mniej śliscy, kiedy zabawiali 

WYSTAWIANIE TEKSTU: HAMLET 205



się w „cuchnącym pocie nieczystego łoża". Na scenie kwestia ta zyskuje 
znaczenie, gdyż wypowiada ją Hamlet zakradający się na czworaka do 
łoża matki. Kiedy zaś mówi „nasty sty”, Eileen Herlie jako młodzieńczo 
wyglądająca Gertruda, wstaje, zaciskając dłonie na (wyraźnie czystym) 
prześcieradle, odwraca się i rzuca Hamletowi na szyję, póki nie słyszymy 
nagłośnionego bicia serca, sygnalizującego powrót Ducha. Choć Gertruda 
rzuciła się na łóżko, to kiedy potem się odwraca, żeby dotknąć Hamleta, 
wstaje i oboje pozostają w pozycji wertykalnej (choć trzeba dodać, że 
ciemne i wyraźne ślady na jej sumieniu tu nie „tracą koloru", lecz „scho
dzą jak plamy"). Poprawki Denta świadczą o tym, że dla niego słowo 
enseamed „zupełnie zmieniło znaczenie” i teraz oznacza inną, odraża
jącą wydzielinę. W tym znaczeniu nie licowało z wysokim statusem tej 
ekranizacji i mogłoby wywołać lubieżny uśmiech chłopaków z Chipping 
Sodbury. Dlatego w kluczowej scenie tego inspirowanego tekstami Freuda 
filmu warstwa duchowa została przedstawiona w sposób dalece abstrak
cyjny i w pewnym sensie eteryczny, jakby nad fetorem i ohydą natury nie 
należało się zbytnio rozwodzić. Kiedy Gertruda i Klaudiusz ociekają cuch
nącym potem, Książę zostaje przy okazji z niego oczyszczony. W scenie 
pojedynku, kiedy Gertruda wyraża swoje obawy o Hamleta, nie mówi, 
że „utył", tylko „jest mu gorąco i brak mu tchu”. Duńscy książęta, jak 
ślicznotki z południa, nie pocą się, tylko się świecą.

Kiedy Olivier w miejsce enseamed wprowadził lascivious (lubieżny), 
uwznioślił język Hamleta i nadał mu moralny wydźwięk. Nic dziwnego, 
że Kenneth Branagh - też z włosami ufarbowanymi na jasny blond - po
dobnie podszedł do retoryki tekstu w filmie, który Lisa Starks słusznie 
określiła jako oczyszczony z subwersywnej seksualności. Kiedy Hamlet 
odkrył zwłoki Poloniusza, Branagh „powoli do niej [Gertrudy] podchodzi. 
Przemawia jak ksiądz, który za chwilę ogłosi, że została potępiona na wie
ki”46. Hamlet przechadza się, pouczając Gertrudę. Niekiedy się pochyla,

46 Kenneth Branagh, „Hamlet”, by William Shakespeare. Screenplay, Introduction and 
Film Diary, Norton 1996, s. 106. Lisa Starks w artykule The Displaced Body of Desire. 
Sexuality in Kenneth Branagh's „Hamlet” (w: idem, Shakespeare and Appropriation, 
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żeby spojrzeć jej prosto w oczy, lecz słowo enseamed wypowiada jakby mi
mochodem, bez żadnej emfazy. Dociera ono do nas w jednym ze swoich 
znaczeń albo też nie. Kiedy Julie Christie mówi: „Słowo jak sztylet przebija 
mi słuch”, to podkreśla retoryczny, nie zaś cielesny wymiar reprymendy 
Hamleta, gdyż dowodzi, że udało mu się wbić w nią „ostrze słowa, nie 
sztyletu”. U Obviera słowo lascivious podkreślało grubiańskość Hamleta. 
Kiedy Książę u Branagha poucza, musi w efekcie wygłosić monolog, żeby 
słowa - niezależnie od tego, jak je rozumiemy - odpowiednio wpłynęły 
na Gertrudę. Ta ekranizacja jest bogata w obrazy, które kontekstualizują 
akcję i nadają jej konkretne sensy: widzimy armię Fortynbrasa, Horacja 
w stroju dandysa i sceny miłosne Hamleta i Ofelii. Ale sprawczość słów 
ma charakter czysto werbalny, czyli pod tym względem działają one w tej 
scenie w sposób „szekspirowski”. (Na marginesie można dodać, że w sce
nariuszu Znajdziemy błąd drukarski. Na ekranie Hamlet prawidłowo 
podaję tekst sztuki, lecz w scenopisie znalazła się kwestia: „Nay, but to 
live / in the sweat of an enseamèd bed". Ten błąd pojawił się z pewnością 
w chwili, kiedy stanowiący podstawę gry scenariusz, w którym ta kwestia 
ma poprawną formę i tak została wypowiedziana, został opublikowany. 
Film jest zatem wierniejszy wobec wersji w książce niż wobec wydruko
wanego scenariusza47).

Realizacja tekstu jako przedstawienia odbywa się w ramach systemu 
„podtrzymywania życia”, który - choć metaforycznie da się go potraktować 
jako tekst - nie jest już w pełni tekstem. Oczywiście, afektowana seksual
ność, podkreślona przez Oliviera, ustępuje dzisiaj bardziej bezpośredniej 

red. Christy Desmet, Robert Sawyer, Routledge 1999) przekonująco dowodzi, że film 
Branagha „oczyszcza” (s. 177) sztukę z całej subwersywnej seksualności, żeby na nowo 
ukonstytuować „tekst Szekspira w nowej erze tabu i wyparcia, symptomów i traum”, 
wyraźnie uprzywilejowując „ojcowskie prawo i jego dyktat w imię normalności, osią
ganej za sprawą wyparć i przemieszczeń" (s. 178).
47 W e-mailach z 22.06.2007 * 2 07.2007 Russel Jackson zwrócił mi uwagę, że 
błąd ten wkradł się zapewne w czasie redagowania scenariusza do druku. On sam 
odnotowuje, że scenariusz powstał na podstawie wydania opublikowanego w Complete 
Works, red. Stanley Wells, Gary Taylor (Kenneth Branagh, Hamlet, s. 174). 

WYSTAWIANIE TEKSTU: HAMLET 207



agresji seksualnej Hamleta wobec Gertrudy. W wersji przygotowanej 
w ramach serii BBC TV Shakespeare Plays, w reżyserii Rodneya Bennetta, 
Derek Jacobi wywołuje w Gertrudzie „wstyd”, popycha ją na łóżko, zmu
sza, by się położyła, chwyta jej ręce i siada na niej okrakiem, czyli - mó
wiąc oględnie - „symuluje stosunek seksualny”. Suknia Claire Bloom się 
unosi i widzimy prawdziwe damskie pantalony, nim pojawiły się na scenie 
odnowionego w 1997 roku Globe Theatre. Jacobi schodzi z Gertrudy, zaś 
kamera przekazuje jej „zabarwioną” mowę. Ale kiedy Hamlet wypowiada 
słowa enseamed bed, wysuwa ramię poza kadr, sięga poniżej talii Gertrudy 
i znów zaczyna nią dziko pomiatać.

Olivier zastąpił enseamed bardziej literackim lascivious, żeby widzowie 
nic opacznie nie zrozumieli. Jacobi natomiast powiązał enseamed z wyuz
daną seksualnością ohydnego chlewu, którą w groteskowy sposób odegrał. 
W bardziej kameralnej i konwersacyjnej wersji Petera Brooka większa 
część kwestii Hamleta została skreślona niczym w filmie Oliviera. Jak 
Olivier i Jacobi, Adrian Lester ze słowami „O shame” podchodzi tu do 
łóżka. Hamlet grany przez Branagha pozwalał, by jego słowa dzięki reto
rycznej sile wbijały się w uszy Gertrudy jak sztylety. Tymczasem Hamlet 
Lestera nie pokłada aż takiego zaufania w sile słów. Choć kamera filmuje 
go od tyłu, to kiedy pada kwestia ze słowem enseamed, on natychmiast ją 
ujednoznacznia, gdyż robi obsceniczny gest palcami („figa z makiem”), 
zaś mówiąc „making love over the nasty sty”, porusza biodrami w przód 
i w tył, jak wcześniej, kiedy tłumaczył Ofelii sens słów „country matters". 
Olivier zastąpił jedno słowo innym, żeby uniknąć błędnych skojarzeń. 
Jacobi je odegrał. Branagh wykorzystał, żeby jego monolog zyskał większą 
moc perswazji. Natomiast Lester je zilustrował. Nie dowodzi to jednak 
wcale, że tekst jest „stabilnym znakiem”. To znak pusty, który na scenie 
należy uzupełnić obrazem.

Pod wieloma względami Hamlet Almereydy sytuuje się na anty
podach ekranizacji Brooka. Tutaj Ethan Hawke zajmuje łóżko. Kiedy 
Gertruda kuli się i zatyka sobie uszy, on się rzuca się na łóżko. Zgodnie 
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z uwagą realizacyjną w scenariuszu „w furii zaczyna zdzierać pościel”48, 
jakby chciał usunąć zatłuszczone i przepocone prześcieradła, przycisnąć 
je do siebie. Kiedy mówi enseamed, wyraźnie akcentując drugą sylabę, 
patrzy na kołdrę trzymaną w rękach. Trudno odczytać ten obraz, ale wy
daje mi się, że Hamlet nie wiąże tego słowa z kontekstem seksualnym, 
lecz - krawieckim. Pościel ma przecież szwy. Hawke tak wypowiada to 
słowo, że brzmi ono „bardzo szekspirowsko”, choć nie pochodzi z tek
stu Hamleta. W ten sposób usuwa na bok znaczenie, które widzowie 
mogliby usłyszeć.

48 Michael Almereyda, adaptacja, William Shakespeare's „Hamlet", Faber and Faber 
2000, s. 81.

W pewnym sensie relacja, którą nawiązuje wybuchowy Hamlet grany 
przez Hawke’a z Gertrudą, brzmi mniej erotycznie. Tu pościel ma szwy, 
a nie plamy po nasieniu. Zupełnie inaczej gra Hamleta Mel Gibson. Kiedy 
padają słowa: „O same where is thy blush”, oboje z Gertrudą są na łóżku. 
Hamlet brutalnie powala ją na plecy i przyciska do łóżka. Zmienia się 
ujęcie i zamiast Hamleta ujeżdżającego Gertrudę widzimy jego twarz z jej 
perspektywy. Kiedy Gibson mówi „stewed in corruption”, ilustruje ense
amed podobnie jak Jacobi, a Gertruda przy każdym pchnięciu jego bioder 
krzyczy. I - znów jak Jacobi - mówiąc: „O speak to me no more”, Gibson 
kładzie głowę na jej piersiach, a scenę kończy gwałtowny i erotyczny po
całunek. Oliver chronił widzów przed ich własnymi, zdrożnymi myślami. 
Branagh podporządkował wulgarny język retorycznemu gestowi, który 
ilustrował jego znaczenie. Hawke zmienił znaczenie tego słowa, identy
fikując je z prześcieradłem jako rekwizytem. Zeffirelli z kolei nie chciał 
osiągnąć ani „definitywnego” sensu Branagha, ani „eksperymentalnego" 
sensu Oliviera. Do „freudowskiego” wymiaru sztuki Szekspira podszedł 
w typowy sposób, pokazując edypalne relacje tak, jak nie mógł jeszcze 
Olivier. Jak przekonuje Lisa Starks, kierował się klasycznym wykładem 
psychoanalizy Ernesta Jonesa, który twierdził, że „kazirodcze pragnienia 
Hamleta pozostają w sferze nieświadomości i dają o sobie znać tylko 
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w zniekształceniu”49. To, co Olivier jedynie sugerował, Zeffirelli pokazał 
dosłownie. Świadczy o tym choćby zmiana tego słowa, które co najmniej 
od sześćdziesięciu lat słyszeliśmy, a może baliśmy się usłyszeć. Gibson 
natomiast w usta Hamleta włożył kwestię: „Rank sweat of an ensemened 
bed” (ohydny odór łoża splamionego nasieniem).

49 Lisa Starks, op. cit., s. 166.

To krótki moment w każdej realizacji. Niczym w scenie, kiedy Hamlet 
czyta książkę, można go wykorzystać, żeby zobaczyć, jak tekst działa 
performatywnie w przedstawieniu. Działa nie tyle jako przewodnik, in
strukcja, paradygmat czy szablon „sztuki”, która go zrealizuje, zilustruje 
czy zreprodukuje, ile jako środek tworzenia akcji, która na nowo kon
stytuuje się w każdej kolejnej realizacji, bowiem technologie sceniczne 
wymagają od narzędzi, żeby spełniły swoją funkcję. Teoria scenicznej 
realizacji dramatu z trudem próbowała na nowo zdefiniować usankcjono
wany przez Nową Krytykę prymat tekstu nad przedstawieniem: począw
szy od koncepcji teatru Austina jako pasożytniczego wobec „normalnego 
użycia” języka przez akcentowaną przez Derridę i Butler fundamentalną 
iterowalność i teatralność performatywów wszelkiego typu (werbalnych 
i behawioralnych). Napięcie między tekstem a przedstawieniem najlepiej 
ujawnia się w przypadkach skrajnych, czyli tam, gdzie „tekst” przesądza 
o celu i wartości przedstawienia (badania szekspirologiczne) albo uznaje 
się go za przejaw niezłomnej woli dominacji kulturowej nad repertuarem 
przedstawienia (performatyka). Choć wybrany przeze mnie przykład do
starcza sankcji pewnemu rodzajowi performatywnej wolności, w każdym 
z przypadków przedstawienie próbowało dostosować „trudne” słowo - czy 
raczej symbol albo słowo wyabstrahowane, pusty fonem reprezentujący 
język „Szekspira" - do procesu tworzenia znaczeń przez akcję.

Ekranizacje Hamleta działają na zasadzie ze wszech miar archiwal
nej, repertuar przedstawienia służy tu jednie do wydobycia sensu słów 
zapisanych na stronie. Natomiast aktor, uzupełniając tekst o zachowania 
cielesne, zakorzenia słowo, sytuuje je w lokalnym kontekście tu i teraz, 
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aktywnie tworząc jego znaczenia. Wypowiadane przez Hamleta słowo 
enseamed w paradygmatyczny sposób pokazuje, że - jak pisał Burkę - 
przedstawienie zawsze używa tekstu jako środka, żeby okoliczności 
przedstawienia tu i teraz wymierzyły cios tekstowi. Sceniczna realizacja 
dramatu nie służy ilustracji znaczeń archiwum, ale prowadzi do jego nie
ustannej rewizji, pozwala je pokazać w procesie materializacji. Koncepcja 
przedstawienia teatralnego jako technologii społecznej zakłada, że per- 
formatywne „właściwości” tekstu wyłaniają się w chwili, kiedy rozpatruje 
się jego sprawczość w konkretnych okolicznościach. To zaś oznacza, że 
należy mówić o filmie czy przedstawieniu nie tyle jako o interpretacji 
tekstu, ile jako o określonym sposobie jego działania, ustanawiania akcji 
poprzez środki performatywne. Jak sugeruje scena z Poloniuszem, celem 
gry aktorskiej jest odrzucenie książki, użycie sprawczości „słów, słów, 
słów”, żeby przedstawienie wymierzyło cios. „Trafienie, całkiem oczy
wiste” gwarantuje bowiem dobrze wymierzony cios, nie zaś same słowa.

3. „OK MOŻEMY PRZEWINĄĆ DO SCENY Z KSIĄŻKĄ”:

HAMLET W REALIZACJI THE W00STER GROUP

OK, możemy przewinąć do sceny z książką.
Scott Shepherd/Hamlet w Hamlecie The Wooster Groups°

T
rzeba uważnie zastanowić się nad takimi sposobami użycia tek
stu w przedstawieniu na żywo, jak przepisanie sztuki albo filmu. 
Pojawią się wtedy również inne pytania, dotyczące nie tyle relacji

50 Odwołuję się do dwóch przedstawień The Wooster Group w reżyserii Elizabeth 
LeCompte, które widziałem w Public Theatre 7 i 8 listopada 2007 roku. Hamlet: Scott 
Shepherd; Klaudiusz/Marcellus/Duch/Grabarz: Ari Fliakos; Gertruda/Ofelia: Kate 
Valk; Poloniusz: Bill Raymond; Laertes/Rosencrantz/Guildenstern/Aktor grający Króla: 
Casey Spooner; Horacjo: Judson Williams; Bernardo/Rosencrantz/Guildenstern/Aktor 
grający Królową: Daniel Pettrow; Piastunka: Dominique Bosquet; Sługa/Żołnierz/ 
Niosący Sztandar: Alessandro Magania; Kierownik sceny: Ruth E. Sternberg. 

WYSTAWIANIE TEKSTU: HAMLET 211



tekstu do ucieleśnionego performansu, ile tego, czy specyficzne dla teatru 
środki tworzenia iluzji nie stały się przypadkiem anachroniczne w ob
liczu nowych technologii cyfrowych. Jak przekonuje Matthew Causey, 
„bezpośredniość przedstawienia oraz czas i przestrzeń możliwe do 
technologicznej manipulacji w cyberprzestrzeni” zasadniczo nie stoją 
w naszej kulturze w opozycji, „zbiegają się” w pozascenicznych i sce
nicznych pejzażach współczesnego performansu5’. Teatr ostatniej dekady 
w takich spektaklach, jak Kupiec wenecki Petera Sellarsa (1994), Mistrz 
i Małgorzata Franka Castorfa (2002), Trzy siostry Kristiana Smedsa, czy 
znakomity Mizantrop Iva van Hovego (2007), podjął temat interakcji 
między przedstawieniem na żywo a przedstawieniem mediatyzowanym. 
Elementem akcji stały się transmisje z wydarzeń rozgrywających się na 
scenie (niektóre publiczność widziała, innych nie), poza sceną, w kulisach 
czy poza budynkiem teatru51 52 53 *. Rozważania nad relacjami między teatrem 
a technikami rejestracji medialnej można poszerzyć, przypominając, że 
od dawna używano projekcji zdjęć i filmów jako scenografii. Tradycję tę 
zapoczątkował Erwin Piscator w latach dwudziestych XX wieku w in
scenizacji Hopla, żyjemy! (1927). W teatrze Laterna Magika w Pradze 
kontynuował ją Josef Svoboda, a jej oddziaływanie nadal widać w takich 
sytuacjach, kiedy w spektaklu Years Later Benjamina Millepieda (2006) 
Michaił Barysznikow wykonuje pas de deux na tle projekcji filmu z epoki 
ZSRR, w którym kiedyś tańczył55. Przedstawiony przez Russella Jacksona 

51 Matthew Causey, Theatre and Performance in Digital Culture. From Simulation to 
Embeddedness, Routledge 2006, s. 3.
52 Kupiec wenecki w reżyserii Sellarsa miał premierę w 1994 roku na scenie Goodman 
Theatre w Chicago. Później przedstawienie wyruszyło w długie tournée. Premiera 
Mistrza i Małgorzaty Castorfa odbyła się w 2002 roku i spektakl pozostawał przez 
kilka lat w repertuarze berlińskiego teatru Volksbühne. Smeds wystawił Trzy siostry 
w Kajaani City Theatre w 2004 roku, w następnym pokazano je na festiwalu teatral
nym w Tampere. Mizantropa van Hovego z dużym sukcesem prezentowano w Nowym 
Jorku w 2007 roku.
53 Na temat Piscatora, Svobody i użycia technologii rejestracji w teatrze por. Steve
Dixon, Barry Smith, Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance,
Performance Art, and Installation, MIT Press 2007.
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obraz Kennetha Branagha w czasie prób do ekranizacji Hamleta stanowi 
metaforę dialogu między przedstawieniem na żywo a jego mediatyzacją 
jako warunkiem istnienia dramatu w całym spektrum współczesnych 
form performansu: „Ken stoi w sali sam, zaraz zacznie próbę, iście post
modernistyczny książę, w jednej dłoni ma sztylet, w drugiej niewielki 
pilot do monitora kontrolnego («Jakbym oglądał mecz piłkarski»)”5“1.

54 Russell Jackson, The Film Diary, [w:] Hamlet. By William Shakespeare. Screenplay 
and Introduction by Kenneth Branagh, Norton 1996, s. 198.
55 Próby odbywały się w 2006 roku, spektakl pokazano w Paryżu i Berlinie już 
w listopadzie. Wznowiono go w St. Ann’s Warehouse w Nowym Jorku w marcu 2007 
roku, a potem pokazano w Amsterdamie. W listopadzie wrócił do Public Theater 
w Nowym Jorku, a na początku 2008 roku pojechał do Los Angeles. Informacje na 
temat pracy nad projektem, prób i procesu produkcji zawiera archiwalna sekcja na 
stronie internetowej The Wooster Group (www.thewoostergroup.org).

Przyjrzę się teraz bliżej przedstawieniu, które podejmuje nie tylko 
problem przemian tradycji kulturowych - rytuałów teatru dramatycznego 
- pod wpływem technologii cyfrowych, lecz także współczesnych mo
deli użycia tekstu w praktykach performatywnych. U źródeł inscenizacji 
Hamleta przygotowanej przez The Wooster Group w latach 2006-2007 
leży niezwykle płodny gest54 55. Spektakl rozpoczyna Scott Shepherd, który 
wchodzi na scenę i wypowiada od niechcenia słynną pierwszą kwestię 
tego Hamleta - „OK, włączcie taśmę”. Na wielkim ekranie z tyłu sceny 
pojawia się zmontowany na nowo film, stanowiący zapis teatralnej wersji 
Hamleta w reżyserii Johna Giełguda z 1964 roku, z Richardem Burtonem 
w roli głównej. Film ten widać też na kilku mniejszych monitorach, zwró
conych ekranami w stronę przestrzeni gry. Kiedy na scenę wchodzi cały 
zespół The Wooster Group (dziewięcioro aktorów), stopniowo i niekiedy 
wyraźnie ironicznie zaczyna przedstawienie Hamleta, imituje ruchy, gesty 
i intonację aktorów Burtona. Film został przeniesiony na nośnik cyfrowy 
i ponownie zmontowany. Niektóre postacie rozmazują się na ekranie, 
znikają częściowo lub całkowicie, kilka razy ekran robi się niebieski i poja
wia się napis „Brak sygnału”. Choć aktorzy zwracają się czasem w stronę 
kulis i polecają technikom, żeby pominęli kolejną scenę, Hamlet to pełne 
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przedstawienie i przez cały czas dialoguje na żywo z filmem Burtona.
The Wooster Group to bodaj najwybitniejszy amerykański zespół 

awangardowy, który od dawna bada interfejs między teatralnym tu i te
raz a technologiczną wirtualnością. Ich „taniec z technologią”’6 dostarcza 
znakomitego materiału do wnikliwych badań nad niesłabnącą żywotno
ścią klasycznego dramatu. Debiutancka trylogia Three Places in Rhode 
Island The Wooster Group z drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX 
wieku (Sakonnet Point, 1975; Rumstick Road, 1977; Nayatt School, 1978) 
to przykład teatru pamięci, gdzie zespół na scenie uruchamiał całą apa
raturę: magnetofony, projektory slajdów, gramofony, mikser i stół konfe
rencyjny z mikrofonami. W Route 1 9 (1981) rejestracja wideo Naszego
miasta Wildera została zestawiona z przedstawieniem na żywo, w którym 
aktorzy ucharakteryzowani na Afroamerykanów odtwarzali wodewilowe 
choreografie Pigmeata Markhama. Narodziła się wtedy jedna z najbar
dziej typowych dla nich taktyk, polegająca na wykorzystaniu całej gamy 
gatunków teatralnych (spektakle Blackface i azjatyckie formy teatralne) 
oraz „tańca z technologią”, który pomagał podjąć dyskusję z tradycją dra
matu w takich przedstawieniach, jak L. S. D. (...Just the High Points...) 
(1984), Włochata małpa (1995) Brace Up! na podstawie Trzech sióstr 
Czechowa (1991) i To You, The Birdie! (Phèdre) (2002)’7.

W Hamlecie (2007) The Wooster Group posługuje się mediatyzacją 
na żywo i nagraniami, by uwydatnić relacje między archiwum a repertu
arem, wykorzystując między innymi „zachowane zachowanie" jako jedno

56 Por. Matthew Causey, op. cit., s. 43.
57 Sformułowanie „taniec z technologią” pochodzi z programu do przedstawienia 
To You, The Birdie! (Phèdre) (2001). Cyt. za: ibidem, s. 43. Wiele prac o The Wooster 
Group zajmuje się rolą mediów w ich spektaklach. Por. David Savran, Breaking the 
Rules. The Wooster Group, Theatre Communications Group 1988; Arnold Aronson, 
Looking into the Abyss. Essays on Scenography, University of Michigan Press 2005; Aoife 
Monks, „Genuine Negroes and Real Bloodhounds". Cross-Dressing, Eugene O’Neill, the 
Wooster Group, and „The Emperor Jones", „Modern Drama” 2005, nr 48, s. 540-564; 
Phaedra Bell, Fixing the TV. Televisual Geography in the Wooster Group’s „Brace Up!", 
ibidem, s. 565-584.
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z podstawowych pojęć współczesnej performatyki: „Zachowanie na żywo 
traktowane tak, jak reżyser traktuje fragment filmu”5’. Pozwala to analizo
wać zasady wystawiania dramatu w kulturze informacji. Przedstawienia 
tego zespołu zupełnie nie przypominają takich realizacji, jak choćby 
The Real Live Brady Bunch z początku lat dziewięćdziesiątych, w którym 
zespół Annoyance Theatre z Chicago odegrał często emitowane w tele
wizji odcinki programu pod tym samym tytułem, czy The Serpent Jean- 
Claude’a van Italiego (Open Theatre, 1968), w którym aktorzy naśladowali 
gesty Kennedych i Connallych z filmu Zaprudery na temat zabójstwa 
JFK, dzieląc je na segmenty i gesty, które potem miksowano, by użyć tego 
nowoczesnego terminu. The Wooster Group odtwarza natomiast niknący 
na naszych oczach „oryginał” filmowy, tym samym unaoczniając proces 
instrumentalizowania i tworzenia na nowo tekstu podczas jego realizacji 
w przedstawieniu. Co bardzo istotne, przedstawienie demonstruje nie
przerwany proces podważania statusu archiwum przez repertuar, pod
powiadając, że binarna opozycja między tekstem a przedstawieniem, 
nagraniem a mediatyzacją na żywo nie pomaga w ocenie współczesnych 
przedstawień, a może nawet nigdy nie pomagała.

The Wooster Group podejmuje dialog z Hamletem, kiedy aktorzy, 
najpierw z wahaniem, później z narastającym zaangażowaniem, repro
dukują ton głosu, gesty i ruch z filmowego „oryginału”, wyświetlanego 
z tyłu sceny. Film z Richardem Burtonem z 1964 roku to minimalnie 
przemontowana, zarejestrowana na żywo „próba” do spektaklu we współ
czesnych kostiumach. Jak podpowiada program do przedstawienia, The 
Wooster Group „próbuje odwrócić proces” filmowania spektaklu teatral
nego i „zrekonstruować spektakl na podstawie fragmentarycznego ma
teriału dowodowego z przemontowanego filmu niczym archeolog, który 
rekonstruuje całą świątynię na podstawie ruin”. W tym sensie twórcy 
spektaklu chcą zmodyfikować powszechną świadomość, że Hamlet to

58 Richard Schechner, Restoration of Behaviour, [w:] Between Theater Anthropology, 
University of Pennsylwania Press 1985, s. 35. 
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dokument w genealogii kolejnych remediacji („reprezentacji jednego 
medium w innym”). Wykorzystują przy tym nie tylko fragmenty ekrani
zacji Michaela Almereydy, który sięgnął po wiele technologii rejestracji, 
lecz także nagrania z przedstawień teatralnych (choćby wojenny Hamlet 
w reżyserii Giełguda), filmy nieme i dźwiękowe (z Jamesem Deanem), 
telewizyjne i w PixelVision - wszystkie materiały poddane obróbce cyfro
wej. Przedstawienie The Wooster Group podejmuje też temat dokonującej 
się w czasach Szekspira zmiany technologii pisania i realizacji tekstu59. 
Jak wskazuje Margreta de Grazia, Hamlet stanowił tyleż „recykling wcze
śniejszej sztuki”, ile opierał się na wielu narracyjnych materiałach źródło
wych, co pozwala interpretować go jako historiozoficzną refleksję na temat 
zmian dynastycznych60 61. Opisane przez Richarda Halperna „problemy 
powtórzenia i tradycji, kładące się cieniem na wystawieniach Hamleta”6' 
wynikają ze stematyzowanej w nim refleksji nad wzajemnymi zależno
ściami tekstu i gry aktorskiej. Książka Hamleta, książka Ofelii, „notes" 
Hamleta, „książka albo szuflada” Poloniusza, traktaty z Norwegią, listy 
Hamleta do Klaudiusza i Horacja, jego wiersz, „tuzin lub szesnaście wer
sów”, które napisał, „mowa” Pyrrusa, Zabójstwo Gonzagi - w ten sposób 
Hamlet stawia pytania o zasady użycia tekstu w teatrze. Praktyka sce
niczna zmieniła się wtedy bowiem pod naporem druku, który rejestrował 
i zarazem pozbawiał wartości to, co Hamlet określa jako „słowa, słowa, 
słowa” (odczytuje je być może z książki, jak podają didaskalia w Folio i). 

59 Na temat remediacji jako „reprezentacji jednego medium w innym" por. Jay 
David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT Press 
1999. Na temat remediacji w Hamlecie Almereydy por. Katherine Rowe, op. cit.; Peter 
S. Donaldson, Remediation. Hamlet among the Pixelvisionaries. Video Art, Authenticity, 
and „Wisdom" in Almereyda’s „Hamlet", [w:] A Concise Companion..., s. 216-237; 
W. B. Worthen, Fond Records. Remembering Theatre in the Digital Age, [w:] Shakespeare, 
Memory, and Performance, red. Peter Holland, Cambridge University Press 2006, 
s. 281-304; Hamlet, rez. Michael Almereyda (DVD).
60 Margreta de Grazia, op. cit., s. 7.
61 Richard Halpern, Shakespeare Among the Moderns, Cornell University Press 1997, 
s. 268.
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Choć w realizacji The Wooster Group wyeliminowano większość scen 
czytania i pisania, to przecież pozostały ich ślady. Scott Shepherd, ma
nifestując znudzenie rozmową o „sprzedawcy ryb", każę pracownikom 
technicznym przewinąć taśmę do jakiegoś bardziej interesującego frag
mentu. „OK, możemy przewinąć do sceny z książką".

The Wooster Group podejmuje w swoim Hamlecie temat tego, jak 
działa przedstawienie. Technologia pozwala zadać to pytanie synchronicz
nie (w relacji do technologii informacyjnych i wirtualnych przedstawień, 
które dziś wpływają na „tekst”, „dramat” i „przedstawienie teatralne”), 
jak też diachronicznie, uwzględniając długą tradycję związków tekstu 
z przedstawieniem, leżącą u podstaw zachodniego teatru. Szekspir wpro
wadził tu kluczową różnicę między grą aktorów - przerysowana scena 
płaczu Hekuby odegrana przez Aktora - a innymi sposobami realizacji 
tekstu: mowa Pyrrusa w wykonaniu Hamleta, wiersz, który Poloniusz 
odczytuje Ofelii, list czytany przez Klaudiusza. W przedstawieniu The 
Wooster Group gra aktorska pozostaje w kluczowej relacji z nagranym 
przedstawieniem, a mówiąc bardziej precyzyjnie, z tym momentem, kiedy 
scena teatru, która nie asymiluje tego, co zarejestrowane, zostaje przez 
nie nieomal wymazana. Ten moment i ta technologia mają swoją nazwę: 
teatrofilm Electronovision.

TEATROFILM ELECTRONOVISION

Z
realizowany w technologii Electronovision Hamlet Burtona miał 
powtórzyć niezwykły sukces inscenizacji Johna Giełguda na scenie 
Lunt-Fontanne Theatre w Nowym Jorku, która miała premierę w 1964 
roku (Scott Shepherd z goryczą przypomina, że dziś tym w teatrze obej

rzeć można Małą syrenkę). 30 czerwca i 1 lipca 1964 roku Alexander H. 
Cohen i wytwórnia Warner Brothers wynajęli orkiestrę na trzy pokazy62. 
Publiczność siedziała na balkonie i półpiętrze, oglądając przedstawienie

62 Sam Zolotow, Stage's „Hamlet" Becomes a Film, „New York Times”, 3.07.1964. 
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na żywo rejestrowane przez siedem kamer6’, a obraz transmitowano 
poza budynek teatru, żeby nagrać go na taśmę filmową. Technologia 
Electronovision umożliwiała użycie w teatrze zwykłych świateł i pozwoliła 
wytwórni Warner Brothers „niemal” natychmiast zrobić kopie z nega
tywów63 64. Eksperyment był bardzo kosztowny, ale potraktowano go jako 
inwestycję w potencjalnie nowe i wielce obiecujące medium. Sumując 
wydatki na krzesła, dodatkowe honoraria dla aktorów, koszty produkcji 
i reklamy, wytwórnia zainwestowała w ten projekt około 700.000 dolarów. 
Krążyły też pogłoski, że sam Burton, który posiadał udziały w korporacji 
Electronovision, mógł zgarnąć „nawet milion dolarów", gdyby projekt 
zakończył się sukcesem. Koncepcja teatrofilmu polegała na odtworze
niu ulotnego „liveness” teatru i doświadczenia go „na żywo” na skalę 
całego kraju. Wydarzenie to miało zapewne przypominać o produkcji 
Federal Theatre Project pod tytułem U Can’t Happen Here (Nie może się 
tu zdarzyć) w dwudziestu dwóch teatrach w 1936 roku. Zaplanowano 
jedynie cztery pokazy Hamleta 23 i 24 września 1964 roku w 976 teatrach 
w całych Stanach Zjednoczonych. Potem film zniszczono (zachowały 
się tylko dwie kopie, jedną Burton przekazał Brytyjskiemu Instytutowi 
Filmowemu, drugą znalazła jego żona Sally w 1988 roku)65. Gdyby film 
Burtona odniósł sukces, stałby się zwiastunem nowego gatunku rozrywki 
kinowej. Kandydatem do kolejnej rejestracji w tej technologii był Otello 
Laurence’s Obviera66, zaś w styczniu 1965 roku nagrano i pokazano The 

63 Bosley Crowther, Electronic Cameras Record Play, „New York Times”, 24.09.1964.
64 A. H. Weiler, Broadway „Hamlet" to Be Filmed For Short Run in 1000 Houses, „New 
York Times”, 27.06.1964.
65 Choć w programie do przedstawienia i w recenzjach powtarza się stwierdzenie, 
że film pokazywano w „2000 kin w całych Stanach Zjednoczonych”, raporty prasowe 
z 1964 roku podają liczbę 976 kin (Bosley Crowther, op. cit.). Por. program do spektaklu 
Hamlet The Wooster Group z 7 listopada 2007 roku. Na temat pochodzenia filmu por. 
Sheridan Morley. Liner notes, Richard Burton’s „Hamlet", reż. sceniczna John Gielgud 
1964, reż. filmowa Bill Colleran, Atlantic Programmes Ltd. 1964, Onward Productions 
Ltd. and Paul Brownstein Productions Inc. 1995, DVD Image Entertainment 1999.
66 Peter Bart, Stage-Film Group Maps New Plans, „New York Times” 5.08.1964.
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T.A.M.I. Show (Teenage Awards Music International). Udział w nim wzięli 
Chuck Berry, Marvin Gaye, Gerry and the Pacemakers, Smokey Robinson 
and The Miracles, The Suprêmes, The Beach Boys, The Rolling Stones 
(„podobny do Beatlesów kwintet z Anglii z fryzurami w nieładzie”) i James 
Brown „otwierający swą soulową duszę jak kot obdzierany ze skóry”67.

67 Howard Thompson, Treat for Teen-Agers, „New York Times” 28.01.1965. Nieco 
inna interpretacja spektaklu the Wooster Group w kontekście Electronovision: 
Thomas Cartelli, Channeling the Ghosts. The Wooster Group's Remediation of the 1964 
Electronovision „Hamlet", „Shakespeare Survey” 2008, nr 61, s. 147-160.
68 Stwierdzenie, że „z historycznego punktu widzenia przekaz na żywo jest efektem 
mediatyzacji” zaczerpnąłem z: Philip Ausländer, Liveness. Performance in Mediatized 
Culture, Routledge 1999, s. 51.
69 Peter Bart, Filmed „Hamlet" Gets Costly Push, „New York Times” 19.09.1964.
70 Cyt. za: Steve Dixon, op. cit., s. 129. Na płycie z nagraniem spektaklu Burtona

Oczywiście, na widzów działał nie tyle czar technologii, ile raczej 
wirtualizacja występu na żywo, która stała się kategorią doświadczenia 
produkowanego przez nową technologię zapisu obrazu68. Hamlet miał 
„wyciągnąć ludzi z domów”69, stanowił bowiem wyraz powszechnych 
obaw, że telewizja doprowadzi do upadku zarówno teatr, jak i film. 
Reklamowano go, podkreślając także związki z telewizją. Nie tylko 
dlatego, że miała ona moc przybliżania odległych spektakli (slogan re
klamujący program Wide World of Sport nadawany przez stację ABC 
od 1961 roku brzmiał: „Prezentujemy wszystkie formy sportu z całego 
świata”). Również dlatego, że podkreślała ulotną jakość zapośredniczo- 
nego doświadczenia „na żywo” (nawet jeśli zostało wcześniej nagrane 
i nabrało cech fikcji, jak w przypadku słynnego historycznego serialu 
edukacyjnego You Are There z lat pięćdziesiątych). To, co Susan Sontag 
nazwała „zapomnianymi - erotycznymi, pełnymi zadumy - rytuałami 
w wyciemnionej sali kinowej”, miało wpłynąć na odbiór Hamleta jako 
przedstawienia, jak sugerował Burton w reklamowej zapowiedzi: „To 
bezprecedensowe wydarzenie. Żadne inne nie zapewnia takiego poczu
cia bezpośredniości i uczestnictwa. Na państwa oczach rodzi się teatr 
przyszłości”70. W wywiadzie dołączonym do DVD (dostępnym również na 
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portalu YouTube) Burton kwestionował przekonanie, że „filmy ogląda się 
na ekranie, a sztuki wystawia na żywo na scenie”. Zapewniał widzów, że 
przedstawienie nie zostało w żaden sposób zmodyfikowane dla potrzeb 
teatrofilmu, zaś aktorzy „w trakcie prób nie poszli na żadne ustępstwa” 
względem kamery: „Nikt nie oszukiwał”71.

Dziś w całych Stanach Zjednoczonych można obejrzeć transmisje 
z Metropolitan Opera, a jeśli ktoś przegapi biletowany pokaz w kinie, 
może subskrybować specjalny serwis na życzenie. W internecie działa 
też kilka stacji telewizyjnych, które nadają transmisję na żywo72. Ale 
w 1964 roku telewizja nie musiała za wiele oszukiwać. Oferowane przez 
nią ulotne doświadczenie znacznie bardziej niż dziś przypominało 
doświadczenie teatralnego tu i teraz. Niczym Rockettes w Radio City, 
popularne i nadawane sezonowo seriale animowane, kręcone techniką 
animacji poklatkowej, jak Rudolf czerwononosy renifer (1964), ze względu 
na nieregularny tryb emisji przypominały teatralne wznowienia. Jednak 
oddziaływanie Hamleta opierało się na powszechnym przekonaniu, że ten 
tekst należy do estetyki teatralnej. Film miał premierę w miesiąc po ostat
nim przedstawieniu na Broadwayu i w skomplikowany sposób wywoływał 
wrażenie intensywnego, ale zarazem zdystansowanego uczestnictwa: 
„Żadne inne wydarzenie nie zapewnia takiego poczucia bezpośredniości 
i uczestnictwa”7’. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku 
faktycznie uważano, że telewizja zarazem imituje i zastępuje teatr. Na 
dodatek teatrofilm oglądało się publicznie, zaś poczucie uczestnictwa 
zastępowało poczucie bycia razem. Dał temu wyraz Burton w zapowiedzi:

znajduje się również zapowiedź, którą pokazywano przed premierą. Znaleźć ją można 
też w serwisie YouTube pod tytułem Richard Burton in Hamlet TV Commercial Rare 
(6.12.2007).
71 Wywiad ten zatytułowany Richard Burton Discusses „Electronovision" znalazł się na 
płycie DVD ze spektaklem, a także w serwisie YouTube pod tytułem Richard Burton 
talks Electronovision (6.12.2007).
72 Por. The Met on Demand, „New York Times”, 29.11.2007.
73 Por. zapowiedź dołączona do płyty DVD Richard Burton’s „Hamlet".
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„To teatr przyszłości”74. Ostatecznie jednak Hamlet okazał się paradoksal
nie nie dość wirtualny, by oddać szczególną bliskość sceny czy filmu. Jak 
twierdził Gielgud, „nie był ani dość filmowy, ani dość teatralny”, a więk
szość krytyków filmowych zgodziła się z jego osądem75.

74 Jak przekonuje Philip Ausländer, „specyficzna dla telewizji zdolność do przed
stawiania się jako surogat teatru wzięła się stąd, że na początkowym etapie rozwoju 
tego medium przypisywano mu bezpośredniość i zdolność do replikowania dyskursu 
teatralnego (Philip Ausländer, op. cit., s. 23).
75 Peter Bart, Filmed „Hamlet".

Marketing filmu miał jeszcze inny wydźwięk. Odwoływał się bo
wiem do amerykańskiego entuzjazmu dla wszelkich futurystycznych 
projektów (w Disneylandzie w 1955 roku otwarto Tomorrowland; serial 
Zagubieni w kosmosie wyemitowano w rok po Hamlecie, a Star Trek w 1966 
roku), do entuzjazmu dla przyszłości, kiedy stare technologie rozryw
kowe skazane są na nieuniknioną śmierć (już kiedyś słyszeliśmy tren dla 
książek). Reklamy odwoływały się również do przemożnego strachu, że 
nuklearny holokaust już wkrótce wymaże ludzkość z powierzchni ziemi. 
„Hamlet rozsadza cały XX wieku za sprawą cudu Electronovision” - kusił 
Burton w teatralnej zapowiedzi, zaś jego przedstawienie miało premierę 
wraz z innymi filmami, które pokazywały problemy z energią atomową 
i technologią bezpośredniej komunikacji, a także wzorzec seksownej, bry
tyjskiej męskości: Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokocha
łem bombę Stanleya Kubricka, Czerwona linia Sidneya Lumeta i Goldfinger 
(trzeci film z serii o Jamesie Bondzie z Seanem Connerym w roli głównej, 
który odniósł niebywały sukces kasowy) z 1964 roku, zaś medialny pejzaż 
zaroił się od telewizyjnych szpiegów i odkrywców przestrzeni kosmicznej: 
Po tamtej stronie (1963), The Manfrom U.N.C.L.E. (Człowiek z U.N.C.L.E., 
1964), I Spy (Ja, szpieg, 1965), Dorwać Smarta (1965), Mission: Impossible 
(1966), The Girl from U.N.C.L.E. (Dziewczyna z U.N.C.L.E., 1966), The 
Prisoner (Uwięziony, 1967) i oczywiście My Favourite Martian (Mój ulu
biony Marsjanin, 1963). Choć w telewizji królowała Zimna Wojna, nie 
wyparła ona „wielkiej” wojny, która nadal toczyła się (na Zachodzie) na 
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małych ekranach, pokazujących dodające otuchy dowody moralności 
aliantów (Amerykanów) i ich przewagi technologicznej. W latach 1964- 
1965 nadal walczono na lądzie (Combat! [Do bojuj), w powietrzu (Z ja
snego nieba, serial telewizyjny oparty na filmie pełnometrażowym z 1949 
roku) i w komediach (McHale’s Navy, No Time for Sergeants). W następnym 
sezonie pojawiały się obrazki ze współczesnego życia Marines (Gomer 
Pyle - U.S.M.C., Hogan’s Heroes), które w komediowej konwencji obna
żały codzienną farsę w obozach jenieckich i stanowiły kontrowersyjną 
sublimację obaw wywołanych przez kolejny technologiczny wynalazek 
współczesności - obozy koncentracyjne.

W promocyjnym wywiadzie, zatytułowanym Richard Burton opowiada 
o „Electronovision" i wydanym na płycie DVD razem ze spektaklem, po
jawiły się wzmianki o „epokowym momencie". Anonimowy rozmówca 
Burtona zapowiadał: „Siedzący obok mnie dżentelmen doświadczy za 
chwilę czegoś, czego do tej pory nie przeżył żaden aktor. Będzie miał 
okazję obejrzeć siebie w trakcie występu na Broadwayu”. Jednak to nie 
doświadczenie Burtona miało przyciągnąć widzów, lecz raczej to, co się 
stanie, gdy Hamlet doprowadzi do eksplozji. Dlatego rozmówca prosił 
Burtona, żeby w szczegółach opowiedział o dwudniowych pokazach, zaś 
na tle Kubricka, Connery’ego i liii Kuriakina (bohatera serialu The Man 
from U.N.C.L.E.) pytanie o szczególnej wadze brzmiało:

Jak zaplanował pan trasę lotu, kiedy - by posłużyć się pańskim bardzo trafnym 
sformułowaniem - Hamlet rozsadzi cały XX wieku? Za sprawą Electronovision 
pańskie przedstawienie może eksplodować w tysiącu miejsc jednocześnie. Czy 
zamierza pan zsynchronizować ten wybuch, by w każdym mieście w Ameryce 
widzowie tego samego dnia kupili bilety, zameldowali się w kinie i oglądali 
sztukę na żywo, choć nie do końca na żywo?

Opisana z pomocą militarnej metaforyki „trasa lotu" teatrofilmu Hamlet, 
rozpowszechnianego przez Electronovision, biegła przez cały kraj. Dzięki 
zsynchronizowanej detonacji w każdym mieście w Ameryce widzowie 
mieli meldować się w kinie na czas, by obejrzeć sztukę „na żywo, choć 
nie do końca na żywo”, która niedostępną kulturę i jej symulację („takich
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doświadczeń państwo nie znacie”) zapewne przechowa do czasu, kiedy 
opadnie pył radioaktywny. Wywiad kończyło stwierdzenie: „Richard 
Burton, aktor, z punktu zerowego wybuchu, kiedy Hamlet rozsadził XX 
wiek”.

Nie ma większego znaczenia fakt, że teatrofilm nie zyskał popularno
ści. Telewizja nie zniszczyła ani teatru, ani kina, choć oba media wiele jej 
zawdzięczają pod względem rytmu, estetyki i ideologii. Dziś sieć telewi
zyjna szczelnie nas oplata i stawką tyleż dla teatru, ile dla takich serwisów 
internetowych jak YouTube, stała się typowa dla niej zdolność do takiego 
przedstawiania i powtarzania informacji, żeby stały się rzeczywistością. 
The Wooster Group, odwołując się do Hamleta Burtona, posłużyła się 
dość powszechną estetyką remediacji, nawiązując dialog z konkretnym 
awatarem, zanurzonym w problematykę technologii i asymilacji przed
stawienia w archiwum76.

76 Jak twierdzi Laurie E. Osborne, która porównała film Burtona z emitowanymi 
na żywo z Lincoln Center inscenizacjami sztuk Szekspira, choć producenci Hamleta 
chcieli stworzyć wydarzenie filmowe „na żywo”, stał się on „tylko przedstawieniem na 
DVD, wraz z wywiadem i reklamą wychwalającą bezpośredni charakter przekazu i do
świadczenia odbiorców”. Laurie E. Osborne, Speculations on Shakespearean Cinematic 
Liveness, „Shakespeare Bulletin” 2006, nr 3, s. 49-65.

(od)grywając BURTONA, PRZEDSTAWIAJĄC HAMLETA

H
amlet w wykonaniu The Wooster Group funkcjonuje zarazem jako 
alegoria i krytyka konwencjonalnych wyobrażeń o scenicznej realiza
cji dramatu jako powtórzeniu tekstu; tekstu epistemologicznie nad
rzędnego, „stałego znaku", który się nie zmienia, kiedy używa się go jako 

elementu przesądzającego o kształcie i wymowie przedstawienia. W pew
nym sensie odtworzenie filmu stanowi wzorcową realizację tego celu, 
który wielu widzów (a, prawdę mówiąc, również teoretyków) przypisuje 
teatrowi, czyli pozwala na reprodukcję „sztuki” z pomocą żywych aktorów.
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Na przykład, Ben Brantley uważa, że dobra realizacja tekstu Szekspira 
powinna sprawić, „że usłyszę znany język dziewiczym uchem”77. Dlatego 
spektakl The Wooster Group uznał on za udaną surogację inscenizacji 
Burtona i jego zespołu. Jego zdaniem przedstawienie oferuje

77 Ben Brantley, Looks It Not Like the King? Well, More Like Burton, „New York Times” 
i.ir.2007.

wysublimowaną formę karaoke. Grający na żywo aktorzy są uwięzieni w roli 
replikantów. Ich podstawowy obowiązek polega na prezentowaniu pancerza 
występów, które naśladują; rzadko mają okazję, by zewnętrzną strukturę wy
pełnić interpretacją o transformacyjnej mocy.

Brantley poszedł w ślady tych krytyków, którzy od dwustu lat potępiają 
wykonawców wielkich ról ze sztuk Szekspira za pustkę i niezdolność, 
„by zewnętrzną strukturę wypełnić interpretacją o transformacyjnej 
mocy”. Zarazem jednak chwali inscenizację jako „niekiedy zachwyca
jący, innym razem otępiający hołd dla osławionego przedstawienia” 
i ostatecznie skazaną na porażkę próbę „oddania ciał we władanie jego 
znikających duchów”.

Choć Brantley opisał spektakl The Wooster Group w ramach para
dygmatu wierności wobec tekstu, to uważał, że film włączony do przed
stawienia na prawach tekstu nie stanowił celu, o jakim pisał Burkę, 
ale zaledwie środek do niego, sprawczość. Odnotował więc, że zespół 
„dokłada wszelkich starań, by dokładnie odtworzyć postawę i ton głosu 
aktorów na ekranie”, tak zmieniając pozy, by odzwierciedlały one zmie
niające się ujęcia z różnych kamer i biegnąc na proscenium w momentach 
„zbliżenia”. Ale w wyniku takiego odtworzenia na pierwszy plan wysuwa 
się fizyczna wirtuozeria aktorów i ich umiejętności techniczne, na dal
szy spychając - by tak rzec - „oryginalny” film. Przez większość czasu 
aktorzy przemieszczają, czy wręcz wymazują swoje awatary, na przykład 
w monologu z drugiej sceny II aktu („podłe, tępe bydle”), kiedy Burton 
stopniowo znika z ekranu, wypowiadając słowa „Och, zemsty!”. Widać 
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tylko jego uniesioną dłoń, która kontrapunktuje precyzyjną imitację w wy
konaniu Scotta Shepherda. Niczym w Komedii i Nie ja Becketta, gdzie 
aparatura sceniczna - reflektor punktowy - kieruje działaniami aktorów, 
w tej inscenizacji Hamleta ciała na scenie zostały nawiedzone nie tyle 
przez duchy z ekranu, co przez techniczne wymogi odgrywania filmu na 
żywo, które w znacznej mierze zdecydowały o fizycznym wymiarze ich 
działań. Ich rwane gesty oddają rozedrgany obraz na starym nagraniu, 
nagłe zmiany postawy czy pozycji ciała sygnalizują zmiany ujęcia kamery. 
Ostatecznym celem przedstawienia nie jest bowiem wcale odtworzenie 
filmu, jak gdyby reprodukcyjny wymiar teatru sprowadzał się do dania 
na scenie kopii, nowego wydania, wiernej wersji7’. Choć Hamlet w wy
konaniu The Wooster Group wskazuje na film Burtona jako swoje źró
dło, które stało się przyczyną jego powstania zamiast „tekstu Szekspira” 
w bardziej konwencjonalnych inscenizacjach, to w istocie dramatyzuje 
pustkę takiego gestu cytowania: widzimy, że film Burtona - podobnie 
jak tekst sztuki - to tylko instrument, środek, sprawczość umożliwiająca 
stworzenie nowego dzieła w nowych okolicznościach78 79 80.

78 Należy jednak pamiętać, że inscenizacja The Wooster Group kładła nacisk na 
właściwą formę tekstu. W znajdującej się w programie Notatce technicznej można 
przeczytać: „Zmodyfikowaliśmy cyfrowo film Burtona, żeby kwestie wypowiadane 
w dowolny sposób w realizacji z 1964 roku, wybrzmiały teraz zgodnie z oryginalnym 
metrum poetyckim” (podkreślenie - W. B. W). Kiedy po raz pierwszy oglądałem to 
przedstawienie, mojej uwagi umknął nacisk na słowo mówione, który nadal daje o so
bie znać w przedstawieniu.
79 Na temat „surogacji” i adaptacji koncepcji zachowanego zachowania Schechnera 
por. Joseph Roach, Citiesofthe Dead. Circum-Atlantic Performance, Columbia University 
Press 1996, s. i-ii.
80 Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. Dorota Sajewska, Małgorzata 
Sugiera, Księgarnia Akademicka 2004, s. 17.

Przedstawienie grubą kreską odcina się od koncepcji realizacji tek
stu jako „deklamacji oraz scenicznej realizacji wcześniej napisanego 
dramatu"’0. Zamiast na ogromnej i pustej scenie, jak u Burtona, roz
grywa się przecież w przestrzeni, gdzie z tyłu znajduje się duży ekran 
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projekcyjny. Ta scena została wyposażona w monitory na wysięgnikach 
i ruchomych stojakach, rusztowanie dla reflektorów i głośników, oplatają 
ją kable i przewody od zasilaczy. Ustawiony na proscenium mikrofon 
markuje centralny punkt scenicznej akcji, zaś stojąca obok niego kamera 
wideo niekiedy rejestruje wydarzenia na scenie, kiedy indziej wyświetla 
je na jednym lub kilku mniejszych ekranach. Kilka monitorów zwrócono 
ekranami w stronę przestrzeni gry. Pokazują te same obrazy, co duży 
ekran, ale jeszcze przed ich ponownym montażem, żeby aktorzy mogli 
kontrolować swoją grę, nie odwracając się tyłem do widzów. Nagrywane 
przedstawienie zmienia się w dane cyfrowe, zaś akcja na żywo stapia 
się z archiwalnym Hamletem i go zmienia. Na przykład obraz Kate Valk 
w kostiumie Gertrudy - w kolorze - nakłada się na Gertrudę graną przez 
Eileen Herlie tuż po scenie w komnacie królowej. Kostium Rosencrantza 
w filmie został „pokolorowany” na czerwono, żeby przypominał płaszcz, 
który nosi Rosencrantz na scenie, a ręce Judsona Williamsa (Horacjo) 
pojawiają się na dużym ekranie w czasie dialogu z Hamletem w drugiej 
scenie III aktu („wewnętrzne serce serca").

Archiwum się zmienia, kiedy na jego podstawie powstaje przedsta
wienie; interfejs między danymi a platformą, nagraniem a grą na żywo 
oraz tekstem a przedstawieniem to przecież dynamiczna wymiana. 
Oczywiście, aktorzy używają mikroportów (ich ciała stają się instrumen
tami, z których wydobywa się głos) i mają w uszach słuchawki (ciało jako 
odbiornik dźwięków). Podobnie jak Stelarc, który w swoich performan- 
sach często pokazuje cyfrowy obraz własnych organów wewnętrznych, 
aktorzy na scenie oddają swoje ciała we władanie danych, włączają się 
w ich przepływ. Stają się odbiornikami i nadajnikami, ich gra na krótki 
moment przekształca strumień danych8'. Choć niekiedy aktorzy precyzyj-

81 Szczegółowe, choć wyraźnie krytyczne omówienie tego aspektu prac Stelarca 
znaleźć można w: Amelia Jones, Stelarc’s Technological „Transcendence" / Stelarc’s Wet 
Body. The Insistent Return of the Flesh, [w:] Stelarc. The Monograph, red. Marquard 
Smith, MIT Press 2005, s. 87-123. Jones opisuje również podobną instalację Mony 
Hatoum, której podstawą była kamera artroskopowa. 
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nie imitują nagranie, podają kwestie jednocześnie z nagranymi głosami 
na ekranie (na przykład, Shepherd i Burton mówią czasem razem; czasem 
zaczynają unisono, a potem głos Burtona zostaje wyciszony). Mikrofony 
umożliwiają również inne ważne efekty. Gdy Kate Valk mówi jako Ofelia, 
jej słowa przedrzeźnia drugi, wysoki głos. Choć winien on reprezentować 
głos Lindy Marsh grającej w filmie, która wypowiadała niewiele kwestii, 
w rzeczywistości jest to przekształcony cyfrowo głos samej Valk. Ari 
Fliakos jako Klaudiusz podaję niemal cały tekst Alfreda Drake’a, a kiedy 
siada w kulisach, gdzie publiczność nadal go widzi, podaję również kwe
stie Ducha, które w oryginale czytał Gielgud82 83. Co bardziej intrygujące, 
głos aktora, który rozbrzmiewa na żywo, choć został cyfrowo zapisany, 
ulega natychmiastowej transformacji. W kilku momentach Shepherd za
głusza Burtona, ale choć mówi na żywo, jego głos brzmi jak nagrany, staje 
się metaliczny i płaski, jakby podlegał obróbce na pulpicie do miksowania. 
Kostium Kate Valk w roli Gertrudy pojawia się na ekranie zamiast Eileen 
Herlie. Kiedy Valk gra Ofelię, jej głos się podwaja i usuwa na drugi plan 
głos Lindy Marsh. „Nagrany” głos Shepherda wydobywa się jednocześnie 
z ekranu i z ust aktora, rozbrzmiewa w przeszłości i w chwili swojej ma
terializacji. His master’s voice: tradycyjnie uznaje się nagranie za wierne 
wobec obecności, którą mimikra jednocześnie koduje, zachowuje i prze
mieszcza. Na scenie głos wskazuje na teatralną dialektykę obecności: 
głos naznaczony przez tekst staje się znakiem zewnętrznego autorytetu, 
który zmienia ciało; wpisuje tekst w materialność konkretnego ciała, jed
nocześnie uwydatniając fundamentalną zdradę wobec teatru, gdzie tekst 
zyskuje swoisty kształt w każdej inscenizacji. W Hamlecie The Wooster 
Group głos brzmi nieomal jak w komnacie pogłosowej, dlatego żywa 
mowa staje się tu nie tyle narzędziem do realizacji archiwum, ile raczej 
instrumentem służącym do jego przepisania i zmiany w przedstawienie8’.

82 Dziękuję Teresie Hartman z The Wooster Group za tę informację dotyczącą roz
maitych efektów echa i tremolo, za których pomocą modyfikowano głos Kate Valk, 
kiedy dubbingowała Lindę Marsh. E-mail z 5.12.2007.
83 Por. fascynujący artykuł na temat fonograficznych archiwów szekspirowskich
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Teatrofilm odróżniał teatr (to, co widzimy) od filmu (tego, co widzimy 
na taśmie lub za jej pośrednictwem). The Wooster Group w swoim przed
stawieniu zbliża do siebie oryginał i reprodukcję, liveness i ponowną me
diację, a jednocześnie je sobie przeciwstawia. Matthew Causey określił 
to zjawisko jako włączanie „realnego” w „wirtualne", które paradoksalnie 
gwarantuje prawdopodobieństwo i skuteczność oddziaływania®4. Tego 
typu zbliżenie wcale nie dowodzi, że kiedy teatr próbuje odzyskać czy imi
tować oryginał, to skazuje się na porażkę. Służy raczej szeroko zakrojonej 
krytyce koncepcji realizacji dramatu jako „deklamacji czy scenicznej re
alizacji” tekstu, „stabilnego znaku”. Odtwarzając na scenie film Burtona, 
The Wooster Group wykorzystuje film jako tekst, w mniejszym stop
niu podkreślając autorytet stabilnego „tekstu”, w większym jego instru- 
mentalność w przedstawieniu. Ta wersja Hamleta traktuje film Burtona 
jak scenopis sztuki, jak tekst Szekspira. Przez cały czas Scott Shepherd 
(a czasem również inni aktorzy) każę operatorowi wideo zatrzymać lub 
przewinąć film. Film niczym tekst uległ tu adaptacji, został skrócony 
i zmodyfikowany tak, żeby wydawał się odległy niczym „ruiny”, zgodnie 
z informacją podaną w programie. Aktorzy na ekranie faktycznie stają 
się duchami, zjawiają się i znikają, cyfrowo wymazani. Czasem zostaje 
tylko ich ręka lub stopa, a czasem zupełnie nic (w scenie pojedynku ak
torzy znikają zupełnie, zaś ich ruchy zaznaczają puste, białe prostokąty). 
Oglądany przez nas film co chwilę się rwie i rozpada. Oglądamy fragment 
niewidocznej w całości architektury, jakąś rekonstrukcję z pamięci lub na 
podstawie złego Quarto, którą od przedstawienia na żywo dzieli wyraźna

i ich relacji z liveness: Douglas Lanier, Shakespeare on the Record, [w:] A Companion 
to Shakespeare and Performance, red. Barbara Hodgdon, W. B. Worthen, Blackwell 
2005, s. 415-436.
84 Matthew Causey, op. cit., s. 4. Jak piszę Causey, w projektach The Wooster Group 
i innych współczesnych przedstawieniach „mediatyzowany performans stanowi od
rębny od teatru przedmiot estetyczny, para-performatywny, tele-teatralny artefakt, 
który zawiera w sobie zarówno bezpośredniość przedstawienia, jak i technologiczną 
możliwość cyfrowej modyfikacji czasu i przestrzeni” (s. 6). Causey omawia koncepcję 
embeddedness w rozdziale 4.
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granica. Podobnie jak tekst, film posiada własną materialność, która nie 
tyle „ogranicza" to, co można zrobić, ale - jak dowodzi Katherine Hayles 
- stwarza okoliczności użycia, konfrontuje „fizyczne właściwości i histo
ryczne sposoby użycia” ze złożonością współczesnych praktyk teatralnego 
ucieleśnienia8’. Wyświetlany film to dzieło operatora i zmienia się każ
dego wieczoru, bowiem jest montowany na żywo. Choć aktorzy oglądają 
na monitorach wersję sprzed montażu (niektóre kadry widzi również 
publiczność), operator z pomocą technologicznych narzędzi wprowadza 
do filmu zniekształcenia i montuje go na poczekaniu. Film Burtona też 
staje się performansem85 86. Jak tekst, który zmaterializowany zyskuje nowy 
cel, The Wooster Group wystawia Hamleta, a jego cel zmieniają praktyki 
performatywne. Na nie z kolei wpływa zmieniający się kształt archiwum, 
które odgrywają.

85 N. Katherine Hayles, Writing Machines, MIT Press 2002, s. 22.
86 Dziękuję Clayowi Hapazowi z The Wooster Group za tę informację i za jego 
uprzejmą pomoc w zbieraniu odpowiednich fotografii. E-mail z 6.12.2007.

Film Burtona funkcjonuje jak tekst w jeszcze innym sensie: nie deter
minuje przedstawienia, które go przepisuje. Nie tylko postacie w filmie 
znikają z ekranu, pojawiają się tam także z niewiadomych powodów miej
sca puste. Ekran nagle robi się niebieski i wyświetla tylko napis „Brak sy
gnału”. Aktorzy na scenie zostają na chwilę zwolnieni z obowiązku gry czy 
raczej rozpoczynają przedstawienie innego typu jako aktorzy „zatrzymani 
w kadrze”. Robią sobie przerwę, dzwonią, czytają gazetę. Lecz te momenty 
dramatyzują także ogromny wpływ historii teatru na nasze wyobrażenia 
o potencjalności dramatu. Aktorzy przywołują inne filmy, by wypełniły 
luki w „tekście”. Fragment z ekranizacji Almereydy, w którym Bill Murray 
udziela „rady Laertesowi”, pojawia się na małych monitorach sterujących 
ich grą, a także krótko pokazuje się na dużym ekranie. Co istotne, kiedy 
na scenę wchodzą Aktorzy, ich stroje różnią się od ubrań pozostałych. 
Noszą dziwne płaszcze i kapelusze. Zastanawia to do chwili, kiedy napis 
„Brak sygnału” znika i na ekranie pojawia się okno programu Quicktime 
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z fragmentem ekranizacji Kennetha Branagha zatytułowanym C.Heston. 
mov. Kostiumy Aktorów na scenie okazują się replikami z tego filmu, zaś 
Shepherd i Bill Raymond, grający Poloniusza, odtwarzają dialog Branagha 
i Richarda Briersa („Królowa z prześcieradłem na głowie”). Choć Heston 
jako jeden z Aktorów pozostał sam na ekranie, Shepherd naśladuje od 
niechcenia tylko kilka jego gestów. Natomiast Shepherd/Hamlet w czasie 
monologu Hestona zmusza Kate Walk (grającą jednego z Aktorów), żeby 
stanęła na proscenium przed kamerą i odgrywała nie Hestona, lecz Judi 
Dench, która nie wypowiada ani słowa i w filmie Branagha grała Hekubę. 
Jej ostatni gest - głowa odchylona w tył, otwarte usta - zatrzymuje się 
w kadrze na małym ekranie wideo (Valk ma na głowie chustkę, jak Dench 
na ekranie). W całym przedstawieniu pojawiają się tak zatrzymane kadry, 
najczęściej obrazujące śmierć. Zamiast ciał Poloniusza i Ofelii oglądamy 
kadry filmowe z ich podobiznami. Tak samo zostaje pokazana śmierć 
Hamleta w wykonaniu Scotta Shepherda (podobnie jak moment, kiedy 
na chwilę otwiera oczy). Valk/Dench prowokuje Hamleta, żeby powie
dział następny monolog. Shepherd przejmuje pałeczkę od Burtona, który 
znika z ekranu. Pozostaje na nim tylko jego uniesiona ręka. Inaczej niż 
Branagh, twórcy z The Wooster Group nie próbują wystawić Hamleta 
„w całości”. Używają filmu, by naocznie pokazać, jak historia realizacji 
scenicznych Hamleta wpływa na dzisiejszy odbiór tego tekstu.

Choć Hamlet The Wooster Group to wytwór kultury cyfrowej, jego 
twórcy nie traktują wystawienia dramatu jako odzyskiwania utraconych 
„danych”. Oryginały można odnaleźć, lecz nie da się ich odtworzyć, a już 
na pewno nie sposób zachować ich w niezmienionej formie. Cyfrowa 
inskrypcja, czyli film Burtona, to również rekonstrukcja i remediacja 
tego cudem odnalezionego oryginału, stworzona na podstawie dwóch 
kopii, które przetrwały, co przypomina dwie inne zachowane, identyczne 
kopie Hamleta z Quarto i z 1603 roku. Platforma przekształca dane. 
Czy jednak realizacja sceniczna angażuje historię zapisaną w „stabil
nym znaku”, niepokojące uniesienie wzajemnego zniszczenia: „Richard 
Burton, aktor, z punktu zerowego wybuchu, kiedy Hamlet rozsadził XX 
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wiek”. Słychać tu wyraźnie echo z Wielkiej Dziury Historii (The America 
Play Suzan-Lori Parks), pamiętamy słowa i wielu z nich nadal potrafimy 
używać, ale - na przykład presently czy zounds - mają dla nas inną spraw- 
czość, materializują inny świat, tu i teraz, o kilka przecznic od punktu 
zerowego wybuchu, w innym miejscu niż to, gdzie doszło do próby nu
klearnej bomby Trinity w 1945 roku; w miejscu uświęconym przez cytat 
z Bhagavad Gity (Oppenheimer miał wtedy powiedzieć: „Stałem się śmier
cią”). To miejsce, gdzie technologie cyfrowe spotykają się z cielesnością, 
a najnowocześniejsze media komunikacyjne z zaangażowaniem wolnym 
od technologii, gdzie ucieleśnienie i media elektroniczne przenikające 
kulturę na wskroś przekształcają codzienne wydarzenie w „doświad
czenie, jakiego jeszcze nie znacie”. To już nie stratosferyczny szwadron 
głowic oczekiwany w 1964 roku, ale przelot tuż nad ziemią samolotem 
pasażerskim, przyczepionym do samolotu kamikadze. Punkt zerowy: 
tekst, ślad nawiedzenia w archiwum przekształconym przez repertuar 
technologii, kultury i przedstawienia. Technologie przedstawienia się 
zmieniają, a wraz z nimi zmianie ulegają środki odtwarzania archiwum 
jako gry. Dlatego odtwarzane przez nie archiwum również się zmienia. 
Hamlet The Wooster Group to ani zdegradowane echo, ani bezduszny 
pastisz heroicznego momentu z historii reprezentacji®7. Przedstawienie 
to bada uzupełniające się wzajem wyobrażenia o nienaruszalnym tek
ście i ciele niepodatnym na tekstualizację. Pokazuje jak na dłoni złudne 
wyobrażenia o pozbawionym zapośredniczenia autorytecie archiwum, 
o słowach, tekście i kodowanej przez nie historii, która nie zmienia się 
w trakcie ich użycia, wykonania w konkretnym kontekście historycznym.

87 W tym kontekście przedstawiona przez Fredrica Jamesona krytyka postmoder
nistycznego „pastiszu” wydaje się tyleż trafna, ile w tym kontekście nieadekwatna. 
Postmodernistyczne dzieła sztuki „nie «cytują» już takich «tekstów», na jakie powo
ływał się Joyce czy Mahler. Włączają je w swój obręb”. Jednak w przedstawieniu The 
Wooster Group nie chodzi wcale o pustą parodię. Podejmuje ono istotną refleksję nad 
naturą autorytetu tekstu w przedstawieniu. Por. Fredric Jameson, Postmodernizm and 
Consumer Society, [w:] The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, red. Hal Foster, 
Bay Press 1983, s. m-125.
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The Wooster Group prezentuję Pirandellowską z ducha wizję teatru 
jako straty czasu. To jedynie strata czasu, jeśli wierzymy, że Aktorzy po
winni zamieszkiwać wirtualną cielesność osobliwej „realności”, przery
sowane Postacie, których dwuznaczna obecność bezustannie drwi z ich 
wysiłków. Oni zaś drwią z niej. Shepherd nigdy nie „staje się” Burtonem, 
zaś imitacja filmu na żywo w pewnym stopniu ośmiesza film. Choć scena 
może odtworzyć przeszłość, narzędzia tej surogacji - tekst dramatyczny, 
film Burtona - stale podkreślają swój związek z przeszłością, akcentując 
niemożność dotarcia do niej tu i teraz, za pośrednictwem przedstawienia, 
skoro nawet słowa wybuchają z nieprzewidzianą siłą, która przemieszcza 
lub zmienia znaczenie tekstów i gestów: „punkt zerowy”, „Och, zemsty!”, 
Hamlet. The Wooster Group w Hamlecie daje wyraz własnej koncepcji 
realizacji dramatu. Nie pokazuje na scenie śmiertelnego uścisku archi
wum, opresyjnego autorytetu tekstu, który determinuje cielesny dyskurs 
żywej akcji. Ten Hamlet prezentuje zupełnie inną perspektywę, zupełnie 
inaczej wykorzystuje słowa i technologie. Książka, archiwum, ich „dane” 
istnieją zawsze, ale kiedy przepuszczamy je przez nasze ciała - jako mowę, 
grę aktorską, ruch i fale dźwiękowe, sygnały zapisywane jako pulsacja na 
cyfrowych nośnikach, nagłaśniane, zniekształcane i przechowywane - ich 
luki i zająknienia zmieniają kształt jako tworzony przez nas repertuar.
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Nie wydaje mi się, żeby trudno było wniknąć w postać Rebeki i ją zrozumieć. 
Jednak trudności nie zabraknie, kiedy ktoś zechce zagrać tę postać, ponieważ 
jest bardzo skomplikowana.

Henryk Ibsen do Sofie Reimers, 25 marca 1887

[
zytanie dramatu stawia przed nami wyzwanie między innymi dla
tego, że przybiera on formę drukowanego tekstu albo przedstawienia. 
Dlatego sposób, w jaki Hamlet ogrywa książkę, można potraktować 
jako alegorię wpisanej w teatr sprzeczności: dramat nie zawiera w sobie 

przedstawienia, ono rodzi się z różnorodnego wykorzystania tego, z czego 
się tekst składa: słów, słów, słów. To z pewnością nie wyczerpuje zawiłych 
relacji między tekstem a jego sceniczną realizacją. Jeśli jednak dramat ani 
nie zawiera w sobie przedstawienia, ani nie dyktuje zasad jego realizacji, 
to czy w ogóle pozostaje z nim w jakimkolwiek związku?

Utwór dramatyczny w żaden sposób nie przesądza o tym, jak należy 
go realizować na scenie. Często jednak korzysta z wyobrażeń o możliwo
ści własnego ucieleśnienia, przedstawiając - a nawet alegoryzując - ję
zyk jako instrument działania. Jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale, 
Rosmersholm okazał się co najmniej tak samo trudny dla krytyków, jak dla 
aktorów. Stało się tak, ponieważ tekst Ibsena w teatrze stanowi wyzwanie 
jako mowa i zarazem działanie. Chciałbym powrócić do tego stwierdzenia 
i nieco je pogłębić: napisany gęsto dramat Ibsena sprawia wrażenie, jakby 
język czy tekst w krytycznych dla wymowy całości momentach nie potrafił 
oddać ich najbardziej znaczących sensów. Poetyckie słowo Ibsena ujawnia 
inny sens, sens poza słowami, który pojawi się dopiero w przedstawieniu, 
który musi się pojawić, bo inaczej dramat straci siłę swego oddziaływania.
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Zresztą nie tylko dramaty Ibsena stawiają przed teatrem takie wyzwanie. 
Nawet w dość „trywialnej” sztuce Bądźmy poważni na serio Algy i Jack 
w taki sposób jedzą grzanki, a Gwendolina i Cecylia toczą pojedynek na 
swoje pamiętniki, że wyraźnie dochodzi do głosu cała agresja, satyryczna 
zajadłość i nadrzędny ton dramatu. O tej komedii Wilde’a można powie
dzieć, że podejmuje temat trywialnych udręk znajdy z dworca kolejowego. 
Skoro jednak teatr przedstawia życie i tego wymaga się od aktorów, to wła
śnie prymitywne przywiązanie do codziennych banałów leży u podstaw 
tej praktyki społecznej, która każę sztuki teatralne odgrywać na scenie.

Kiedy uparcie traktujemy tekst sztuki jako reprezentację dramatu, 
a nie źródło inspiracji dla gry scenicznej, tracimy z oczu kwestię jego 
sprawczości. Takie sztuki jak Rosmersholm okazują się trudne w lekturze 
między innymi dlatego, że zmieniły się relacje kulturowe między drama
tem a sceną, między instytucją literatury a instytucją teatru, zaś sztuki 
teatralne zostały zdefiniowane jako teksty wydawane drukiem. Sztuki 
publikowano już wtedy od jakiegoś czasu, lecz zdaniem Ibsena, Shawa 
i wielu innych dramatopisarzy druk dostarczał swoistych dla siebie środ
ków i pozwalał wpisać przedstawienie w doświadczenie lektury. Nazwać 
to można aspektem „powieściowym” nowoczesnego dramatopisarstwa - 
obszerne opisy sytuacji, wskazówki odnośnie emocjonalnego zabarwienia 
poszczególnych kwestii, słyszalny w didaskaliach głos Shawa, 0’Neilla 
czy Stopparda. Takie zabiegi kodują czy sankcjonują książkę jako źródło 
i instrukcję do gry scenicznej, a także jako jej medium. Ibsen faktycznie 
często mówił o swoich sztukach jako o książkach, wskazując tym samym 
na ich organiczną budowę, wobec której przedstawienie odgrywa rolę 
drugorzędną1. Poczynając od opisu dekoracji („Na ścianach wiszą stare 
i nowsze portrety duchownych, oficerów i urzędników w mundurach. 
Okno jest otwarte...”2), a kończąc na wskazówkach co do gestów i intonacji

1 W 1898 roku Ibsen zwrócił się do gości zgromadzonych na bankiecie w Kristianii: 
„Zapewne oczekiwaliście, że wygłoszę mowę na temat moich książek?", por. Henrik 
Ibsen, Letters and Speeches, red. Evert Sprinchorn, MacGibbon and Kee 1965, s. 331.
2 Wszystkie cytaty z Rosmersholmu według: Henryk Ibsen, Rosmersholm, tłum. Józef 
Giebułtowicz, [w:] idem, Dramaty, Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, s. 121-261. 
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(„Od czasu do czasu spoziera poprzez kwiaty”), tekst Rosmersholmu - jak 
wiele innych sztuk z tamtego okresu i nie tylko - zdaje się zawierać w so
bie projekt realizacji, uwzględniać przedstawienie jako coś, co w znacznej 
mierze już podyktował tekst.

Ibsen z całym zaangażowaniem uczestniczył w realizacjach wła
snych sztuk, a także - jak dowodzi jego list do aktorki Sofie Reimers 
na temat Rebeki - nie miał najmniejszych wątpliwości, jak trudno je 
grać na scenie. Nie zalecał bynajmniej, żeby „działania na scenie dopa
sowały się do słów, zaś słowa do akcji”. Wręcz przeciwnie, podpowiadał 
Reimers, żeby podporządkowała swoją grę całościowej koncepcji akcji, 
uważnie sprawdzając, „co inne postacie mówią o Rebece”. Pozwoli jej 
to wypracować sobie pojęcie o „miejscu Rebeki w całej sztuce i związku 
z wszystkimi wydarzeniami”. Przechodząc do istoty rzeczy, Ibsen pisał, 
że „powinna skorzystać z własnych obserwacji prawdziwego życia i pły
nących z nich nauk”:

Żadnych deklamacji! Żadnej teatralnej emfazy! Ani śladu patosu! Niech się 
pani postara, żeby każdy nastrój był wiarygodny, a środki wyrazu stwarzały 
pozór prawdziwego życia. Niech pani nawet nie myśli o tej czy innej aktorce, 
którą pani w tej roli widziała. Musi pani pamiętać jedynie o otaczającym ją 
życiu. Tylko wtedy stworzy pani prawdziwą i żywą postać’.

Aktorka nie odtwarza bowiem postaci wpisanej w tekst: tworzy swoją 
rolę z fragmentów, biorąc pod uwagę interakcje z innymi aktorami; od
powiada za „nastrój" scenicznego wydarzenia. Dopiero taki proces pracy 
z tekstem, przedzierania się przez tekst i działania wbrew niemu sprawią, 
że powstanie „prawdziwa i żywa postać” - postać jako efekt.

Listy Ibsena i kłopoty krytyków każą w inny sposób spojrzeć na 
miejsce dramatu między tekstem a przedstawieniem. Tacy krytycy, jak 
Brooks i Heilman, „powieściową" formę sztuk Ibsena w druku pomylili 
z ich istotą i uznali, że chodziło mu o narracyjność i deskryptywność,

3 Henrik Ibsen, Letters and Speeches, s. 265-266. 
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jakby dawał aktorom poemat do sparafrazowania na scenie. Z tego 
punktu widzenia za dramat należałoby uznać Emmę Jane Austen czy 
Samotnię Charlesa Dickensa, bo główne zadanie tych tekstów polega na 
przedstawieniu czytelnikom fascynująco wielowymiarowych „postaci”. 
Tymczasem, kiedy wziąć pod uwagę sprawczość dramatu w dwóch oko
licznościach: lektury i przedstawienia, to należy zmienić spojrzenie na 
dramatopisarstwo, uznać postać za efekt roli, zaś odegranie postaci za 
powołanie jej do istnienia. W Rosmersholmie i w wielu innych sztukach 
Ibsen podejmuje problem ograniczeń przedstawieniowych konwencji 
teatralnych, z uwagą - choć sceptycznie - przyglądając się zasadom wyko
rzystania tekstu w przedstawieniu, a także problemom, z którymi aktorzy 
stykają się bezpośrednio: jak i czy w ogóle zapisany język określa sensy 
aktów mowy, które umożliwia. Podejmuje też problem języka - słów, 
mowy, pisma - jako sposobu działania w przedstawieniu. Czy tekst zdoła 
opisać to, czego za jego sprawą można dokonać na scenie?

Podobne pytanie postawić można w odniesieniu do tekstów Suzan- 
Lori Parks, która między tekstem a ucieleśnieniem demonstracyjnie 
umieszcza kolejny interfejs, kiedy proponuje, żebyśmy konwencje zapisu 
sztuk w książce potraktowali już jako rodzaj przedstawienia. Parks piszę 
sztuki w swoistym dialekcie i, angażując materialność głosu, wymyśla 
coraz to nowe sposoby aranżacji tekstu na stronie. Tym sposobem każę 
przedstawieniu kontestować opowiadanie i uparcie nawołuje do tego, by 
ciała, które do tej pory pozostawały na marginesie historii dominujących 
systemów przedstawieniowych, przejęły scenę dla siebie i znalazły sobie 
odpowiednie miejsce w przedstawieniu.
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I. CZY MOŻNA WYKONAĆ TO, CO SIĘ MÓWI?: ROSMERSHOLM

...ten wiek żelazny
Wątpliwości, dyskusji, rozrywek i obaw.

Matthew Arnold, Memorial Verses

O
d końca lat osiemdziesiątych XIX wieku dramat coraz częściej posłu
giwał się stroną w książce jako alternatywą dla realizacji scenicznej 
czy może raczej jako rodzajem sceny. W pewnym sensie nowy realizm 
odwzorowywał zagracone wnętrze sceny pudełkowej w postaci zapełnio

nej drukiem strony, gdzie tłoczyły się opisy sytuacji i innego typu wska
zówki. Od tamtej pory autorytet książki zdaje się więc „dyrygować” akcją 
na scenie, zaś aktorzy, reżyserzy, dramatopisarze, krytycy i czytelnicy 
starają się zrozumieć taki rodzaj nadrzędnej pozycji tekstu wobec przed
stawienia (i mu przeciwdziałać). Una Chaudhuri z pełnym przekonaniem 
twierdzi, że dramat wystawiał wtedy na scenie takie domowe wnętrza, 
budował takie domy dla istot ludzkich, o których potrafimy tylko marzyć, 
jak ujmuje to Budowniczy Solness. Z podobnym przekonaniem Georg 
Lukács twierdził, że dramat realistyczny problematyzuje indywidualizm. 
Tak więc sztuki nowoczesnego realizmu starają się ukonkretnić swoich 
protagonistów, opisując ich ubrania, działania, intonację głosu i intencje, 
choć niespecjalnie potrafią temu podołać: dla realistów postać stanowi 
istotny problem jako puste miejsce w obiektywnym i obiektywizującym 
pudełku sceny4. Portret generała Gablera, wędrujące z rąk do rąk pistolety,

4 Chaudhuri piszę: „Raz po raz w sztukach Ibsena kryzys idei domu przybiera postać 
konfliktu dwóch niemożliwych do porównania pragnień: potrzeby istnienia stałych 
granic tożsamości i pragnienia wykorzenienia «ja»” (Una Chaudhuri, Staging Place: 
The Geography of Modern Drama, University of Michigan Press 1995, s. 8). Natomiast 
w The Sociology of Modern Drama Georg Lukács zauważył: „Tylko tak wyraźnie 
akcentowane znaczenie typu środowiska pozwala mu funkcjonować jako element 
dramatu; tylko w taki sposób indywidualizm staje się prawdziwie problematyczny” 
(Georg Lukács, The Sociology of Modern Drama, tłum. Lee Baxandall, [w:] The Theory 
of Modern Stage: An Introduction to Modern Theatre and Drama, red. Eric Bentley, 
Penguin 1978, s. 434).
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poetyckie niedopowiedzenia („winne liście”), a nawet gra na fortepianie 
w scenie kulminacji - to wszystko obrazuje kryzys, w którym znalazła się 
Hedda Gabler, lecz ona sama nie mówi nam, kim jest („jestem Edypem”), 
ani nawet nie sugeruje, że mogłaby to zrobić („Mógłbym wam tyle powie
dzieć... Niech będzie”, Hamlet V. 2). Brooks i Heilman zwrócili uwagę 
na istotny problem związany z lekturą Rosmersholmu: dramat jako tekst 
unika zdefiniowania postaci w słowach. Doszli wtedy do wniosku, że 
Ibsen na barki aktora złożył nieznany dotąd ciężar „odpowiedzialności” 
za sens działań na scenie granej przez niego postaci. Dobrze się to ry
mowało z najważniejszymi teoriami nowoczesnego aktorstwa, w tym 
z twierdzeniem Stanisławskiego, że aktor znajduje - czy wręcz wynajduje 
- „podtekst”, często sprzeczny z sensem tekstu. Podtekst też pozwala mu 
przekształcić język tekstu dramatu w żywe wydarzenie.

Czy można wypowiedzieć to, co ma się na myśli? Czy można wykonać 
to, co się mówi? Parafraza pytania Stanleya Cavella pozwala nie zaprzątać 
sobie głowy tym, dlaczego nie udało się Ibsenowi przedstawić „postaci" 
czy „motywu” w języku, którym mówi aktor. W centrum naszego zain
teresowania pojawia się wtedy kwestia tego, jakich instrumentów do
starczył on aktorom, jak słowa w jego dramacie stają się instrumentem 
działania, które równie dobrze nie musi mieć wiele wspólnego z ich sen
sem, może mu przeczyć czy go przekraczać’. Choć w tekstach Ibsena nie 
brakuje dokładnych opisów, powinny one także umożliwić sprawczość, 
zapewniając aktorowi poręczny instrument. W pierwszym rzędzie służy 
on do tego, żeby włączyć w ramy akcji dekoracje i sprzęty, tak chętnie 
gromadzone na scenie u schyłku XIX wieku, oraz nadać im dodatkowe 
sensy. Hamlet stawia wprost pytania o zasady wykorzystania tekstu 
w przedstawieniu teatralnym. Idąc w jego ślady, zastanówmy się nad 
tym, jak dramat Ibsena, którego rozumienie postaci ukształtowało się 
pod wpływem ówczesnej powieści, skomplikowanego pojęcia tożsamości

5 Znakomicie pokazuje to Stanley Cavell w pracy Must We Mean What We Say?, 
Scribner 1969.
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odziedziczonego po romantyzmie oraz rodzącej się wtedy psychoanalizy, 
bada funkcje języka w procesie ucieleśniania, także języka pisanego.

Torii Moi sytuuje dramat Ibsena w przełomowym momencie mię
dzy nostalgią za spójną tożsamością późnego romantyzmu a moderni
stycznym poczuciem jej utraty i fragmentaryzacji. W tym kontekście 
Rosmersholm proponuje zdecydowanie sceptyczną wizję języka w dzia
łaniu, języka w ramie tego, co Moi określiła jako marzenie, które „nie 
pozwala żyć, jest destrukcyjne i zarażone śmiercią”, „marzenie o dosko
nałym porozumieniu dwóch dusz”, które „odbiera wartość ciału" i scep
tycznie „odbiera również wartość językowi, gdyż pozbawia słowa wszelkiej 
wartości: ludzki język może co najwyżej zajmować drugie miejsce w po
równaniu z prawdziwą i bezsłowną komunią dusz”. Ibsen dobrze znał 
„moc języka, który potrafi definiować, opisywać, służyć jako narzędzie 
autorefleksji i zdobywania wiedzy”, lecz wiedział też dobrze, że „trzeba 
płacić [za to] separacją i poczuciem utraty”. Świadczy o tym znakomi
cie nie tylko jego obsesja na tle teatralności życia - Brendel ubrany jak 
Rosmer, Rebeka podglądająca zza zasłony - lecz także pokazywanie życia 
jako teatru. Moi podpowiada, że Rosmersholm zmusza nas do „zaakcep
towania faktu, że pozostajemy oddzieleni od tych postaci, gdyż uświado
miwszy sobie ich los, robimy to, czego oni nie potrafili dla siebie wzajem 
uczynić". Przyjmujemy prowizorycznie, że ich pozbawione konkretnego 
celu wysiłki mają jakiś sens, gdy tymczasem znalezienie sensu - w języku, 
w działaniach - okazuje się, jak dowodzi też Rosmer i Rebeka, ostatecznie 
niemożliwe6.

6 Toril Moi, Henrik Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theater, Philosophy, Oxford 
University Press 2006, s. 291, 276, 284, 270.

Takie odczytanie Rosmersholmu umieszcza ten dramat w punkcie, 
w którym tęsknota za niegdysiejszym romantycznym idealizmem spotyka 
się z modernistycznym lamentem nad językiem niezdolnym do wyra
żenia idei, do przywrócenia organicznych związków między światem, 
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najwyższymi wartościami a nami7 8. Kiedy jednak zmienimy nieco per
spektywę, to będziemy mogli postawić pytanie o inny paradoks. Z jed
nej strony Rosmersholm pokazuje, że język nie jest zdolny zrealizować 
tego marzenia, z drugiej zmusza go, żeby stał się źródłem sprawczości, 
instrumentem poiesis, czynienia, żeby pozwolił aktywnie stworzyć rolę 
w okolicznościach założonych akcji. Czy język wyznacza aktorom zadania 
i zarazem krytycznie podchodzi do swojej funkcji instrumentu w teatrze, 
ucieleśnionego medium dla akcji i „postaci”, które zdaje się powoływać do 
istnienia? Ibsen z większym sceptycyzmem podchodził do protagonistów 
niż do abstrakcyjnej retoryki tożsamości (niewinność, radość, szczęście, 
przekonanie, wiara). Aktor, zwłaszcza grający w stylu Stanisławskiego, 
bardzo podobnie traktuje język jako narzędzie tworzenia kolejnego pro
cesu, czyli „podtekstu” i jego nieuchwytnego referenta, swoistego „efektu 
głębi”. Jednak taki rodzaj aktorstwa wymaga taktycznej rezygnacji ze 
sceptycyzmu. Tak właśnie postępują Rosmer i Rebeka, kiedy idą na kładkę 
koło młyna („Tego nigdy nie zgłębimy”, s. 261 - powiada Rosmer). Choć 
tematem dramatu jest klęska języka, to musimy się opowiedzieć po jego 
stronie, żeby mógł ucieleśniać działanie - coś znaczyć w działaniu i po
przez działanie. Tego właśnie sceptyczna dramaturgia Ibsena nie chce 
oddać słowami.

7 Por. ibidem, s. 272.
8 Henryk Ibsen, Dzika kaczka, tłum. Jacek Frühling, [w:] idem, Dramaty, Państwowy 
Instytut Wydawniczy 1956, s. 477-660.

Ibsen to prawdziwy mistrz pozornie trywialnej komunikacji dnia co
dziennego. Jego strategia dramatopisarska polega na takim użyciu języka 
mówionego, żeby powiedział on więcej lub inaczej niż potrafi wyrazić. 
Taką właśnie tendencję zapowiedziała i od razu sparodiowała Dzika 
kaczka. Kiedy Gregers solipsystycznie utożsamia się z „nadzwyczajnie 
zwinnym psem, takim, który idzie na dno za dzikimi kaczkami, kiedy 
się wpijają w algi i wodorosty" (s. 545)’, staje się niemal niezrozumiały 
dla tych, którzy słuchają jego słów na scenie. Ta metafora zbija z tropu 
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Hjalmara, którego - oprócz jego samego - tylko Gregers uważa za poetę. 
Dlatego Hjalmar mówi: „Nie rozumiem ani słowa”, nawet jeśli Jadwinia 
zauważa: „Mamo, mnie się zdaje, że on miał coś innego na myśli” (s. 
546). Jednak w przypadku Rosmersholmu opór stawia nam nie tyle język 
namiętności („cud”, na który daremnie czeka Nora) czy nieosiągalny ro
mantyczny ideał („winne liście w jego włosach", o których marzy Hedda), 
choć idealizująca kadencja „wolność, niewinność, radość, przyjemność” 
nastręcza podobne problemy. W Rosmersholmie klęskę ponosi nawet język 
opisu jako medium dla czegoś innego niż on sam, jako pulsacja jakiejś 
niewyrażonej, może nawet niemożliwej do wyrażenia rzeczywistości:

Pani Helseth podchodzi do drzwi prowadzących do przedpokoju i zamyka je; 
następnie zbliża się do okna.
PANI HELSETH (przed zamknięciem wyziera oknem}: Czy to nie pastor tam 
idzie?
REBEKA (szybko): Gdzie? (podnosi sif) Tak, to on. (chowa się za firankę) 
Proszę się odsunąć. Żeby nas nie widział.
PANI HELSETH (wgłębi pokoju): Co panienka na to powie - znów zaczyna 
chodzić obok młyna.
REBEKA: Przedwczoraj też szedł tą drogą, (patrzy spoza firanki) Zaraz 
zobaczymy...
PANI HELSETH: Odważył się przejść przez kładkę?
REBEKA: Właśnie to chcę zobaczyć, (po chwili) Nie. Skręca w bok. Dzisiaj 
też obchodzi górą, (odsuwa się od okna) Długą, okrężną drogą.
PANI HELSETH: Dobry Boże. Pastorowi musi być bardzo ciężko przecho
dzić przez tę kładkę. Tam, gdzie zdarzył się wypadek, gdzie...
REBEKA (składa robotę): Wy tutaj w Rosmersholmie długo pamiętacie 
swych zmarłych.
PANI HELSETH: Ja bym powiedziała, panienko, że to zmarli długo trzy
mają się Rosmersholmu.
REBEKA (patrzy na nią): Zmarli?
PANI HELSETH: Tak, można by powiedzieć, że nie potrafią się rozstać 
z tymi, co tu zostają.
REBEKA: Skąd to pani przyszło na myśl?
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PANI HELSETH: No bo inaczej nie zjawiałby się biały koń, jestem tego 
pewna.
REBEKA: Pani Helseth, co to właściwie za sprawa z tym białym koniem? 
PANI HELSETH: E, nie warto nawet mówić. Zresztą panienka by w to nie 
uwierzyła.
REBEKA: A czy pani wierzy?
PANI HELSETH (podchodzi do okna i zamyka je) : O, nie chciałabym wydać 
się panience głupią, (wygląda oknem) Zaraz, czy to nie pastor znów idzie 
drogą obok młyna?
REBEKA (patrzy): Ten mężczyzna? (podchodzi bliżej do okna) Przecież to 
rektor! (s. 123-125)

W scenie otwierającej Rosmersholm rozmowa zaczyna się bardzo proza
icznie, słowa bez problemu wiernie oddają środowisko postaci i jedynie 
wyrażenia „odważył się” oraz „biały koń" mącą gładką powierzchnię ję
zyka. Dialog zdaje się jednak znaczyć więcej, czy też znaczyć inaczej, 
niż wypowiadane słowa. Język obu kobiet sprawia wrażenie, jakby coś 
go nawiedziło, jakby słowa nie potrafiły dopasować się do tego, co chcą 
opisać. Wydają się odsyłać do czegoś innego, do jakiejś alternatywnej i nie
osiągalnej rzeczywistości, choć wcale nie mniej prawdziwej. Niewidoczna 
dla nas droga Rosmera, który zbliża się do mostu i zawraca, wybierając 
„długą drogę dookoła”, jest tym, co wprawdzie widzą obie kobiety, lecz 
o tym nie rozmawiają. Rozmawiają o czymś, co najwyraźniej jest nie
stosowne i zmusza je, żeby się ukryły, żeby szpiegowały to, co Rosmer 
nieświadomie ujawnił. Jego zachowanie ma w sobie coś żałosnego, ale nie 
przynosi nic nowego. Przecież Rebeka już od jakiegoś czasu zna jawną 
tajemnicę powrotów Rosmera. Obie kobiety wykorzystują codzienne na 
pozór słowa, żeby umieścić go w sugestywnie teatralnej perspektywie. 
Nieraz już spotkaliśmy się z takim rozwiązaniem w teatrze - słowa nawet 
w najbardziej banalnych opisach pełnią inne funkcje, niż zdają się pełnić. 
Akurat w tym momencie, kiedy relacja z powrotu Rosmera zaczyna ujaw
niać swoje drugie dno, język całkiem sprawnie zbacza w stronę tajemnicy, 
podejmując temat białego konia i zmarłych, którzy uparcie trzymają się 
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Rosmersholmu, tych przelotnych duchów w materialnym świecie sceny. 
Słowa Pani Helseth przywołują niematerialną rzeczywistość i zarazem 
nadają inne sensy dekoracjom Rosmersholmu, czyli spoglądającym ze 
ścian portretom zmarłych.

W miarę rozwoju akcji dowiadujemy się oczywiście coraz więcej na te
mat kładki i młyna, poznajemy głębszą naturę codziennych obaw Rosmera 
przed wyborem drogi powrotnej na skróty oraz duchów, które trzymają się 
tego miejsca. Emile Zola wzywał dramatopisarzy, żeby poczuli, że „poezja 
jest wszędzie, we wszystkim”9, jednak poezja codziennego języka Ibsena 
niespodziewanie przekreśla świat materialny. Naturalistyczny dramat 
schyłku XIX wieku często miał strukturę melodramatu i dobrze wiemy, że 
Ibsen chętnie korzystał z jej konwencjonalnych rozwiązań i schematycz
nych postaci dla własnych celów. Sprawnie też komplikował typowe spo
soby sytuowania w dekoracjach ciała rozdzieranego melodramatycznymi 
emocjami (przychodzi tu na myśl choćby pełen desperacji taniec śmierci 
Nory, pistolety Heddy w dusznym salonie czy wschód słońca chorego 
Oswalda)10. Jednak w Rosmersholmie język i „postać”, której kontury Ibsen 
pozwala nam zgadywać, początkowo nie tyle stanowią refleks otaczają
cego świata, ile zapowiadają coś innego, coś trudnego do zdefiniowania 
czy możliwego do wyrażenia jedynie w formie metafory. Pani Helseth 
i Rebeka (a także grające je aktorki) korzystają z języka, żeby powołać do 
istnienia coś, co same obawiają się nazwać, gdyż wiąże się to z sensem 
powrotów Rosmera do domu dłuższą drogą. Ibsen tak bowiem wyko
rzystuje język, żeby wzmóc wieloznaczność uderzającej materialności 
świata przedstawionego. Od razu komunikuje coś innego, a to wrażenie 

9 Emile Zola, Naturalism in the Theatre, tłum. Albert Bermel, [w:] The Theory of 
Modern Stage, s. 363.
10 Na temat ciał i dekoracji w melodramacie zobacz: Simon Shepherd, Theatre, 
Body and Pleasure, Routledge 2006, s. 154; na temat melodramatycznych aspektów 
Rosmersholmu piszę Toril Moi (op. cit., s. 270), zaś temat melodramatyczności ca
łej dramaturgii Ibsena podejmuje Michael Goldman, Ibsen: The Dramaturgy of Fear, 
Columbia University Press 1999, s. 11-12.
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wzmacnia łatwość, z jaką omija świat rzeczy, żeby podpowiedzieć nam 
niewypowiedziane wprost motywy Rosmera, żeby powiadomić o wiecz
nych powrotach umarłych i ich emisariuszy - upiornych białych koni.

Wyzwanie, które Rosmersholm stawia przed czytelnikiem, to właśnie 
problem typowy dla dramatu: jak pogodzić sensy, które przypisujemy 
do tekstu i jego języka, z tymi sensami, które tekst może zinstrumenta- 
lizować, wydobyć na jaw. Ibsen w pełni świadomie wytwarzał to, co za 
Elizabeth Grosz możemy nazwać „efektami powierzchni”. I robił tak nie 
tylko dlatego, żeby przedstawić na scenie materialny świat prowincjonal
nej Norwegii, tu ograniczony do holme Rosmera, czyli „małej wyspy lub 
dużej skały otoczonej przez wodę”". Chciał także pokazać powierzchnię 
zachowań, gestów i działań, otwieranie okna, robienie szala na drutach, 
rozmawianie. Lecz zarazem tak wykorzystywał słowa, by uzyskać coś 
więcej niż tylko „efekty powierzchni": „One nie są wcale powierzchowne, 
gdyż powołują do istnienia, tworzą wszystkie efekty wnętrza i psychiki, 
leżącej głębiej indywidualności czy świadomości, podobnie jak wstęga 
Móbiusa tworzy jednocześnie wnętrze i zewnętrze"11 12. Ibsen pokazał, że 
język tworzy świat i stawia pod znakiem zapytania jego powierzchnię, 
zaś użycie języka w roli ujawnia i komplikuje postać jako taką.

11 Toril Moi, op. cit., s. 290.
12 Elizabeth Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Indiana University 
Press 1994, s. 116.

WPISYWANIE POSTACI

I
bsen przedstawia sygnalizowany wyżej problem na powierzchni ciała, 
gdzie skomplikowana, pełna sprzeczności zagadka motywu Rosmera 
wchodzi w sferę działań publicznych. Już dawno komentatorzy zauwa
żyli dość niejasną, innowacyjną naturę polityki w Rosmersholmie, która 

być może oddaje polityczne przekonania samego Ibsena o „szlachetności 
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charakteru, szlachetności woli i ducha” wyrażane przy różnych okazjach1’. 
Rozważania na temat liberalizmu zderzonego z konserwatyzmem, wolno
ści w obliczu ograniczających zasad etyki znajdują tu swój odpowiednik 
w zmieniających się często znakach wewnętrznej witalności i pożąda
nia, niewinności, radości i szczęścia. Co istotne, wszystko to jedynie 
składane przez Rosmera deklaracje. Inne role pozwalają na bardziej 
dokładne dopasowanie, krok po kroku, psychiki postaci do świata jej 
działań. Skomplikowaną strukturę głównych ról widać doskonale w ich 
zestawieniu z postaciami drugiego planu - z Krollem, Beatą i Brendelem.

Rektor Kroll to uderzająco agresywna postać. Ponieważ od śmierci 
Beaty pozostaje z dala od Rosmersholmu, pełni też funkcję swoistego 
upiora, zaś w międzyczasie stał się politycznym „agitatorem”. Atakujący 
go „obraźliwie” przeciwnicy polityczni powinni mieć się na baczności, 
skoro Kroll ostrzega: „Teraz poczują, że nie należę do tych, którzy do
browolnie nadstawiają pleców” (s. 128). Jego gazeta, „Wiadomości", fak
tycznie zacznie żądać „krwi”, kiedy polityczne sojusze Rosmera okażą 
się dość nietrwałe. Język Krolla, jak zauważa sam Rosmer, graniczy nie
mal z „fanatyzmem”, a kryjąca się w nim przemoc kieruje się przeciwko 
Rosmerowi, który ze względu na swoje odszczepieństwo musi włączyć 
się w „walkę o życie”. Ona zaś oznacza „zerwanie ze wszystkim, co ci 
dotychczas było bliskie” (s. 159) - jak ostrzega Kroll. Przemoc, którą grozi, 
została dokładnie umiejscowiona w czasowym i materialnym wymiarze 
akcji. Źródłem jego negatywnych emocji są osobiste i zawodowe nieporo
zumienia, zaraza we własnym domu, którą nazwać wręcz można nawie
dzeniem przez obcego, niepokojącego ducha. Kroll wyjaśnia Rosmerowi, 
że „wichrzycielskie nastroje wtargnęły już nawet do szkoły” (s. 135), zaś

13 Często porównuje się język Rosmersholmu z mową, którą wygłosił Ibsen do robot
ników w Trondheim, 14 czerwca 1885 roku: „Szlachetność musi stać się cechą życia 
naszego narodu, naszej administracji, władz przedstawicielskich i prasy. Oczywiście 
nie mam na myśli ani szlachetności płynącej z urodzenia czy majątku, ani tej płynącej 
ze zdolności czy umiejętności. Mam na myśli szlachetność charakteru, szlachetność 
woli i ducha. Nic innego nas nie wyzwoli" (Letters and Speeches, s. 249). 
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„niezgoda i bunt wtargnęły do mego własnego domu. Pod mój własny 
dach. Zakłóciły spokój naszego życia rodzinnego” (s. 136). Do obozu 
wrogów przeszły nawet jego córka i żona (ten wstydliwy sekret zdradza 
dopiero, kiedy się upewni, że nikt nie podsłuchuje pod drzwiami). Taka 
pełna gniewu wrogość została, innymi słowy, starannie przygotowana 
przez Ibsena, zaś język, którym Kroll zaczyna się posługiwać na wieść 
o apostazji Rosmera, „gwałtowne wystąpienia” i „pełne nienawiści wy
pady” różnią się zdecydowanie od deklaracji tamtego, że „musi nastąpić 
pojednanie i powszechne zadowolenie, spokój musi ogarnąć umysły” (s. 
158). Nawet jeśli gniew Krolla przeczy szlachetnym dążeniom do wyzwo
lenia, to przecież wprost oddaje wstyd z powodu odejścia na dalszy plan 
i wspiera atak w celu odzyskania autorytetu nauczyciela, ojca i męża14 15.

14 Kiedy Freud interpretował Rosmersholm, uważał odkrycie Krolla za istotną przy
czynę wyznania Rebeki: „Dowiedziawszy się, że była kochanką własnego ojca, Rebeka 
poddaje się przemożnemu poczuciu winy. Składa przed Rosmerem i Krollem zeznanie, 
obciąża się odpowiedzialnością za morderstwo, ostatecznie wyrzeka się szczęścia, 
do którego torowała sobie drogę przestępstwem, wreszcie szykuje się do odjazdu. 
Ale właściwy powód jej poczucia winy, które czyni ją rozbitkiem własnego sukcesu, 
pozostaje nieujawniony. Wiemy jedynie, że było to coś całkiem innego niż atmosfera 
Rosmersholmu i niż wpływ obyczajów Rosmera” (Sigmund Freud, Niektóre typy cha
rakterów w pracy psychoanalitycznej, tłum. Erdmute i Wacław Sobaszkowie, „Dialog” 
1989, nr 4, s. 95). Motyw incestu, który Freud wydobył na jaw, jest dziś powszechnie 
znany, choć zdaje się ograniczać możliwości interpretacji w taki sposób, któremu 
sam tekst wyraźnie stawia opór. Tu bowiem wyznanie Rebeki wiąże się bardziej ze 
specyficznym motywem niż z „atmosferą Rosmersholmu”.
15 W znanej interpretacji roli Rodriga w scenie otwierającej Otella Stanisławski pyta: 
„Jaka przeszłość uzasadnia to, co dzieje się teraz w tej scenie?”. Constantin Stanislavski, 
From the Production of „Othello", [w:J Acting: A Handbook of the Stanislavski Method, 
red. Toby Cole, Crown 1979, s. 131.

Język, którym Kroll ujawnia swoje emocje, faktycznie go zdradza. 
Nadaje życie losom i relacjom łączącym tę postać z innymi oraz sytuuje jej 
„wnętrze” w kluczowych terminach nowoczesnego realizmu. Tu bowiem 
zewnętrzne działania łączą się ściśle z uwewnętrznioną historią, zaś „or
ganiczna linia życia” Stanisławskiego ujawnia wpływ opracowanej w deta
lach przeszłości na aktualny stan świata przedstawionego'5. W większości 
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sztuk Ibsena język ma za sobą skomplikowaną przeszłość, często złożoną 
z konkretnych i materialnych faktów, czego dowodzi choćby sfałszowany 
kiedyś przez Norę podpis, zniszczone dzieło Loevborga na temat historii 
przyszłości, a nawet złożona Hildzie obietnica, że Solness kiedyś po
wróci. Kroll jako rola stanowi wzorzec struktury postaci w realistycznym 
dramacie. Ibsena zajmował jednak również problem performatywności 
dramatu, kwestia braku zgodności między tym, co słowa potrafią powie
dzieć, a tym, co można im kazać wykonać. W Rosmersholmie przedsta
wił tę kwestię za pośrednictwem alegorii. Niewielu krytyków zauważyło 
dotąd, że nawiedzana przez przeszłość akcja składa się z uporczywych 
prób użycia języka na nowo, jakby chodziło o projekt nowego życia dla 
Rebeki i Rosmera.

Jeszcze większą niż Kroll tajemnicę stanowi Beata, choć w miarę 
rozwoju akcji poznajemy ją coraz lepiej. Rosmer i Rebeka opisują ją 
jako osobę niestabilną psychicznie, nienasyconą seksualnie i dlatego 
groźną dla innych. Do samobójstwa popchnęły ją obawy (jak się oka
zuje zasadne), że utraci swoją cześć i pozycję. Jednak zupełnie inaczej 
interpretują reakcje Beaty i jej listy tak jej brat Kroll, jak miejscowy wi
chrzyciel Peter Mortensgaard i gospodyni Pani Helseth. Oni także nie 
wierzyli w formułowane przez nią oskarżenia, lecz nie traktowali jej 
ocen jako bezpodstawnych. W Rosmersholmie ofiarę Beaty ucieleśniają 
jej powracające słowa; słowa, którymi chciała opisać zbliżającą się klęskę. 
Kiedy w I akcie Rosmer wyznaje: „Nie będę też tak bardzo samotny. - 
Będziemy we dwoje” , Kroll ujawnia swoje podejrzenie: „A więc i to także! 
Beata mówiła!”. Odrzuca jednak „wstrętne myśli” i prosi: „Daruj mi” (s. 
160). W kolejnych aktach Beata nadal przedstawiana bywa jako osoba 
mało wiarygodna, Rosmer i Rebeka wciąż mówią o „jej nieopanowanej, 
dzikiej namiętności”, jej „chorym umyśle”. Nawet Kroll przypomina jej 
„desperackie zauroczenie” Rebeką, które „zmieniło się w uwielbienie, 
w rodzaj adoracji” (s. 217). Skok z kładki w burzliwy nurt młynówki 
wydaje się nadawać sens temu dość niejasnemu splotowi winy, zmysło
wości, emocji i lęku.
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A przecież taki obraz niemożliwej do zrozumienia, działającej irra
cjonalnie Beaty okazuje się, krok po kroku, użyteczną fikcją, koniecz
nym „kłamstwem życiowym”, które podtrzymuje romantyczne marzenia 
Rosmera (i prawdopodobnie Rebeki) o seksualnej niewinności. Motywy 
Beaty coraz klarowniej wpisują się w jej działania, które ostatecznie je 
ujawniają. Kroll podejrzewa, że jedna z wolnomyślicielskich książek 
doktora Westa o małżeństwie musiała wpłynąć na jego przeczuloną 
i bezdzietną siostrę, dlatego składa relację z jej dwukrotnych odwiedzin. 
Podczas pierwszej wizyty Beata ujawniła niewiarygodne odstępstwo 
od wiary Rosmera, co wtedy jedynie potwierdziło, że była „niespełna 
rozumu”. Podczas drugich odwiedzin powiedziała Krollowi, że mogą 
„wkrótce oczekiwać białego konia w Rosmersholmie”, bo „teraz Jan musi 
się natychmiast ożenić z Rebeką” (s. 173). Dwa dni później już nie żyła. 
Pełen zaangażowania język sprawiedliwej kary, do którego ucieka się 
Kroll, traktuje instrumentalnie tę całkowicie uzasadnioną i ucieleśnioną 
psychobiografię. Jawnie „szalone” oskarżenia Beaty, że Rosmer stał się 
własnym demonicznym sobowtórem, a Rebeka nosi w łonie jego dziecko 
i już wkrótce zjawią się upiorne konie, pozwala nam, podobnie jak boha
terom Rosmersholmu, odnaleźć niewidzialną, lecz przecież namacalną, 
przyczynę jej samobójstwa.

Oczywiście trudno traktować Beatę jako rolę w tej sztuce: istnieje 
jedynie w słowach innych postaci, poprzez nie i dzięki nim staje się po
stacią. Poznajemy ją na podobnej zasadzie, za pośrednictwem jej wła
snych słów, wypowiedzianych kiedyś czy napisanych. Być może poradniki 
małżeńskie doktora Westa stanowiły jeden z powodów jej frustracji. Inne 
motywy zdradza dziwny list Beaty, który Mortensgaard otrzymał z rąk 
Pani Helseth. Błagała w nim, żeby ignorował on „plotki o tym, że na 
Rosmersholmie dzieją się grzeszne rzeczy” (s. 187). List potwierdza to, 
czemu rzekomo zaprzecza: emocjonalny związek Rosmera i Rebeki oraz 
wiarę Beaty w to, że Rebeka jest w ciąży (jak zauważa Pani Helseth: „To 
było coś brzydkiego, co biednej chorej pani wmówiono”, s. 205). Po raz 
kolejny powracają tu słowa Beaty, żeby pozwolić nam powiązać motyw 
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z działaniem. Mortensgaard nie znalazł ani śladu szaleństwa w tym liście 
i nawet Pani Helseth uważa, że jej pani „nie była tak całkiem pozbawiona 
rozumu" (s. 206). Słowa Beaty stawiają pod znakiem zapytania rzeczywi
stość, co do której wszyscy się zgadzają. Tymczasem one wskazują na coś 
niemożliwego do wypowiedzenia, do uwierzenia i zobaczenia. A jednak 
- niczym lęk Beaty i siła przyciągania między Rosmerem a Rebeką - to 
coś istnieje, gdyż wyraźnie świadczą o tym słowa i czyny stanowiące część 
materialnego świata przedstawionego.

GRANIE ROLI

U
 samym centrum modelu ucieleśnienia w Rosmersholmie znajduje 
się pozbawiona cielesnej materialności Beata, choć posiada wszel
kie sankcje ze strony scenicznej fikcji, jakie tylko może mieć po
stać. W miarę rozwoju wydarzeń poznajemy rozterki jej ostatnich dni, 

a napisane przez nią i wypowiedziane słowa pozwalają lepiej poznać jej 
motywacje i działania. Choć Krolla i Beatę scharakteryzował Ibsen wręcz 
wzorcowo w stylu realistycznym, trudno uznać ich za typowe postacie, 
gdyż akcja sztuki przeciwdziała sprawczości wypowiadanych przez nich 
słów. Gdyby słowa działały, enigmatyczny finał nie musiałby okazać się aż 
tak porażający. Pod tym względem ciekawą postacią pośrednią wydaje się 
Ulrik Brendel, który od samego początku funkcjonuje jako cień i parodia 
idealizmu Rosmera. Na scenie pojawia się pod przybranym nazwiskiem, 
być może właśnie powraca z objazdu trupy teatralnej, do której się przy
łączył. Kiedy zapowiada swoją szeroko zakrojoną kampanię polityczną, 
jego słowa mają głęboko ironiczny wydźwięk. Brendel chętnie by się napił 
czegoś mocniejszego, jednak Rebeka zamiast alkoholu oferuje mu jedynie 
herbatę. Potem bez najmniejszych skrupułów Brendel wyciąga pieniądze 
od Rosmera. Uważa się też za lepszego z natury od plebejuszy, których 
ma zamiar wyzwolić, i odchodzi wypełnić swoją misję w starym ubraniu 
Rosmera. Bez wątpienia Ibsen pokazuje tę misję w ironicznym świetle, 
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podkreślając fakt, że mamy do czynienia z kimś, kto sam się oszukuje. 
Każę nam jednak wierzyć, że język tej postaci jest zdolny do deklarowania 
intencji, a nawet przekazania „bolesnego odkrycia, że jestem bankrutem” 
(s. 251). Zapasy zużytych ideałów, które Brendel chował w zanadrzu, cze
kając na stosowny moment ich publicznego ujawnienia, zdążyły się już 
obrócić „w proch”.

Przyznanie się do wewnętrznej pustki, które brzmi niczym deklara
cja Becketta, że nie pozostało już nic do wyrażenia, to wcale nie są ostat
nie słowa Brendela. Zachęca on jeszcze Rosmera: „Wykreśl wszystko", 
zapewniając, że „zwycięstwo jest zapewnione”, choć „pod jednym nie
zbędnym warunkiem”:

Że kochająca go kobieta radośnie uda się do kuchni i odrąbie sobie mały ró
żowy paluszek - tu - właśnie tu, w środkowym stawie. Item, że wyżej wymie
niona kochająca kobieta - równie radośnie - obetnie sobie to nieskończenie 
pięknie ukształtowane lewe uszko, (s. 253-254)

Jaką pracę wykonują, mogą wykonać te słowa? Jak sytuują się wobec naj
bardziej znaczących w tej sztuce sposobów wykorzystania języka w przed
stawieniu? Język Brendela - inaczej niż gniew Krolla, lęk Beaty czy nawet 
jego własny protekcjonalny idealizm z wcześniejszej sceny - ma charakter 
trybu łączącego. Nie wyraża jego reakcji na jakiś stan rzeczy, nie opisuje 
materialnego świata ani nawet nie służy do sformułowania podejrzeń, 
że ten świat wygląda inaczej, niż się wydaje, jak robiły to Rebeka i Pani 
Helseth w otwierającym Rosmersholm dialogu. Kiedy Brendel zwraca się 
do Rebeki „moja czarująca syreno” („min tiltraekkende havfrue”16), jego 
język ani nie opowiada, ani nie opisuje, ani nie brzmi najbardziej kla
rownie. Wyraźnie odrywa się od konkretnego otoczenia („syreno”) i na 
zasadzie innej niż dotąd posługuje się materiałem roli, żeby powołać do 
istnienia na scenie określoną postać. Osobliwa, zbijająca z tropu dziwność

16 Henrik Ibsen, Rosmersholm. Samlede Verker, Norske Forlag 1932, t. 10, s. 433. 
[W polskim tłumaczeniu nie ma ani śladu po „syrenie“, Brendel zaś mówi „urocza 
dobrodziejko” (s. 251)] 
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tego sformułowania domaga się tyleż od aktora, ile od widzów, żeby zrobili 
coś z tym językiem i poprzez ten język, żeby stworzyli słowne czy per- 
formatywne wydarzenie, którego sensu same słowa nie potrafią wyrazić. 
Nieco później wizja Brendela powraca pod postacią żądania Rosmera, 
żeby Rebeka się dla niego poświęciła, co prawdopodobnie wiedzie do 
jej skoku w nurty młynówki. Zarazem, jak mógłby odnotować Cleanth 
Brooks, kiedy Rosmer parafrazuje treść wypowiedzi Brendela, nie czerpie 
z jej niesamowitej metaforyki tej samej przyjemności. Brendel niczym 
Gregers wyraża się za pomocą metafor, lecz jego słowa - w przeciwień
stwie do codziennego obrazu „zwinnego psa” Gregersa - funkcjonują jak 
prawdziwa poezja. Dzięki nim coś się wydarza w podwojonych okolicz
nościach przedstawienia (być może nawet bardziej niż postacie czujemy 
wtedy na plecach zimny dreszcz), wydarza się coś, czego sens przekracza 
znaczenie samych słów. Choć Ekdalowie mają kłopot z odszyfrowaniem 
metafory Gregersa, dość klarownie wyraża ona jego pragnienie, żeby dzia
łać jak pokorny zbawca. Natomiast wypowiedź Brendela nie tylko zmu
sza aktorów i widzów, żeby sami przesądzili o jej znaczeniu. Odchodzi 
on także od paradygmatycznego sposobu używania słów jako budulca 
roli, gdyż umieszcza w nich motyw wyjaśniający działanie. Dokładnie 
w chwili, kiedy Brendel przyznaję się do swego ideowego bankructwa 
i pustki wewnętrznej, wypowiada najbardziej poetyckie słowa. Tym sa
mym dostarcza znakomitego opisu aktu, który nigdy się nie dopełni, 
wręcz nie może się dopełnić w świecie Rosmersholmu. Jego słowa fascy
nują, przypominając czar Rebeki, lecz ponadto czynią coś więcej, niż tylko 
wskazują na temat „ofiary" (pod tym względem Brendel się myli, ofiara 
Rebeki nie zbawi Rosmera, co wkrótce oboje wreszcie zrozumieją). Kiedy 
słowa Brendela zaczynają działać, ich funkcja polega na czymś innym. 
Podpowiadają powabną, niepokojącą, aktywizującą przyjemność, która 
determinuje finał tej sztuki'7.

17 Istotna jest tonacja tych słów, podobnie jak specyficzne wykorzystanie słowa glade- 
lig, które zapowiada już treść i ton finałowego dialogu. Idę tu w ślad sugestii Goldmana, 
który piszę, że wypowiedź Brendela daje nam „przedsmak niepokojących doznań,
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WYZNANIE, UJAWNIENIE, OMINIĘCIE

W
Rosmersholmie słowa wysuwają się na plan pierwszy jako narzędzie 
ujawniania motywów, charakteru, wnętrza postaci. Pomagają nam 
dotrzeć do tego, co znajduje się pod powierzchnią zachowań, mate- 
rialności, ucieleśnienia. Mimo to akcja rzuca wyzwanie takiemu użyciu 

słów i rozwija się dzięki kolejnym wyznaniom, które - paradoksalnie 
- obnażają fakt, że słowa tylko do pewnego stopnia potrafią wyrazić to, 
co wewnętrzne. Kiedy Rosmer obawia się przejść po kładce, jego waha
nie staje się swoistym wyznaniem, lecz niewiele sztuk tak okrutnie jak 
Rosmersholm zdołało pokazać wyznanie jako akt oszukiwania samego 
siebie. W otwierającej dramat scenie Kroll od razu przyznaję, że czuje 
się nieswojo, kiedy przychodzi jako „żywe wspomnienie” tragedii Beaty, 
choć przecież jego wizyta nie ma z nią wiele wspólnego. Z kolei Rosmer 
zauważa: „Nie, myśl o Beacie nie sprawia mi żadnej przykrości. Mówimy 
o niej co dzień. Wydaje się nam, jakby jeszcze ciągle należała do naszego 
grona. (...) To chyba naturalne” (s. 133). Beztrosko zatem ukrywa ironię 
własnego pragnienia, żeby uciec przed Beatą w złudne wrażenie jej nie
ustannej obecności. Lecz Kroll nie przyszedł, żeby naprawiać spalone 
mosty. Rozczarowany tym, co dzieje się u niego w domu i w szkole, szuka 
poparcia Rosmera w rozgrywce z Mortensgaardem. Im bardziej jednak 
Kroll ujawnia swoje głębokie rozgoryczenie, tym skwapliwiej Rosmer robi 
uniki. Rebeka go przynagla: „Zrób to, coś obiecał". „Nie dzisiaj" (s. 137) 
- odpowiada. Kiedy Kroll stara się go zmusić, żeby przyłączył się do kon
serwatystów, on najpierw odpowiada wymijająco („Ja się zupełnie do tego 
nie nadaję”, s. 138), a kiedy tamten proponuje, że w takim razie posłuży 
się tylko jego nazwiskiem, Rebeka niemal zdradza tajemnicę: „Właśnie 
chciałabym panu oświadczyć, że...” (s. 142). Akurat wtedy pojawia się

z jakimi wiązać się może odczuwanie przyjemności” (Michael Goldman, Ibsen: The 
Dramaturgy of Fear, s. 135).
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Brendel. Dopiero po jego wyjściu Rosmer krok po kroku wyznaje, że 
jego poglądy na tyle różnią się od stanowiska Krolla, że ideowo znajduje 
się „tam, gdzie twoje dzieci”. Dodaje też: „To, w czym chcę uczestniczyć, 
jest dziełem wyzwolenia” (s. 155). Pytanie o to, jak chce zrealizować swoją 
misję, prowadzi do głównego wyznania: „Nie jestem już duchownym” (s. 
157). To istotne, że w tej sztuce zbudowanej na wyznaniu, kolejne demisty- 
fikacje nigdy nie mają bezpośredniego charakteru, przychodzą z trudem 
i ostatecznie brzmią niewiarygodne, jak choćby deklarowana wolność od 
przesądów w pierwszym wyznaniu Rosmera, które zręcznie omija sedno 
sprawy: „Nie mamy sobie nic do zarzucenia”. Warto też odnotować, że 
często wyznania Rosmera „trafiają kulą w płot”, nie doprowadzają do 
ujawnienia prawdy, jakby odsłonięcie konkretnego, wiarygodnego mo
tywu nie było ich nadrzędnym celem. Dlatego Kroll nie może wyjść ze 
zdumienia: „Ale dlaczego zdradzasz się ze swoim odszczepieństwem, 
które jest bądź co bądź twoją osobistą sprawą. I dlaczego właśnie teraz?” 
(s. 158). Także wiele innych wyznań w tej sztuce okazuje się po prostu 
„nie do pojęcia”, niczym doniesienia Beaty o tym, że Rosmer utracił wiarę. 
Punkt kulminacyjny w II akcie, czyli propozycja małżeństwa, doprowadza 
do najbardziej pamiętnych i zarazem typowych scen w Rosmersholmie: 
Rosmer proponuje ślub, Rebeka wyznaje, że nigdy za niego nie wyjdzie, 
a on pyta zdumiony: „Co - to - znaczy?” (s. 201).

„Zrób to, coś obiecał”, „Właśnie chciałabym panu oświadczyć, że...”, 
„Musiałem się w jakiś sposób zdradzić”, „Powiem wam wszystko”: wy
znanie to główny motyw akcji Rosmersholmu; to coś, co Francis Fergusson 
mógłby nazwać definiującą tę sztukę „analogią”. Michael Goldman za
uważył bliskie pokrewieństwo tego aspektu dramaturgii Ibsena z prak
tyką nowoczesnego, realistycznego stylu gry, który odkrywa „pokład po 
pokładzie motywacje, wspomnienia i skrywane uczucia - dokładnie te 
elementy, które każdy aktor grający te role musi odnaleźć, musi się do nich 
dokopać, by stworzyć przeszłość”'8. „Aktor czy aktorka musi odszukać

18 Michael Goldman, The Actor's Freedom: Toward a Theory of Drama, Viking 1975, 
s. 135.
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i zebrać kluczowe ślady z życia postaci rozsypane po całym tekście”, tym
czasem w przypadku bohaterów Ibsena język, dzięki któremu te motywy 
pojawią się w przedstawieniu, strategicznie odmawia ich umiejscowienia 
i zdefiniowania. Ibsen tak napisał te role, żeby zniszczyć iluzję, jakoby 
aktorzy czy postacie mogli w słowach „posiadać i wyrażać powodujące 
nimi siły”. Ten pełen mocy, podejrzany i niemal nieartykułowany język 
sam zmienia się w działanie, staje się aktem, który jedynie odsyła do 
jakiejś nieobecnej, tajemniczej przyczyny. Goldman piszę o alienujących 
popędach, które „zagrzebane, usunięte, niczym nieskrępowane, nieprze
niknione dla samego tekstu - ujawniają się wreszcie jak wybuchający 
gejzer, choćby w chwili, kiedy Hedda pali rękopis książki Loevborga”‘9.

Goldman trafnie identyfikuje wyzwanie, jakim są dla aktora sztuki 
Ibsena. Zwraca też uwagę na sposób, w jaki ten dramatopisarz zmienił 
w alegorię zasadę wykorzystania tekstu w przedstawieniu. Akt wyznania 
Krolla i Beaty, a także Mortensgaarda i nawet Pani Helseth okazuje się 
fortunny: ich język produkuje opowieść, która podaję motywy i stwa
rza warunki, żebyśmy mogli zinterpretować ich zachowania. Jednak to 
nie Kroll i nie Beata znajdują się w samym centrum zainteresowania 
w Rosmersholmie. Oni jedynie zapewniają konwencjonalne tło drama
tyczne, które tym lepiej eksponuje skomplikowaną strukturę głównych ról:

ROSMER (po chwili): Czy wyznałaś już wszystko, Rebeko?
REBEKA: Wszystko.
KROLL: Nie. (s. 231)

Co Rebeka i Rosmer mają do ujawnienia? Ibsen tak wykorzystuje ję
zyk, nadając strukturę roli dramatycznej, by pokazać różnicę między 
Rosmerem i Rebeką a Krollem i Beatą. Ci pierwsi ujawniają własne emo
cje. Kroll wpada we wściekłość, kiedy odkrywa, że rodzina i uczniowie 
zdradzili jego opcję polityczną. Chce manipulować Rebeką, kiedy już 
poznał jej relacje z doktorem Western. Zaś Beata błaga, żeby Mortengaard

19 Idem, Ibsen: The Dramaturgy of Fear, s. 20. 
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nie dawał wiary plotkom. Wyznania Rosmera i Rebeki mają inny cha
rakter. To zaś dobitnie świadczy o tym, że Ibsen dobrze znał rozmaite 
warianty sprawczości tekstu w ucieleśnionym przedstawieniu:

KROLL: A czy w końcu nie dała pani Beacie do zrozumienia, że było konieczne 
- nie tak zwyczajnie, że byłoby najlepiej - lecz, że było konieczne, ze względu 
na panią i Rosmera, aby pani wyjechała gdzieś - i to jak najszybciej? No? 
REBEKA (cicho i niewyraźnie): Może również powiedziałam coś takiego, (s. 231)

Wyznanie Beaty, „słowa Beaty” wciąż powracają echem, lecz Rebeka przy
pomina sobie „coś takiego” jako własne słowa. Swoje wyznanie zaczyna 
podobnie wymijająco - „Ona mnie tak rozumiała, sądzę” - i z uporem 
stylizuje ominięcia jako rewelacje:

Myślicie, że działałam z zimnym i chytrym wyrachowaniem? Nie byłam wów
czas taka jak teraz, gdy wam to opowiadam. Wydaje mi się, że w człowieku 
tkwią dwie wole! Chciałam na wszelki sposób pozbyć się Beaty. Przy tym 
jednak nie wierzyłam, aby się to mogło stać. Za każdym krokiem, na który 
się z wysiłkiem zdobywałam, słyszałam w sobie jakby krzyk: Już dalej nie! 
Ani kroku dalej! - Ale nie mogłam zaprzestać. Musiałam posunąć się jesz
cze kawałek naprzód. Potem jeszcze raz - i tak ciągle. - Wreszcie nadeszło 
ostateczne. - Tak to widocznie bywa. (s. 232)

Role Krolla i Beaty modelują język jako środek do ujawnienia motywu, 
który staje się działaniem. Język Rebeki wskazuje natomiast na to, że 
nic już nie łączy motywu i działania. Przeszłość nie stanowi organicz
nej części Rebeki, którą widzimy tu i teraz na scenie. Co więcej, opisuje 
ona to swoje okropne rozdarcie wewnętrzne, rodzaj nawiedzenia przez 
marzenie, wskazując na to, że nie zna motywów kierujących jej dzia
łaniem. Niczym Usta w Nie ja Becketta, Rebeka nie może zamieszkać 
w pierwszej osobie swego pragnienia, stać się sprawcą tego, czego „ona” 
dokonała: „Zdarzyło się"20. Być może ta „gwałtowna odmowa porzucenia

20 Mam na myśli słynny refren Ust: „co?., kto?... nie!... ona!... w: Samuel Beckett, 
Nie ja, tłum. Antoni Libera, [w:] idem, Dzieła dramatyczne, Państwowy Instytut 
Wydawniczy 1988, s. 340.
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trzeciej osoby”21 to po prostu kolejna próba ominięcia - nigdy się tego nie 
dowiemy. Język dramatu nie zaprowadzi nas już dalej. „Źródło" takiego 
typu ludzkich działań - wynikających z traumy, pożądania czy czegoś 
jeszcze innego - nie da się ująć w słowa. Porażką kończą się wszelkie 
próby nazwania go, zaś ujawnienie zawsze okazuje się jedynie ominię
ciem sedna problemu. To pewnie nic dziwnego, że kilka minut później 
Rebeka coś podobnego wyznaje Pani Helseth, odkrywając główny w tej 
sztuce, skomplikowany splot winy, silnych emocji i kary: „Zdaje mi się, 
że zobaczyłam białego konia” (s. 235).

21 Ibidem, s. 348.

W końcu Rebeka wyznaje: „Jest jeszcze najważniejsza rzecz” (s. 241). 
Opowiada, jak „dzikie, nieodparte pożądanie” złamało jej „silną, wolną 
wolę” („Wówczas zdawało mi się, że to właśnie jest treścią słowa: kochać. 
Zdawało mi się, że to była miłość”, s. 243) i ogarnęło nią „jak burza mor
ska”, która „zmiotła nieszczęsną Beatę do wodospadu przy młynie” (s. 
243). Przez moment wszystko wydaje się jasne. Lecz przecież taka Rebeka 
to stereotypowa femme de trente ans, stworzona przez Krolla, to intruz 
knujący intrygi i złapany w erotyczny trójkąt z konwencjonalnego melo
dramatu. Pobyt w Rosmersholmie jednak zmienił Rebekę, a jej wyznanie 
bardziej komplikuje posiadany już przez nas obraz, niż odsłania prawdę: 
nagle „wyszlachetniała”, a jej wolę „zaraziło rosmerowskie spojrzenie na 
życie” (s. 246), coś wzięło ją w niewolę - ale co konkretnie? Czy to jego 
potrzeba spokoju i niewinności, która zgasiła jej pożądanie, sprawiła, 
że radość i szczęście wyciekły kropla po kropli, odbierając jej całą „siłę 
działania”? Czy może zabijająca szczęście moralna prawość i powaga 
tego domostwa, samotnego grobu pilnowanego w ciszy przez ponurych 
umarłych, gdzie dzieci ani nie płaczą, ani się nie śmieją? Wyznanie, 
zapowiadające moment, kiedy Brendel ujawni swoją pustkę wewnętrzną, 
jest o tyle niezwykłe, że trudno powiedzieć, dlaczego Rebeka je składa. 
Główne wartości świata przedstawionego (radość, wolność, niewinność) 
nie zostały podważone, skoro ona zrezygnowała z pożądania zmysłowego.
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Jego rwący strumień podziemny, niweczący próby uszlachetnienia jed
nostki, zatamowało pozbawiające indywidualności „rosmerowskie spoj
rzenie na życie”, wizja życia wolnego od zmysłowości, które - jak dowodzi 
akcja Rosmersholmu - w zasadzie niczym nie różni się od śmierci. Lecz 
przecież, jak podpowiada Eliot w swoich uwagach na temat poezji jako 
rezygnacji, ucieczki od emocji i osobowości, „jedynie ci, którzy posiadają 
osobowość i doświadczają wzruszeń, rozumieją, co to znaczy pragnąć 
dystansu w stosunku do nich”22 23.

22 Thomas Stearns Eliot, Tradycja i talent indywidualny, tłum. Halina Pręczkowska, 
[w:] idem, Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak 1998, s. 32.
23 Aby doszło do fortunnego aktu wyznania, „wszyscy uczestnicy muszą przeprowa
dzać daną procedurę zarówno poprawnie, jak też (...) w zupełności" (John L. Austin, 
jak działać słowami, [w:] idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, 
tłum. Bohdan Chwedeńczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993, s. 564). Pod tym 
względem większość wyznań Rosmera i Rebeki należy uznać za „nieudane”. Czasem 
chodzi o akt niekompletny, kiedy indziej - choćby w przypadku deklaracji Rosmera 
na temat „niewinności” - uczestnicy zdają się nieświadomi zarówno swoich działań, 
jak kierujących nimi motywów.

Gdyby chcieć to wyrazić w terminach Austina, należałoby powiedzieć, 
że „wyznaję” w przypadku Rebeki i Rosmera jest aktem performatywnym 
skazanym na niefortunność2’. Pod tym względem największe wyzwanie 
stanowi rola Rosmera. Rebeka wyjawia prawdę o swojej przeszłości, mó
wiąc ogródkami. Rosmer natomiast prawie w ogóle niczego nie ujawnia. 
Jego język idealisty wyraża wypracowany projekt społeczny w ramach 
dyskursu pragnienia: chęć „wyzwolenia zmysłów i wzmocnienia woli” 
dobrze rymuje się z „pełną wolnością działania”, którą chce on dzielić 
z Rebeką. „Radość uszlachetnia ludzi”, a „ciche, radosne uczucie niewin
ności" „czyni życie tak cudownie pięknym”. Rosmer i Rebeka walczą o to, 
żeby wspólnie wnieść radość w swoje i cudze życie. Tę radość Rebeka chce 
odzyskać, co wyraźnie słychać w jej finałowym dialogu, w którym wciąż 
powraca określenie „pełna radości”. Tymczasem zapewnienia Rosmera, 
że jego relacje z Rebeką mają charakter czysto intelektualny, zdradzają 
fałszywy stan jego umysłu, co wkrótce potwierdzi rozwój wydarzeń. To 
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próba obejścia grzesznego pragnienia, żeby ona również miała swój udział 
w tym, że odtrącił Beatę, żeby zrozumiała, że „musiałem się w jakiś spo
sób zdradzić. Ona mogła zauważyć, jak szczęśliwy się poczułem od czasu, 
gdy ty się u nas zjawiłaś. (...) Gdy teraz sobie to przypominam jestem 
przekonany, że robiłem wszystko, aby nie mogła się domyślić tego, co było 
między nami” (s. 193). Kiedy Rosmerowi wymyka się: „Re... panna West” 
(s. 168), coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z ich głębokiego, zmysłowego 
związku. Tyleż wyjawia on wtedy prawdę o ich związku, co jej zaprzecza 
(w pewnym sensie mamy tu do czynienia z powtórzeniem listu Beaty do 
Mortensgaarda). Zaś wyznania Rosmera zdają się coraz bardziej „puste 
czy próżne”. Dzieje się tak wcale nie dlatego, że on nas zwodzi. Jego 
wypowiedzi mają szczególną teatralną jakość, gdyż zdają sprawę z per- 
formatywnej siły aktu mowy i zarazem ją maskują, zmieniają kierunek 
i wskazują na innego sprawcę; sprawcę, którego sam mówiący nie zna 
lub neguje jego istnienie24.

24 Zob. John L. Austin, op. cit., s. 570-571.
25 Moi odnotowuje, że w tłumaczeniu na język angielski Fjelde pomija słowo „drugą” 
i tym samym wyraźny nacisk, jak Rosmer (i Ibsen) kładzie na powtórność propono
wanego małżeństwa, zob. Torii Moi, op. cit., s. 280 i niżej.

Kiedy Rosmer po raz pierwszy wspomina o „niewinności” (skyldfrihed 
- dosłownie wolność od poczucia winy), Ibsen chce, by zrobił to na fali 
wyznań, które poprzedzają propozycję ślubu w finale II aktu. Rosmer 
z żalem mówi: „Już nigdy więcej nie potrafię rozkoszować się tym, co 
czyni życie tak cudownie pięknym”. Rebeka pochyla się nad oparciem 
jego krzesła, pytając: „Co masz na myśli, Janie?" On odpowiada: „Ciche, 
radosne uczucie niewinności”. Ona „cofa się o krok w tył" (s. 195-196), jak 
kilka już razy w tej scenie. Kilka minut później odrzuca ofertę, żeby zostać 
jego „drugą żoną” (min andren hustru)25. Rosmer przywiązuje wielką wagę 
do faktu, że zawsze był wolny od seksualnego pożądania. Beata bezpod
stawnie go podejrzewała - nie miał udziału w jej samobójczej śmierci, 
gdyż nigdy nie pożądał Rebeki. To wszystko wskazuje na działanie we
wnętrznej cenzury. Freud zapewne podejrzewałby go o impotencję, lecz 
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nawet krytycy najbardziej przychylnie nastawieni do bohatera Ibsena 
traktowali ten manifestacyjny brak seksualności dość „podejrzliwie”26. 
W analizowanej scenie na półmetku akcji czytelnie romantyczny język 
wewnętrznych pragnień łączy się z publicznym językiem polityki, żeby 
ujawnić tajemnice uczuciowego życia protagonistów: „radość uszlachetnia 
ludzi”, radość (glaede), którą Rebeka wyraża w głośnym okrzyku na wieść, 
że Rosmer ją poślubi. Serce Rebeki skacze z radości. Znamy taką radość 
choćby z poezji Wordswortha i towarzyszy jej - podobnie jak radości ro
mantycznej - głębokie przerażenie. Radość Rebeki sprawia, że Rosmer się 
wycofuje, wraca do Beaty, do tego „trupa", którego - jak się obawia - będzie 
rnusiał dźwigać na plecach do końca życia: „Pomóż mi zrzucić to jarzmo, 
Rebeko. A potem, już wolni i radośni, zdławimy wszystkie wspomnienia” 
(s. 199)27. W jego słowach rozbrzmiewa na pozór echo pełnego radości 
(glaede) okrzyku Rebeki, lecz on używa innego słowa (fryd), które oznacza 
szczęście przyprawiające o zawrót głowy. Uchylając się od odczuwania 
radości, Rosmer zmienia chwilę największego i natchnionego uczucia 

26 Michael Goldman, Ibsen: The Dramaturgy of Fear, s. 112. Na temat komentarza 
Freuda zob. Joan Templeton, Ibsen's Women, Cambridge University Press 1997, s. 358, 
przypis 5. Templeton sugeruje: „Seksualna niewinność Rosmera wiąże się z jego prze
możną potrzebą uważania samego siebie za człowieka, który nigdy nie upadł moralnie. 
Jego wiara w to, że potrafi uszlachetnić swoich współbraci, funduje się na niewzruszo
nej pewności co do własnej niesplamionej natury. Dlatego wiadomość o oskarżeniach 
Beaty staje się dla niego «jarzmem», pod którego ciężarem kruszy się jego przekonanie, 
że pod względem etycznym nadaje się na przywódcę” (s. r87). Elizabeth Hardwick 
bierze pod uwagę tak wypowiedzi, jak zachowanie Rosmera, i widzi to nawet w bar
dziej sceptycznym świetle: „Małżonek w Rosmersholmie jest nadzwyczaj miły, lecz 
nierozgarnięty. Grzecznie odmawia przyjęcia do wiadomości dramatu, który się wokół 
rozgrywa, podobnie jak gwałtownych uczuć, które miotają nim i dwiema kobietami. 
Tak długo, jak tylko potrafi, powtarza zapewnienia o «przyjaźni» i «niewinności», 
żeby zagwarantować sobie ochronę tyleż przed własnym uczuciem do Rebeki, ile 
przed przyznaniem się do współudziału w samobójstwie pierwszej żony” (Elizabeth 
Hardwick, Seduction and Betrayal: Women and Literature, Vintage 1975, s. 76).
27 W angielskim tłumaczeniu, z którego korzysta Worthen, znajduje się bliższe 
oryginałowi sformułowanie „utopimy te wszystkie wspomnienia w radości, wolności, 
pragnieniu” [przypis tłumaczy].
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w pełną niesamowitości sytuację powrotu wypartej zbrodni, kiedy wyraża 
nadzieję, że da się im tak utopić wszelkie smutki w radości, jak - obawiają 
się - utopili Beatę.

Myśl o Beacie nie opuszcza Rosmera. Słowo „pragnienie” (liden- 
skab), którego używa, pojawiło się już wcześniej, kiedy opisywał jej od
pychającą go zmysłowość. Jak zauważa Janet Garton, „Rebeka bardziej 
wprost” wyraża uczucie do Rosmera jako „begoer” (seksualne pożąda
nie)28. Rosmersholm nie byłby tak udaną sztuką, gdyby nie wywoływał 
efektu „niesamowitości”. Najbardziej zapadające w pamięć momenty 
akcji - odmowa Rebeki w finale II aktu, dziwaczne fantazje Brendela, 
scena finałowa - wytwarzają i prowokują rodzaj fascynującej „trwogi 
i grozy"29, niemal niemożliwe do opisania, lecz bardzo konkretne, za
skakujące uczucie nawiedzenia. Rodzi się ono z zamknięcia w pozor
nie uniemożliwiającym ucieczkę cyklu powtórzeń, spotkania oko w oko 
z własnym sobowtórem, oglądania swoich myśli, które stają się ciałem, 
z konieczności realizacji potrzeby pójścia tą samą drogą, którą wybrała 
Beata. Pomimo całej osobliwej siły, język wewnętrznych emocji - w prze
ciwieństwie do języka działania: „Nigdy nie zostanę twoją żoną” (s. 199) - 
w szczególny sposób łączy się tu z graniem roli. Rosmer w euforii pragnie 
odkryć radość, wolność, pragnienie jako efekt zaprzeczenia, całkowitego 
zniszczenia „ja”. Czym będzie taka radość? Nie potrafi powiedzieć tego 
ani on, ani aktor, ponieważ bogaty język romantycznych obrazów życia 
wewnętrznego wskazuje na jakieś wyobrażone doświadczenie, możliwe 
do uchwycenia jedynie w dość abstrakcyjnych pojęciach. W późniejszych 
tekstach podobnym pragnieniom nadawał już Ibsen bardziej werbalną 
postać, oferując aktorom i widzom konkretniejsze marzenia o tym wy
raźnie niemożliwym, ulotnym pragnieniu radości. Choć „winne liście” 
Heddy czy „zamki w powietrzu” Solnessa nie ujawniają wiele na temat 

28 Janet Garton, The Middle Plays, [w:] The Cambridge Companion to Ibsen, red. James 
McFarlane, Cambridge University Press 1994, s. no.
29 Sigmund Freud, The Uncanny, tłum. David McClintock, [w:] idem, The Uncanny, 
Penguin 2003, s. 123.
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istoty ich dążeń, to przecież w tekście zapewniają lepsze narzędzia do 
wprzęgnięcia tego pragnienia w materię akcji i tym samym w doświad
czenie wydarzenia dramatycznego. Dramaturgia Ibsena wymaga peł
nego zaufania do tych pojęć, choćby najbardziej skompromitowanych. 
Tymczasem w Rosmersholmie potrzeba zdemaskowania radości, wolności 
i pragnienia musi prowadzić do pełnej rezygnacji Rebeki, nawet jeśli nie 
potrafi ona ująć w słowa własnych motywów.

To, co da się ująć w słowa, z pewnością tak samo zniszczyłoby radość, 
jak każde wystawienie Rosmersholmu. Chodzi przecież o przeciwieństwo 
zaangażowania, o „wątpienie” tak w szaleństwo Beaty, jak autorytet wła
snej wypowiedzi, zaś każda deklaracja co do motywu rozpoczyna nie
jawne ominięcie niemożliwej do wyrażenia prawdy. Inaczej niż język 
romantycznej identyfikacji, język wątpienia obfituje w konkrety:

ROSMER: (...) O, te szalone przywidzenia! Nigdy się ich nie pozbędę. Czuję 
to doskonale. Jestem tego pewien. Będą mnie ścigać na każdym kroku i przy
pominać zmarłą.
REBEKA: Podobnie jak biały koń w Rosmersholmie.
ROSMER: Tak. Cwałujący w ciemnościach. Wśród śmiertelnej ciszy, (s. 196)

Radość jest świetlista, lecz trudna do opisania. Wątpienie wyłania się 
z ciszy i ciemności, galopuje poza granice świadomości. Brendel wy
raża wewnętrzne bankructwo, wewnętrzną pustkę, natomiast Rebeka 
i Rosmer ujawniają coś o wiele bardziej enigmatycznego, coś, co - jak 
dowodzi akcja - może pojawić się tylko w działaniu jako ucieleśnienie. 
Tu używa się słów wyłącznie jako zaczynu działania, ono zaś nie mieści 
się w języku, którym się posługuje. Od pierwszej sceny Rosmersholmu 
nawet język czystego opisu w gruncie rzeczy wskazuje gdzie indziej; zdaje 
się narzędziem do opróżniania namacalnego, materialnego świata, któ
rego wyrażeniu służy. Zastępuje go alternatywnym, migotliwym, niemal 
możliwym do zaistnienia światem wewnętrznym. Brendel opisuje własną 
pustkę wewnętrzną, lecz język jego ostatniej wypowiedzi zdradza dziwną 
świadomość tego, że między Rebeką a Rosmerem istnieje jakieś napięcie 
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emocjonalne. Każde ujawnienie - nawet w chwili, kiedy Beckett zdradza, 
że nie pozostało nic do ujawnienia - odczuwamy jako ominięcie, jako gest 
odsyłający do czegoś, czego język wprawdzie nie potrafi wyrazić, lecz i tak 
pomaga temu zaistnieć.

ODDAWANIE (NIEWYPOWIADALNEGO) W SŁOWACH

P
odstawowy zarys znakomitego, enigmatycznego finału Rosmersholmu 
wydaje się klarowny. Rosmer i Rebeka biorą sobie siebie za męża 
i żonę, czyli przyznają się do wzajemnych więzi i wcielają je w życie. 
Przyznają się także do związku, który łączył ich w przeszłości. A zatem 

zmierzają tam, gdzie czyny znów definiują słowa i ich znaczenie:

ROSMER: Idę z tobą, mówię ci.
REBEKA: Tak, do kładki. Nigdy przecież nie śmiałeś na nią wejść.
ROSMER: Zauważyłaś to? (s. 259-260)

Rebeka ostatecznie się przyznaję, choć bez pomocy słów: koniec z uni
kami. Rosmer i Rebeka rezygnują zatem z wyznania wszystkiego, nawet 
z takiej możliwości, że wyznanie potrafi coś ujawnić. Aktorzy jednak 
muszą grać, używając słów, choć wiedzą, że „nigdy nie zgłębią" reali
zowanych działań. Jedyną głębią, która ich czeka, jest nurt młynówki.

Ten akt w finale nie został przedstawiony z pomocą języka. Język 
służy tu jedynie jako narzędzie działania, ustanawia akt, ku któremu 
w Rosmersholmie wiodą wszystkie wydarzenia, lecz nie potrafi go opi
sać. Świadczy o tym wydarzenie, które - jak często w sztukach Ibsena 
(Nora trzaska niewidocznymi dla nas drzwiami w finale, podobnie nie 
widzimy ani samobójstwa Jadwini i Heddy, ani Rubeka porwanego przez 
lawinę) - rozgrywa się w kulisach, czyli jakby poza ograniczeniami ma
terialnego świata na scenie, wśród byle jakiej poezji dnia codziennego. 
Pani Helseth opisuje „grzeszne” objęcie się Rosmera i Rebeki, patrzy, jak 
skaczą do wody i podsumowuje: „Nie. Tu już nic nie pomoże. - Zabrała 
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ich nieboszczka pani” (s. 261). Przedstawienie sytuacji rozgrywającej się 
w kulisach z pomocą języka każę nam powrócić do pierwszej sekwencji 
Rosmersholmu, kiedy wydarzenia poza sceną zdawały się ucieleśniać coś 
innego niż one same. Tym razem Pani Helseth opisuje i jednocześnie 
moralizuje na temat tego, co widzi, a widzi ich przyznanie się do grzesz
nych uczuć i ostateczną zemstę Beaty. Jednak poetycki wymiar języka nie 
zamyka się w tym, co mówią słowa. W teatrze poezja rodzi się z tego, co 
my robimy ze słowami. Jak w finale, tak wcześniej Ibsen uczula nas prze
cież na to, że jeśli utożsamimy znaczenie słów ze znaczeniem działania, 
to ryzykujemy niezrozumienie istoty tekstu dramatycznego. Oczywiście, 
można podejrzewać, że Pani Helseth nie bierze w swojej relacji pod uwagę 
tego, czego my mamy świadomość, bo wiemy, co Rosmer i Rebeka chcą 
osiągnąć swoim skokiem w nurt młynówki. Alegoria języka i działania 
w tym dramacie podpowiada, że słowa jedynie inicjują działania, których 
w nich samych nie ma; działania, których słowa ani nie ilustrują, ani się 
im nie przeciwstawiają, tylko wchodzą z nimi w skomplikowane związki, 
trudne do ukonkretnienia, i stają się źródłem poezji działania.

Finał to swoista parabola tego wyzwania, które Rosmersholm stawia 
przed literaturą i przedstawieniem. Jak się wydaje, to również jeden z po
wodów niezwykle zróżnicowanych ocen siły działania tego dramatu, ocen 
tego, co Rosmer i Rebeka faktycznie wtedy robią. Nawet jeśli pamiętamy 
o nie najlepszej reputacji Ibsena u wielu ze współczesnych mu kryty
ków, to zauważymy, że recenzje z angielskich przedstawień w ostatniej 
dekadzie XIX wieku obsesyjnie powracają do kwestii „enigmatycznych 
postaci”: „Nieprawdopodobne postacie robią dziwaczne rzeczy bez naj
mniejszego powodu”, to „wstrętni nikczemnicy, nienaturalne, chorobliwe 
potwory”, „Rosmersholm nie ma wiele wspólnego z dramatem. A jesz
cze mniej z literaturą”’0. Oczywiście, opinie krytyków się zmieniły, lecz 
sens finału nadal pozostał dwuznaczny i trudny do wyjaśnienia. Joan 
Templeton ostatni dialog Rebeki i Rosmera porównuje do Liebestod, czyli

30 Cyt. za: Henrik Ibsen, Rosmersholm, tłum, i red. James McFarlane, [w:] The Oxford 
Ibsen, t. 6, Oxford University Press 1994, s. 449-450. 
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arii Izoldy z Tristana i Izoldy Wagnera. Jednak Ibsen o wiele sceptycznie) 
patrzy na śmierć z miłości. Śmierć kochanków u Wagnera wieńczy ich 
„fatalną, lecz zwycięską miłość, tymczasem z Rosmersholmu eros został 
wygnany. Moment, kiedy ta para obejmuje się na moście, to pierwszy 
kontakt ich ciał”’1. Torii Moi odnajduje „w takim zakończeniu coś tra
gicznego”, choć odmawia

idealizowania tej miłości, którą wreszcie udało się osiągnąć Rosmerowi 
i Rebece: ostatecznie ich związek wyrósł na podłożu wielu kłamstw Rebeki 
i kłopotów Rosmera z przyznaniem się do tego, jak bardzo ona się od niego 
różni. Ich marzenia o połączeniu się w związku nie mają w sobie nic z życia, 
są destrukcyjne i oznaczają handel ze śmiercią, gdyż żywią się obrazem ciała 
jako przeszkody na drodze unii dusz’2.

Michael Goldman, chcąc inaczej podejść do ironicznego, kompromiso
wego finału, podkreśla wyraźne „dążenie do lykke i radości”: „Wzajemne 
pożądanie, pożądanie przyjemności, zdolności do odczuwania przyjemno
ści, do zniesienia uniemożliwiającej to przeszkody, każę im zachowywać 
się sztywno, atakować, dotykać i uciekać, co każdą wspólną chwilę czyni 
konsekuent. Powodują nimi upiory i potwory spełnienia”33. Tymczasem 
Ibsen nie tyle sceptycznie wysuwa na plan pierwszy idealizowane samo
bójstwo Rosmera i Rebeki czy też pochwala ich tęsknotę za przypuszczal
nie niemożliwą przyjemnością, ile zawiesza obie te możliwości. Śmierć 
z pewnością może być „drugą stroną seksu”34. Ale radykalna rezygnacja 
z pragnienia radości i szczęścia (glaede i lykke), kiedy pełni wątpliwości 
patrzymy na samooszukiwanie się kochanków niemal bez końca, może za
mknąć nam drogę do ich doświadczenia. Doświadczenia, w które zapewne 
angażują się także aktorzy, kiedy zmieniają słowa Ibsena w działanie. Takie 
doświadczenie - inaczej niż sztywne dychotomie Pani Helseth - w żaden 
sposób nie potrafi rozerwać ironicznego splotu zwątpienia i radości.

31 Joan Templeton, op. cit., s. 193.
32 Torii Moi, op. cit., s. 291.
33 Michael Goldman, Ibsen: The Dramaturga ofFear, s. 140.
34 Torii Moi, op. cit., s. 289.
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Każda realizacja musi z konieczności przedstawić, wyraźnie lub wielo
znacznie, tę równowagę: Brooks i Heilman mieli racje, kiedy pisali o „od
powiedzialności” aktorów za znaczenie tego, co się wydarza na scenie. 
Pod tym względem Rosmersholm wydaje się bardziej wzorcem niż wyjąt
kiem. Ibsen w ostatniej scenie wyraźnie odmawia osadzenia sensu akcji 
w słowach, a cały dramat wciąż podkreśla różnicę między tym, co słowa 
mówią, a tym, do czego można ich użyć, opisując, ustalając schemat roli 
czy uniki postaci. Finał wcale nie poświadcza tego, że Ibsen nie potrafił 
ująć akcji i jej znaczenia w dostatecznie „poetyckim” języku. Również ta 
ostatnia scena ujawnia jego nowoczesne osiągnięcia w dziedzinie poezji 
przedstawienia. Finał Rosmersholmu ustanawia sytuację o niezaprze
czalnej sile fascynacji, skomplikowaną pod względem etycznym i psy
chologicznym. Aktorzy, niczym tworzone przez nich postacie, zwykle 
wykorzystują słowa, żeby nadać kształt temu kluczowemu i decydującemu 
wydarzeniu. Tymczasem słowa wcale nie osadzają akcji w konkretnym 
referencie, w określonym motywie. Korzystając z terminologii Burke’a, 
można powiedzieć, że słowa gwarantują tu sprawczość akcji, lecz nie są 
uprzywilejowanym narzędziem wglądu w motywację sprawcy: jego cel 
nie ma pierwszeństwa w definiowaniu sensu działania (to właśnie różni 
Rosmera i Rebekę od bardziej typowego Krolla czy Beaty). Oczywiście, 
słowa umożliwiają działanie, lecz nawet nie starają się przesądzić o jego 
sensach. Rodząca się na scenie poezja Rosmersholmu alegoryzuje opór tego 
dramatu wobec literackiego traktowania teatru, wobec przedstawienia 
„opartego na tekście”, wobec teatru jako deklamacji i ilustracji dla słów, 
niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu ponosi za nie „odpowiedzial
ność”. Ibsen wprowadza tu bowiem klarownie dramatyczną perspektywę, 
gdyż docenia słowa jako instrument działania, lecz uwzględnia też realną 
możliwość pojawienie się nieoczekiwanych znaczeń, chwilowy powrót 
białego konia na scenę.
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2. PRZYPISY DO PRZEDSTAWIENIA: THE AMERICA PLAY I VENUS

Przypisy i zwyczaj powracania do przeczytanych już fragmentów, żeby coś 
sprawdzić, trzeba wprowadzić również w dramatach.

Bertolt Brecht The Literarization of the Theatre

Murzyn Rezurekcjonista:
Przypis #8
Definicja: Medyczna: Maceracja:
(pauza)
„Proces, któremu poddaje się zmarłego po śmierci. Poszczególne części ciała 
zanurza się w specjalnym roztworze chemicznym, żeby oddzielić mięso od 
kości, co pozwala je zmierzyć z dużą dokładnością”.
(pauza)

Suzan-Lori Parks Venus

W
Rosmersholmie Ibsen dowodzi, że tekst nie potrafi dookreślić cech 
postaci na scenie. Jako czytelnicy możemy próbować wpisać je do
kładnie w przyczynowo-skutkową logikę akcji, a aktorzy wychowani 
na Metodzie często starają się ustalić przyczyny wydarzeń na scenie, 

kierując się zasadami tradycyjnej psychologii. Nie zmienia to wcale faktu, 
że arcydzieło Ibsena każę nam zupełnie inaczej niż dotąd rozumieć litera
turę i przedstawienie. To prawda, w ostatecznym rozrachunku przedsta
wienie i tekst wskazują na tę samą sferę działania, lecz tekst nie potrafi 
jej zracjonalizować.

Kusi zatem, żeby potraktować twórczość Ibsena jako przypadek 
szczególny. Powiedzieć, że to autor, który pisał dla teatru na tyle głę
boko zanurzonego w kulturze druku, że tekst posiada tu przesądzający 
o wszystkim autorytet archiwum. Jednostka definiowana w kategoriach 
spójności psychologicznej, czyli podmiot, który zachowuje się jak okre
ślona osoba, to nowożytne odkrycie, efekt rozwoju na Zachodzie takich 
technologii, jak druk, filozofia Oświecenia, kapitalizm rynkowy, biologia 
ewolucyjna i powieść. Dlatego można potraktować dramaty Ibsena jako 
źródło późniejszych zmian, doceniając to, że podważał w nich uznane 
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sposoby reprezentacji scenicznej i problematyzował wypracowaną wtedy 
koncepcję człowieka. Ibsen odróżnia bowiem logikę narracyjnego przed
stawienia postaci, czyli takiego, jakim posługuje się w przypadku Beaty, 
od wymykającego się racjonalizacji podmiotu przedstawienia, tego „efektu 
postaci", który powstaje w wyniku zamierzonego wykorzystania tekstu 
do ustanowienia roli. W wyniku stworzenia wydarzenia o znaczeniu, 
które znacznie przekracza to, co potrafią przekazać słowa. Udało się to 
przede wszystkim dlatego, że Ibsen mistrzowsko wręcz opanował teore
tyczne podstawy i praktyczne rozwiązania naturalizmu w teatrze, który 
- co istotne - stawiał opór preferowaniu „języka”, literatury na scenie. To 
prawda, naturalizm podporządkowywał język dostępnej oczom widza 
retoryce okoliczności, ale inne typy teatru odmiennie traktują słowa, wy
korzystując tekst jako etap przygotowujący do ucieleśnienia świata przed
stawionego. Dzieje się tak w sztukach Suzan-Lori Parks, która w sposób 
złożony przedstawia przeszłość, bowiem chce postawić pod znakiem 
zapytania nie tylko historię, lecz także to, jak możemy ją poznać, zrozu
mieć i w niej uczestniczyć. Rozpisanie przeszłości w przestrzeni oraz 
fakt, że drukowany tekst wcale nie przesądza o sposobach realizacji go 
na scenie, idą tu o lepsze z wieloznacznością samego przedstawienia. 
Parks zamierzenie podkreśla wymiar performatywny, cytujący charakter 
wydarzeń na scenie, które wcześniej poddaje zamierzonej rytualizacji. 
Na pierwszy plan wysuwa też materialność dramatu jako określonego 
sposobu pisania i jego złożoną sprawczość w realizacji scenicznej, uznając 
to za część szerszego procesu kwestionowania dokumentacyjnego cha
rakteru historii. Uważne przyjrzenie się temu, jak Parks planuje teatralny 
kształt swoich tekstów - wiele przypisów i cytatów przywoływanych na 
scenie, podobnie jak wygłaszanych wykładów - wskazuje na daleko idące 
zaangażowanie tekstu w proces ucieleśniania go na scenie.

We wszystkich sztukach Parks przedstawienie na scenie przeszłości 
przybiera kształt kolejnego powtórzenia, zostaje pokazane raz jeszcze. 
Tak właśnie dzieje się w przypadku ponownego wystawienie morderstwa 
Lincolna w The America Play (Ameryka przedstawienie), ponawianych 
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wiele razy wysiłków Czarnego Człowieka z Arbuzem w The Death of the 
Last Blach Man in the Whole Entire World (Śmierć ostatniego czarnego 
człowieka na całym świecie), który stara się poruszyć dłońmi, czy echa 
słów i gestów w Venus (Wenus). „Powtarzanie i aktualizowanie” to „istotna 
część estetyki muzyki jazzowej, gdzie kompozytor czy wykonawca piszę 
lub gra tę samą frazę muzyczną raz po raz, a ona powracając wciąż nieco 
się zmienia” - pisała Parks’5. Jej teksty pokazują na scenie akt odnalezie
nia i interpretacji przeszłości, jej powtórzenia i aktualizacji jako rodzaj 
interfejsu między tekstem a przedstawieniem, słowami a rzeczami, li- 
nearnością języka a przestrzennością ucieleśnionego przedstawienia. 
Parks na wiele sposobów zderza tekst z przedstawieniem. W Imperceptible 
Mutabilities in the Third Kingdom (Niedostrzegalne zmiany w Trzecim 
Królestwie) oraz Betting on the Dust Commander (Postawić na Dust 
Commandera) postacie na scenie istnieją tylko jako obrazy z przezroczy, 
podczas gdy aktorzy mówią swój tekst z kulis. W The América Play historia 
pojawia się na scenie w efekcie twórczego powtórzenia, zaś w Topdog / 
Underdog (Wygrany / Przegrany) odbywa się to w kulisach. Z kolei w The 
América Play i w Venus krótkie sceny teatru w teatrze, odpowiednio Our 
American Cousin (Nasz kuzyn z Ameryki) i For the Love of Venus (Z miło
ści do Wenus), komplikują relację między „oryginalnymi” wydarzeniami 
a ich rolą w przedstawieniu. Jako specyficzne ramy dla akcji w wielu 
sztukach służą także postacie rozmaitych instruktorów, wykładowców 
i showmanów, jak Naturalista, Ojciec-Znajda, Baron Doktor, czy Murzyn 
Rezurekcjonista.

Waga, jaką Parks przywiązuje do klarownej struktury przedstawienia, 
nie niszczy idei dramatu, lecz domaga się nowatorskiego podejścia do jego 
użyteczności, do tego, jak da się wykorzystać tekst w działaniu czy jako 
działanie. Dramaty Parks demonstracyjnie lekceważą sobie konwencje 
typograficzne, a tym samym typowe oczekiwania wobec sprawczości słów

35 Suzan-Lori Parks,/rom Elements of Style, [w:] eadem, The America Play and Other 
Works, Theatre Communication Group 1995, s. 8-9. 
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w przedstawieniu. Ich nietypowy wygląd - fantazyjne imiona postaci 
(CZARNY CZŁOWIEK Z ARBUZEM), powtórzenia imion bez stosow
nych dialogów („zaklęcia”), oryginalny zapis (thuh) czy interpunkcja - 
każę ponownie przemyśleć relację między tekstem a przedstawieniem, 
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę tradycję realizmu w dzisiejszej 
Ameryce i typową dla niej retorykę postaci. Innowacyjne teksty domagają 
się bowiem równie innowacyjnych technologii ucieleśnienia.

Dialektyka pisania dla teatru - przedstawiać czy traktować instru
mentalnie - wywiera znaczny wpływ także na prozę Parks, gdzie pojawia 
się jako dwa niemożliwe do pogodzenia impulsy. Po pierwsze dochodzi 
do głosu pragnienie, żeby wykorzystać tekst jako środek tworzenia no
wych wydarzeń performatywnych, jako instrument, który wykonawcy po
winni umieć wykorzystać. Po drugie Parks wprowadza zasady kodowania 
przedstawienia czy nawet ustalania jego kształtu. „Pracuję nad tekstem 
dramatycznym, który wykracza poza tradycyjny, linearny styl narracji, 
zaczyna wyglądać i brzmieć bardziej jak partytura muzyczna” - jak sama 
piszę’6. Gdzie indziej opisuje natomiast utwór sceniczny jako „schemat 
wydarzenia: sposób tworzenia i przepisywania historii z wykorzystaniem 
medium literatury”’7. Jak już wiemy, partytura i projekt to metafory uży
teczne w opisie działania tekstu w przedstawieniu, choć nieco zbijające 
z tropu. Obie podpowiadają, że w ostatecznym efekcie przedstawienie 
przekracza wyjściowy scenariusz, a tymczasem partytura i projekt jako 
metafory wskazują na tekst jako na siłę, która przesądza o formie i spo
sobie pokazania wydarzeń na scenie. Nie da się ukryć, że przedstawienie 
w teatrze dramatycznym zupełnie inaczej wykorzystuje tekst dramatu 
niż dzieje się to w przypadku wykonania symfonii czy budowy wieżowca. 
Nawet najbardziej precyzyjnie zaprojektowana sztuka - tekst Ibsena czy 
Shawa, Nie ja Becketta czy taki jego scenariusz do filmu wideo, jak ... 
tylko chmury... - daje o wiele mniej informacji na temat tempa, smaku czy

36 Ibidem, s. 9.
37 Suzan-Lori Parks, Possession, [w:] eadem. The America Play and Other Works, s. 4. 
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materialnego ucieleśnienia w formie przedstawienia niż partytura czy 
projekt. I dzieje się tak, choć na pozór teksty dramatyczne mają większe 
możliwości, żeby przekazać konkretne sensy przedstawienia.

Choć Parks chce zapewnić sprawczość tekstu z myślą o nowym typie 
ucieleśnienia, krytycy często nie mogą poradzić sobie z opisem typowego 
dla niej napięcia między tekstem jako przedstawieniem fikcyjnego wyda
rzenia a tekstem jako narzędziem tworzenia wydarzenia rzeczywistego, 
choć ono również zawiera elementy fikcji. Powtórzenie i aktualizowanie 
przemieszcza bowiem tradycyjny moment rewelacji, jakim w realistycz
nym dramacie jest scene d faire, a także typowe dla niej ujawnienie trzy
manych długo w tajemnicy przyczyn tego, co dzieje się na scenie. Powstaje 
model sukcesywny, gdzie „zwiększający się ciężar powtórzeń wyznacza 
punkt kulminacyjny” akcji’8. Jak podpowiada Parks, taka struktura sta
nowi „prawdziwe wyzwanie dla aktora i reżysera, którzy chcą stworzyć 
materialne życie odpowiednie dla tego tekstu”’9, czy - dokładniej mówiąc 
- próbują wykorzystać tekst do stworzenia materialnego życia na scenie. 
Typowy dla jej sztuk rytm stanowi „integralną część literackiej oraz oral
nej tradycji afrykańskiej i afroamerykańskiej literatury” [podkreślenie - 
W. B. W.]. To sposób użycia, zmiany znaczenia tekstu. Jak powtórzenie 
i aktualizacja czerpią z estetyki improwizacji jazzowych, z repertuaru 
praktyk scenicznych przetwarzających muzykę, tak perspektywę kry
tyczną Parks kształtuje idea archiwum, partytury, tekstu, który przesądza 
o kształcie i wymowie przedstawienia. Czy scenariusz dostarcza narzędzi 
do nieoczekiwanego, rewidującego sensy tekstu ucieleśnienia na zasadzie 
improwizacji, czy też tak programuje wykonawców, żeby odtworzyli świat 
przedstawiony w dramacie i odpowiednio zrealizowali go na scenie?

To napięcie zrodziło wiele formalnych innowacji w sztukach Parks, 
jak choćby jej oryginalną ortografię, „obce słowa & frazy” - thuh, iduhnt, 
heud, k4°. Czasem tekst zdaje się dyktować określone tempo i wymowę,

38 Eadem, from Elements, s. 10.
39 Ibidem, s. 9.
40 Ibidem, s. 17.
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jak dzieje się to w Venus: „the wont b inny show tonite”4'. W Fucking 
A (Pieprzone A) postacie posługują się swoim prywatnym językiem, 
zwłaszcza kobiety, co wymaga osobnego tłumaczenia tych fragmentów41 42. 
Używana przez Parks ortografia narzuca określony sposób wymowy 
w przedstawieniu, a zarazem wskazuje na to, że autorka stara się osa
dzić tekst w materialnych wymiarach inscenizacji, alienując (zmieniając 
w brzmiące obco) znane słowa i ich miejsce, kiedy powtarza amerykański 
język, kulturę i historię. Często się mówi, że Parks piszę w dialekcie. 
W pewnym sensie wciela on przedstawieniowy aspekt tekstu na poziomie 
słów. A jednak, jak zauważył już Bernard Shaw, który w swoich tekstach 
decydował o brzmieniu i rytmie mówionego angielskiego (cockney, któ
rego używa Eliza Doolittle czy Bill Walker, być może również amery
kańska wymowa Hectora Malone’a), zarejestrowany na piśmie dialekt 
dostarcza aktorom środków do tego, żeby nadali materialność granym 
rolom. Wypowiadane słowa uprzedmiotawiają też walkę klas społecznych 
i siłę intelektu istotne w każdej sztuce Shawa. Tak dzieje się choćby 
w przypadku Undershafta w dramacie Major Barbara, który używa dia
lektu moralnego przewartościowania wprost z pism Nietzschego, czy 
zdroworozsądkowego dialektu moralnego ubóstwa Stephena i jawnej 
parodii rozpowszechnianych przez Armię Zbawienia przepisów na sa
modoskonalenie się w wykonaniu Rummy Mitchens.

41 Suzan-Lori Parks, Venus, Theatre Communications Group 1997, s. 3.
42 Eadem, Fucking A, [w:j eadem, The Red Letter Plays, Theatre Communications 
Group 2001, s. 223-225.

Założenie, że tekst może decydować o tym aspekcie przedstawienia, 
obejmuje także działania Shawa jako reżysera. Jak wiadomo, przygoto
wywał on specjalne partytury dla aktorów, zaopatrując ich egzemplarze 
w adnotacje muzyczne, które dyktowały rytm, tempo i ton każdej kwestii. 
Parks pod wieloma względami podziela przekonania Shawa:

Język to akt fizyczny. To coś, co angażuje całe ciało, nie tylko po prostu głowę. 
Słowa to zaklęcia, które aktor zjada i trawi - a trawiąc, tworzy przedstawienie.
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Każde słowo zostało tak dobrane, żeby dać aktorowi jakąś wskazówkę odnośnie 
jego materialnego życia na scenie. Spójrzcie na różnicę między „the” i „thuh”. 
Przecież „uh" wymaga, żeby aktor wykorzystał inne fizyczne, emocjonalne 
i wokalne środki43.

43 Eadem.Jrom Elements, s. 11-12.
44 Ibidem, s. 18.

Czytelnicy często błędnie traktują typową dla Parks ortografię - podobnie 
bywa z dramatami Shawa - jako literacki głównie sposób charakterystyki 
świata przedstawionego. Tymczasem jej chodzi o bardziej złożony użytek 
z ortografii. Nie tylko przecież dyktuje ona określone cechy postaci, lecz 
także dostarcza aktorowi odpowiedniego instrumentu retorycznego, żeby 
mógł wymyślić i zamieszkać swoją rolę jako konkretne działanie. Choć 
mówi się potocznie, że aktorzy wypowiadają dialogi na scenie, to w rze
czywistości chodzi o proces przypominający trawienie: język znajduje się 
wewnątrz ciała, ono go wyraża. Język nabiera siły sprawczej i swoistości 
dzięki temu, że realizuje go i kształtuje w działaniu ciało aktora, on zaś 
w zamian daje ciału aktora - i postaci - odpowiednie cechy. Słowo heud 
zakłada określony kontekst społeczny, sytuuje użycie angielskiej wymowy 
w kulturowym i językowym otoczeniu. A zapewne domaga się także 
innego adresata niż ucieleśniające działanie aktu mowy w przypadku 
he’d czy he would.

„Język to akt fizyczny. To coś, co / involves yr whole bod (angażuje całe 
twoje ciało)”44. Jego podstawą jest interfejs między sprawczością a oko
licznościami. Ten instrument działania stanowi zarazem integralną 
część rzeczywistości, która określa, co słowa mogą zrobić lub upozoro
wać. Odrębna ortografia, inne słowa i wymowa umożliwiają i zarazem 
przedstawiają inne akty mowy:

Czasem ludzie mówią „ok". Czasem ludzie mówią „k”. 1 takie pisanie mnie 
bawi. Starałam się pogłębić charakterystykę, bo kiedy ktoś pyta: „Idę z tobą, 
k?”, to różni się to od pytania: „Idę z tobą ok?” [sic]. Tu widać różnicę, chodzi 
o inne działanie. Czasem ktoś mówi „the”, a czasem „thee”. Tak rejestruje się 
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nie tylko dźwięk słów, lecz także ich znaczenie. Różnicy między „k” i „ok” nie 
da się sprowadzić do tego, co można określić jako różnicę między potoczną an
gielszczyzną a jej standardową wersją. Czy też jako różnicę między potoczną 
angielszczyzną a jej wersją środkowoatlantycką. Oczywiście, to jedynie próba: 
staram się wyraźnie zaznaczyć, co dzieje się z emocjami postaci. Jeśli ktoś 
powie „Idę z tobą, ok”, a potem „Idę z tobą, k”, to okaże się, że chodzi o różne 
działania. Jeśli szybko przeskoczy do tego słowa, jeśli umieści słowa w od
miennym porządku, to znaczy, że czuje się inaczej. Właśnie dlatego staram 
się w taki sposób określić dokładniej, co dzieje się z emocjami postaci, żeby 
już nie musieć pisać tych wszystkich wyjaśnień w nawiasach. Podobnie robił 
Szekspir i antyczni Grecy5.

Parks definiuje pisanie - kwestię wyboru między „k” a „ok” - nie tyle jako 
narzędzie do przygotowania roli, ile jako element decydujący o przedsta
wieniu określonej postaci, rodzaj „rejestracji” jej życia wewnętrznego 
(„czuć się inaczej”), który pozwala uniknąć opisywania tego życia w di
daskaliach, „tych wszystkich wyjaśnień w nawiasach”. Sposób, w jaki 
rozumie ona literaturę i przedstawienie, tkwi zatem głęboko w kulturze 
druku. Parks na tyle stabilizuje ortografię, gramatykę i syntaksę, by po
jawiła się różnica typograficzna między „k" a „ok” jako źródło potencjal
nych znaczeń, a także jako możliwość zaznaczenia innego wizualnego 
i materialnego ucieleśnienia postaci przez aktora.

Inaczej mówiąc, dramaty Parks wymagają nowatorskiego i pełnego 
inwencji wyczucia potencjalnej sprawczości, wymagają dodatkowej uwagi 
skierowanej na to, jak mogą one wpłynąć na zachowanie i działanie po
staci. Parks często mówi o tym, że jej sztuki zawierają w sobie projekt 
realizacji: „Jak trzeba wypowiedzieć dane słowa, mówią one same”, co 
pozwala w ogóle zrezygnować z używania „wkurwiających nawiasów”45 46. 
Oczywiście zapisuje też mniej lub bardziej typowe uwagi sceniczne, żeby 
już w tekście wskazać określone działania:

45 Shelby Jiggetts, Interview with Suzan-Lori Parks, „Callaloo” 2006, nr 19, s. 311.
46 Suzan-Lori Parks, from Elements, s. 15-16, 18.
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Po chwili przechodzi Potwór. 
Ogląda ją ukradkiem 

potem siada i patrzy na morze. 
Ona go zauważa i się uspokaja. 

(Fucking A, s. 154) 
Ona wstaje i zakłada fartuch. 

Potem zmęczona siada z powrotem. 
(Fucking A, s. 221)

Parks głęboko wierzy w „siłę tekstu", która zmieni teatr, ten „cud żywych 
ciał na scenie”47. Nie należy jednak zapominać, że takie teksty zaczną 
działać, dopiero kiedy staną się częścią praktyki scenicznej, a więc teatr 
musi odkryć, jak się nim posługiwać. W tym kontekście zapis dialektu 
staje się koronnym przykładem dialektyki pisania dla teatru. Słowo thuh 
przedstawia określony typ mowy i daje aktorowi instrument do stwo
rzenia tej mowy, zagrania jej na scenie. Wskazuje bowiem na strategie 
ucieleśnienia, których nie wyznacza sam tekst, lecz - zmienne zasady 
użycia języka na scenie i poza nią48. Słowo thuh przywołuje być może 
kulturowe konwencje ucieleśnienia, w tym ucieleśnienia mowy, lecz ich 
źródła znajdują się poza tekstem tak samo, jak poza tekstem Hamleta 
znajduje się źródło mowy Ozyryka.

47 Ibidem, s. 6.
48 Należy podkreślić, że niektóre z ortograficznych pomysłów Parks - na przykład 
thuh - nie tak łatwo potraktować jako formę rejestracji dialektu w celu zaznaczenia 
rasowych aspektów przedstawienia. Niezależnie od rasowej czy etnicznej tożsamości 
wykonawcy, thuh używają u Parks zarówno postacie pochodzenia afroamerykańskiego, 
jak pochodzenia europejskiego. W For Love of the Venus, która pełni funkcję sztuki 
w sztuce w Venus, Młody Człowiek zwraca się do Przyszłej Żony, która zdjęła już swoje 
„hotentockie” przebranie: „Shrug all you want but keep thuh core” (Zdejmij wszystko, 
ale zachowaj swoją istotę, s. 154).

Parks próbuje rozwiązać znany dylemat i pogodzić pragnienie pi
sarza, żeby na trwałe wpisać kształt przedstawienia w tekst dramatu, 
z wiedzą o tym, że tak czy inaczej teatr go zmieni. Ten dylemat widać 
także w jej stwierdzeniu, że nie piszę sztuk z postaciami, lecz z figurami: 
„To nie są postacie. Ta nazwa nie oddaje im sprawiedliwości. To figury, 
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wytwory, duchy, role, może kochankowie, może mówcy, może cienie, 
lapsusy językowe, gracze, a może rytm czyjegoś pulsu”49. Mniej istotne 
wydają się różnice, jakie próbuje wprowadzić Parks między mieszkań
cami swoich i cudzych sztuk. Poczucie, że jej teksty powstały dla teatru, 
że służą jako środek ucieleśnienia, każę nam powrócić do pojęcia roli. 
Nie tyle nawet rozumianej jako coś zapisanego w tekście, ile do roli jako 
działania, które wprowadza tekst w praktykę ucieleśnienia. Pozostaje ona 
wprawdzie na zewnątrz tekstu, lecz nadaje mu kształt i sama zmienia 
się pod jego wpływem.

49 Suzan-Lori Parks, from Elements, s. 12.

Pod tym względem różnica między rolami u Parks i - powiedzmy - 
u Ibsena wiąże się ze sposobem tworzenia scenariusza jako instrumentu 
realizacji scenicznej. Nowożytną [»ostać rozumie się zwykle jako twór po
wodowany podtekstem, niewypowiedzianymi (czasem niemożliwymi do 
wypowiedzenia) nurtami działania wewnętrznego. To typowe źródło refe
rencji wymyślił oczywiście Stanisławski, kiedy pozornie niedramatycznym 
sztukom Czechowa chciał nadać kształt spójnego świata przedstawionego. 
Jako reżyser wynalazł tym samym metodę instrumentalizacji pośrednich 
wskazówek Czechowa, która pomogła nadać im relatywnie znany kształt 
wydarzenia scenicznego: rozwijająca się, przyczynowo-skutkowa linia, 
która prowadzi do kulminacji. Jak się zdaje, Stanisławski - podobnie jak 
oparte o jego metodę kształcenie aktorów w krajach anglojęzycznych - cza
sem umieszczał podtekst w samym dramacie. Dlatego można go „znaleźć” 
w sztukach Szekspira, Sofoklesa czy innych przednowoczesnych pisarzy, 
choć współczesne im konwencje dramatyczno-teatralne, podobnie jak idee 
człowieka i działania, nie miały wiele wspólnego z tymi, które pojawiły 
się w ostatniej dekadzie XIX wieku. A przecież podtekstu się nie znajduje, 
on został przez kogoś ustanowiony, gdyż jest elementem przemiany tek
stu dla teatru w specyficzny gatunek przedstawienia teatralnego. Powstał 
wtedy dramat rozumiany jako konsekwencja wewnętrznego napędu na
tury psychologicznej, który znajduje wyraz w rozbudowanym otoczeniu 
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materialnym, określonym przez pokrewny mu sens przyczynowości histo
rycznej. Nie sądzę, żebyśmy potrafili odróżnić u Parks figury od postaci, 
biorąc pod uwagę to, co one sobą przedstawiają. Należałoby wtedy założyć, 
że postacie to istoty obdarzone psychiką i świadome swojego istnienia, pod
czas gdy figurom „brakuje podtekstu, lecz motywacji może im dostarczać 
konieczność historyczna czy okoliczności’’50. Role w sztukach Parks opie
rają się wszelkim próbom dostosowania do gry w stylu Stanisławskiego, 
lecz zapewnie ich opór nie jest większy niż w przypadku scenicznych 
wytworów Sofoklesa czy Szekspira. Słusznie więc twierdzi Shawn-Marie 
Garrett: „Parks, używając termin «figura», podkreśla fakt, że jej dramatis 
personne to wyłącznie słowa, słowa, słowa”5'. Lecz przecież dramatis perso
nne zawsze były słowami. To werbalne instrumenty, służące wyrażeniu 
niejednoznacznej sprawczości przedstawienia teatralnego.

50 Tori Haring-Smith, Dramaturging Non-Realism: Creating a New Vocabulary?, 
„Theatre Topics” 2003, nr 13, s. 47.
51 Shawn-Marie Garrett, Figures, Speech and Form in .Imperceptible Mutabilities in 
the Third Kingdom’, [w:] Suzan-Lori Parks: A Casebook, red. Kevin Wetmore Jr, Alycia 
Smith Howard, Routledge 2007, s. 8.
52 Suzan-Lori Parks, from Eléments, s. 16.
53 Przede wszystkim Elam i Rayner traktują przypisy w sztukach Parks jako czy
sto tekstualny, bliski parodii aspekt jej dramatopisarstwa, por. Harry Elam Jr, Alice 
Rayner, Body Parts: Between Story and Spectacle in „Venus” by Suzan-Lori Parks, [w:]

Jak się wydaje, twórczość dla teatru Parks domaga się innej koncepcji 
i praktyki ucieleśnienia. Najlepiej widać to w chwili, kiedy zapytamy nie 
o to, kogo ona przedstawia, lecz jakich instrumentów dostarcza aktorom, 
projektując akcję na scenie. To „dawny pomysł. Robili tak Grecy, robił 
tak Szekspir”52. Choć bywa, że tekst przedstawia działanie fikcyjne, to 
przecież w teatrze chce zainicjować wydarzenie tu i teraz. Parks bardzo 
wyraźnie tak wykorzystuje swój warsztat dramatopisarza, żeby skutecznie 
zmienić nasze spojrzenie na kwestię relacji między literaturą a przedsta
wieniem. Jej sztuki często jawnie krytykują rozmaite struktury władzy 
pisarza, wprowadzając ukrytą siłę archiwum - jak „przypisy” odczytywane 
na głos w Venus - do repertuaru przedstawienia53.
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Jedną z konwencji typowych dla dramatu są imiona. To czytelnie 
instrumentalne rozwiązanie pozwala odpowiednie partie tekstu przezna
czyć dla określonych aktorów. Nie ma większego powodu, żeby traktować 
je jako imiona i nazwiska postaci, a w historii teatru na Zachodzie roz
wiązywano tę kwestię wielorako. Na przykład pierwsze z publikowanych 
wersji Romea i Julii Szekspira wprowadzają „postać” Pani Capulet pod 
różnymi imionami: Żona, Old La. (Starsza Pani), Mo. (Matka). Z kolei 
w Wiele hałasu o nic niektóre imiona - zgodnie z logiką - wskazują na 
aktorów, grających te role. W niedawno opublikowanej sztuce Our Dad is 
in Atlantis jej autor, Javier Malpica, zamiast podziału na „sceny” wprowa
dził sekcje tematyczne (Materiał na temat wsi, Materiał na temat terroru), 
a „postacie" oznaczył jako „Wielki Brat: chłopiec jedenastoletni” i „Mały 
Brat: chłopiec ośmioletni”. Ich kolejne kwestie anonsują symbole „większy 
niż” lub „mniejszy niż”, po których występuje dwukropek (<:, >:). Znak < 
zapowiada pierwszą kwestię. Czy < to „Mały Brat”? Imię postaci stanowi 
niewidoczny i niesłyszalny dla widza, a przecież ogromnie istotny element 
dystrybucji ról. To sposób oznaczenia sprawczości tekstu w przedstawie
niu. Parks bardzo często stara się sugestywnie wprowadzić tę informa
cję w obręb przedstawienia, każąc wykonawcom w pierwszej sekwencji 
anonsować postacie, które grają. Tak właśnie postępują „Figury” w The 
Death of the Last Blach Man in the Whole Entire World:

UWERTURA
CZARNY CZŁOWIEK Z ARBUZEM: Czarny człowiek porusza dłońmi. 
(Dzwon dzwoni dwa razy).

DUŻO TŁUSZCZU I DUŻO WIEPRZOWINY: Dużo Tłuszczu i Dużo 
Wieprzowiny.
KRÓLOWA-POTEM-FARAON HATSHEPSUT: Królowa-potem-Faraon 
Hatshepsut.
WIĘKSZY I WIĘKSZY I WIĘKSZY: Większy i Większy i Większy.

Staging Resistance: Essays on Political Theater, red. Jeanne Colleran, Jenny S. Spencer, 
University of Michigan Press 1998, s. 186.
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OCHY I ACHY: Ochy i Achy.
KIEPSKI AKTOR: Kiepski Aktor. 
GŁOS NA TE FAŁ: Głos na Te Fał.
STARY CZŁOWIEK RZEKA JORDAN: Stary Człowiek Rzeka Jordan.
TAK I CHLEB Z KUKURYDZY Z SAŁATĄ I CZARNO NAKRAPIANĄ 
FASOLĄ: Tak i Chleb z Kukurydzy z Sałatą i Czarno Nakrapianą Fasolą. 
PRZED KOLUMBEM: Przed Kolumbem.

(Dzwon dzwoni jeden raz), (s. ioi)

W sztuce Venus Człowiek, później Baron Doktor zapowiada „Człowiek, 
później I Baron Doktor!’’ (s. i), zaś dramatis personae sprytnie odróżniają 
takie „Role”, jak Miss Saartjie Baartman, czyli Dziewczyna, a później 
Wenus Hotentocka; Człowiek, później Baron Doktor; Wykonawcy spek
taklu For the Love of the Venus, od „Postaci” występujących w sztuce For 
the Love of Venus: Ojca, Matki, Młodego Człowieka itd.

Często mylimy instrumentalnie traktowaną rolę z konkretną postacią. 
Tymczasem Parks taktycznie pilnuje różnicy między nimi, nie traktując 
imienia sygnującego daną kwestię jako indywidualnego „imienia”, lecz 
jako przejściowe określenie zmiennego procesu historycznego upodmioto
wienia (CZARNY CZŁOWIEK Z ARBUZEM) i opresji historycznej (Brat 
Człowieka, później Matka-Showman, Później Szkolny Kumpel), który 
konkretny aktor przedstawia w bliźniaczym procesie teatralnego ucie
leśnienia. W The Death of the Last Black Man in the Whole Entire World 
imię sygnujące daną kwestię zdobywa sobie rangę asocjacji historycznej 
i kulturowej w kolejnych sekwencjach akcji. Podobnie stać by się mogło 
z rolą Willy’ego Lomana, gdyby Miller oznaczył jego wypowiedzi odręb
nymi imionami: KOMIWOJAŻER, OJCIEC, OSZUST, MARZYCIEL. 
W The America Play główna postać, oznaczana OJCIEC ZNAJDA JAKO 
ABRAHAM LINCOLN czy OJCIEC ZNAJDA, nigdy nie pojawia się tak 
„nazwana” na scenie. Grający tę rolę aktor mówi o sobie w trzeciej osobie 
jako o „Mniej Znanym” (kimś innym niż „Wielki Człowiek”, którego 
gra), choć jego syn Brazil podpowiada nam ukradkiem naprowadzające 
skojarzenie, kiedy zamiast o „forefather” (przodku) wspomina o swoim 
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„foe-father” (ojcu-wrogu) czy „faux-father” (nieprawdziwym ojcu). Imię, 
które zna czytelnik i którym zapewne posługują się aktorzy na próbach, 
stanowi część tego, co dzieje się na scenie, wyłącznie jako zasada dystry
bucji tekstu. Być może też pozwala też aktorowi lepiej zrozumieć rolę.

Kiedy myśli się o roli zamiast postaci, łatwiej bodaj zrozumieć najbar
dziej widoczne cechy zapisu akcji scenicznej u Parks - pauzy i zaklęcia. 
Te pierwsze podpowiadają tempo, odnoszą się bezpośrednio do praktyki 
inscenizacyjnej: „Odpocznij, zrób sobie przerwę, odpoczynek; zmień emo
cje”. Te drugie mają bardziej skomplikowaną postać, odnotowują bowiem 
przesunięcie między dramatem a realizacją: „Długa i zauważalna (pauza) 
w formie powtarzania imion postaci bez dialogu. Wygląda niczym roz
wiązanie architektoniczne"54 55. Parks wykorzystuje zaklęcia we wszystkich 
tekstach, najbardziej jawnie w 19 scenie Venus:

54 Suzan-Lori Parks, from Elements, s. 16.
55 Mając na względzie wagę, jaką przywiązuje Parks do wyglądu swoich sztuk 
w druku, starałem się cytując, wiernie odtworzyć podział na wersy, użycie wielkich 
liter i inne stylistyczne właściwości. Pamiętam, że oznaczenie, kto mówi daną kwestie, 
nie zawsze funkcjonuje jako „imię”, dlatego kiedy trzeba, posługuję się terminem 
„oznaczenie”. Zachowuję także rozwiązania typograficzne w postaci oryginalnej, czyli 
wielkie litery (OJCIEC ZNAJDA) lub pogrubienia (Baron Doktor).

Scena 19: Scena miłości (?)
Wenus
Baron Doktor
Wenus
Baron Doktor
Wenus
Baron Doktor
Wenus
Baron Doktor
Wenus (s. 80)”
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Początkowo aktorzy i reżyserzy traktowali elipsy i oznaczenie „pauza” 
w dramatach Pintera jako chwile, które należy „czymś wypełnić", biorąc 
pod uwagę wzbogacający sensy akcji i tajemniczy podtekst pożądania. 
Także Parks zdaje się czerpać zaklęcia z typowo realistycznych środków 
charakterystyki postaci:

To chwila, kiedy figury doświadczają swojej czystej, prawdziwej i zwykłej 
kondycji. Nie jest konieczna żadna „akcja” czy „ruch na scenie", reżyser może 
wypełnić tę chwilę najlepiej, jak potrafi.
Emocje: spójrz na dagerotyp; lub: planety się ustawiają i ich ruch powoduje, 
że słyszymy muzykę sfer. Zaklęcie to chwila wielkiej (niewypowiedzianej) 
emocji. I chwila, kiedy dojść może do zmiany stanu emocjonalnego56 57 58.

56 Suzan-Lori Parks, from Elements, s. 17.
57 Joseph Roach, The Great Hole of History: Liturgical Silence in Beckett, Osofisan, and 
Parks, „South Atlantic Quarterly” 2001, nr 100, s. 314.
58 Jennifer Johung, Figuring the „Spells’/Spelling the Figures: Suzan-Lori Parks’s „Scenes 
of Love (?)’, „Theatre Journal” 2006, nr 58, s. 47.

Rozwijając ten typ lektury tekstu z pomocą typowych praktyk scenicz
nych, Joseph Roach podpowiada, że w wypadku zaklęć chodzi o to, co „ak
torzy i reżyserzy w amerykańskim teatrze nazywają «pauzą»”’7. Na pewno 
da się wykorzystać zaklęcia jako przejście od jednej intencji/zamiaru do 
innej intencji/zamiaru. Jak w przypadku dialektu, uwagi Parks na temat 
zaklęć dowodzą jednak tego, że usilnie stara się ona udomowić osobliwą 
siłę tego rozwiązania, które wciąż jej się wymyka, wskazując na inne, być 
może jeszcze nie do końca klarowne użycia. Jennifer Johung twierdzi, że 
zaklęcia oznaczają wydarzenie nieobecne, które ani nie zostało wyrażone 
w słowach, ani określone w swojej praktycznej realizacji. To ominięcie, 
które przypomina „radość” Rebeki i Rosmera:

Zaklęcia u Parks na prawach metonimii zaznaczają wciąż powtarzające się 
przejście od dramatu do sceny i z powrotem. Zaklęcia to zatem indeks na 
stronie i indeks sceny. Nie istnieją jednak między dramatem a sceną, lecz są, 
jak mi się wydaje, zarazem jednym i drugim5’.
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A skoro są i dramatem, i sceną, nie mają wpływu na przejście od 
jednego do drugiego. Zaklęcie nie dostarcza żadnej instrukcji, nie jest 
ukrytą wskazówką sceniczną. To tekst, który stawia opór praktyce sceny, 
lecz na pewno trzeba go zrealizować w teatrze.

MRUGNIĘCIE OKIEM DO WYCIĘTEJ Z KARTONU SYLWETY LINCOLNA

J
ęzyk to wieloznaczny akt fizyczny, tak na stronie dramatu, jak na teatral
nej scenie. Parks, niczym Gertruda Stein, toczy taktyczną rozgrywkę 
z konwencjami druku: imiona postaci włącza w akcję sceniczną, każę 
ujawnić tło akcji, czyli to, co stanowi jej wsparcie w dramacie, przewi

duje w tekście miejsce na takie chwile, których nie wypełniają działania 
o wyartykułowanym znaczeniu. Czasem podkreśla dominację tekstu 
w przedstawieniu, jednak jej sztuki przyznają mu nowatorską i drama
tyczną funkcję w procesie ucieleśnienia na scenie.

Sztuki Parks każą zastanawiać się nad funkcją tekstu w tworzeniu 
„historii” i stosowne pytania lokują w interfejsie między dramatem a jego 
realizacją. Tekst pełni w przedstawieniu funkcję protezy, to jeden z kilku 
instrumentów, które umożliwiają proces ucieleśnienia. Parks w The 
America Piny wiele razy zwraca uwagę na ten wymiar, pokazując przedsta
wienie jako sposób badania historycznej przeszłości, do której nie mamy 
dostępu. Tu badanie odbywa się za pomocą „rekwizytów" - aktorów, słów, 
kostiumów czy przedmiotów. Parks zastanawia się też nad rolą przedsta
wienia w powtórnym ucieleśnieniu opowieści historycznej, skoro jako 
nadrzędną metaforę przestrzenną wybrała muzeum historyczne, park 
tematyczny. Akcję The America Play rozpoczyna taki oto widok: „Wielka 
dziura. W szczerym polu. Dziura to dokładna replika Wielkiej Dziury 
Historii" (s. 159). Jesteśmy w parku tematycznym na wschodzie USA. 
Główny wykonawca, OJCIEC ZNAJDA JAKO ABRAHAM LINCOLN, 
wcześniej grabarz, opowiada, jak on („Mniej Znany”) przyjechał na za
chód i zbudował tę oto replikę „Wielkiej Dziury": „Wielka Dziura i jej 
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Historyczność, rola, jaką w niej odegrała, to wszystko definitywnie 
zaciążyło na życiu i przyszłości Mniej Znanego” (s. 162). Oryginalna 
Wielka Dziura powtarzała „wszystkich tychż wielkich”. Był wśród nich 
nie tylko „Amerigo Vespucci we własnej osobowości", lecz także „Marcus 
Garvey. Ferdynand i Izabela. Maria Królowa tychż Szkotów! Tarzan Król 
tychż Małp! Washington Jefferson Harding i Millard Fillmore. A nawet 
Mglistybrzeg Kolumb” (s. 180). Podróżując na zachód, Mniej Znany 
(gra go ciemnoskóry aktor, choć w zasadzie trudno znaleźć w tekście 
informację na ten temat) zabrał ze sobą całą mitologię amerykańską. 
Wykorzystując swoje podobieństwa do Abrahama Lincolna („Był wysoki 
i szczupłej budowy dokładnie jak Wielki Człowiek. Jego nogi stanowiły 
najdłuższą część ciała dokładnie jak nogi Wielkiego Człowieka”, s. 159), 
wymyślił rodzaj powtórki z życia „Wielkiego Człowieka” w formie teatral
nego przedstawienia.

Parks nie ukrywa, że podejmuje problem ucieleśnienia tekstu i stawia 
go jasno już na samym początku, kiedy pojawiają się wypowiedzi, które 
wedle przypisów ilustrują figurę retoryczną zwaną chiazm:

OJCIEC ZNAJDA JAKO ABRAHAM LINCOLN: „Zbyt tchórzliwy, by się 
zatrzymać, zbyt słaby, żeby iść naprzód”.
(pauza)
„Wykopał dołek i sam w niego wpadł”.
(pauza)
„Nie mogę kopać, zbyt się wstydzę, by żebrać”.
(pauza)
„On poszedł do teatru, lecz ona poszła do domu”.
(pauza)
Bródka. Bródka. Czym się zabawiał, jak umarł. Za tym akurat nie przepadam. 
(pauza)
„Wykopał dołek i sam w niego wpadł”. Taa. (s. 159)

The America Play jako przedstawienie zaczyna się od intrygującej, zbi
jającej z tropu sekwencji, kiedy Afroamerykanin ubrany jak Lincoln 
wypowiada serię pouczających cytatów. Trudno tak to opisać z pomocą 
fikcyjnego podtekstu, żeby każda linijka wyrażała odrębny przedmiot 

284 w. B. WORTHEN



intencji lub pragnienia. Działanie OJCA ZNAJDY w formie aktu cytowania 
ilustruje dwie zasady istnienia tekstu w przedstawieniu: tekst jako zespół 
figur retorycznych (na przykład chiazm) oraz jego retoryczna funkcja 
w kształtowaniu określonych relacji z widzami. Właśnie dlatego kolejne 
przykłady chiazmów przerywa zwrot do odbiorców: „Bródka. Bródka. Czym 
się zabawiał, jak umarł. Za tym akurat nie przepadam”.

Brecht kazał aktorom wypowiadać didaskalia na próbach: akcja drama
tyczna to bowiem interfejs między trzecią a pierwszą osobą, między mó
wieniem a działaniem, opowiadaniem a ucieleśnianiem. OJCIEC ZNAJDA 
relacjonując ślub Mniej Znanego z Lucy, odnotowuje wpływ „Wielkiej 
Dziury. Parku tematycznego. Z paradami historycznymi" (s. 162) i decy
zję tamtego, żeby porzucić mieszkanie na wschodzie i udać się na zachód, 
a wreszcie wykopać „swoją własną Wielką Dziurę” i po całym dniu kopania 
recytować kwestie Wielkiego Człowieka (s. 163-164). Jak się jednak okazało, 
„nikt, kto mówił o jego wirtualnym, bliźniaczym związku z wielkością, nie 
chciał płacić ani grosza, żeby go oglądać w tej roli". A „kiedy ktoś zauważył, 
że on nazbyt dobrze gra Lincolna i należałoby go zastrzelić, to było tak, 
jakby nagle odkryto ślady stóp Wielkiego Człowieka" (s. 164). Wybierając 
brodę ze swojej bogatej kolekcji - „tak autentyczną jak on sam, by tak po
wiedzieć” (s. 160) - Mniej Znany wymyślił nowe przedsięwzięcie, które 
jeszcze bardziej zaangażowało go w ucieleśnione przedstawienie, jak też 
w relację z jego widzami. Usiadł na „samotnie stojącym bujanym fotelu, 
w ciemnym pudełku. Widzowie płacili jednego centa, wybierali sobie pisto
let z przygotowanej kolekcji, wchodzili do wyciemnionego pokoju i «zabijali 
Pana Lincolna». Mniej Znany w jeden wieczór stał się sławny” (s. 164).

Mówić i działać: OJCIEC ZNAJDA pokazuje dwa sposoby rozumie
nia funkcji tekstu w przedstawieniu, akcentując różnicę między nimi. 
Przedstawienie historii w wykonaniu Mniej Znanego dzięki narracji staje 
się na scenie wydarzeniem dramatycznym. Zaś model dramatu jako re
produkcji literackiej „postaci” zyskuje konkretny kształt jako dwa wyraźne 
i powtarzane gesty OJCA ZNAJDY, gesty relacjonowane w chwili, kiedy on 
je wykonuje:
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Mrugnięcie do wyciętej z kartonu sylwety Lincolna. (Mruga do wyciętej 
z kartonu sylwety Lincolna). (...)
Ukłon przed popiersiem Lincolna. (Kłania się przed popiersiem Lincolna), (s. 166)

Narracja pokazuje jedną stronę procesu angażowania materialności 
teatru - przedstawienie jako powtórzenie i odzyskanie tekstu. Lecz wy
cięta z kartonu sylweta nie mrugnie w odpowiedzi okiem, zaś popier
sie Lincolna nigdy nie odwzajemni ukłonu. Wypowiadanie słów - jak 
nauczył się Mniej Znany, kiedy bez powodzenia starał się powtórzyć 
przemówienia Wielkiego Człowieka - daje pozbawioną życia podo
biznę przedstawienia. Ono wymaga przecież przekształcenia tekstu 
przez nadanie mu charakteru działania. Trzeba wykorzystać go jako 
scenariusz - w tym przypadku scenariusz zabójstwa Lincolna - jako 
ramę dla nowego wydarzenia. Mniej Znany odgrywa zatem w pierw
szej osobie decydujący moment martyrologii Prezydenta i dalszą hi
storię opresji Afroamerykanów, a także swoje odrzucenie z powodów 
rasistowskich (chciano go zastrzelić za wcielanie się w Lincolna) w gra
nym tu i teraz przedstawieniu59.

59 Geis zauważyła, że od czasu Fredericka Douglassa („Lincoln nie był w pełnym 
tego słowa znaczeniu ani jednym z nas, ani naszym wzorem. Jego zainteresowania, 
jego skojarzenia, nawyki myślowe i przesądy świadczyły o tym, że był białym czło
wiekiem”), Lincoln cieszył się kontrowersyjną reputacją wśród Afroamerykanów 
(Deborah R. Geis, Suzan-Lori Parks, University of Michigan Press 2008, s. 98). 
W tym sensie Parks „znaczy" - powtarzając „w subwersywny sposób (...) dominujący 
dyskurs, który (świadomemu) słuchaczowi czy czytelnikowi pozwala zrozumieć, 
jak ten dyskurs był naśladowany, podważany, przepisywany, rewidowany i ponow
nie używany w celach, które często sprzeciwiały się oryginalnym, autorytarnym 
zamiarom” (s. 13). Szczerze jestem wdzięczny LeAnn Fields z University Michigan 
Press za udostępnienie mi kopii tej interesującej analizy twórczości Parks, nim 
jeszcze ukazała się w druku.

W The America Play relacja z przeszłych wydarzeń przeplata się 
z ich odgrywaniem, czyli z tymi momentami, kiedy OJCIEC ZNAJDA 
już nie opowiada losów Mniej Znanego, lecz je przedstawia. Niektóre 
kwestie, jak choćby „Za tym nie przepadam”, mówi wprost do widzów.
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Robi tak najczęściej, kiedy podejmuje temat materialnych podpórek 
przedstawienia, butów i przede wszystkim bród, rozważając, czy na
dają się jako środki ucieleśnienia:

To moja ulubiona broda. Żółta. Pan Lincoln miał ciemne włosy, więc jej 
często nie zakładam. Jeśli zbyt daleko odejdziesz od ustalonego obrazu, 
to odbierzesz im całą przyjemność. Wiem o tym z doświadczenia. Pewne 
nieścisłości są możliwe do uwiecznienia, bo służą interesom, (s. 163)

Postać trudno odzyskać w formie przedstawienia: grając rolę, wyko
rzystując środki sceniczne, żeby zagrać „Wielkiego Człowieka”, Mniej 
Znany za każdym razem tworzy coś innego niż streszczenie opowieści 
o tym, kim tamten był. To raczej opowieść o tym, kim on sam jest - 
Mniej Znany jako Wielki Człowiek. Richard Schechner nazwałby to 
zachowanym zachowaniem, a Joseph Roach surogacją. To obraz, który 
tworzy przeszłość w materiale teraźniejszości, żółta broda i tak dalej.

Co ważniejsze, dramat The America Play został tak pomyślany, że 
przedstawianie wydarzeń raz po raz przerywa relację o nich. Dzieje 
się tak choćby w chwili, kiedy w replice Wielkiej Dziury Historii po
jawiają się klienci, płacą za zabicie „Lincolna” i wykrzykują różne slo
gany, naśladując Johna Wilkesa Bootha. Pierwszy klient woła: „«Śmierć 
tyranom!» czy «Sic semper tyrannis». To powszechnie znane słowa 
Bootha po zabójstwie Lincolna. Wykrzyczał je, przeskakując z loży pre
zydenta na scenę Teatru Forda w Waszyngtonie, Dystrykt Columbia, 
14 kwietnia 1895” (s. 165 oraz przypis 8). Choć OJCIEC ZNAJDA su
gestywnie powtarza gest Lincolna („Booth strzela. Lincoln «osuwa się 
w fotelu». Booth skacze” - jak informują didaskalia), w powtórce tej 
sceny w jego przedstawieniach klienci płacą nie tyle za możliwość po
wtórzenia historii, ile skorygowania jej biegu. KOBIETA, która gra rolę 
Bootha, krzyczy: „«Składać namiot» - ostatnie słowa generała Roberta 
E. Lee, dowódcy armii Konfederatów” (s. 167 oraz przypis 10). Inna 
natomiast woła: „Kłamstwa!”, a potem „KŁAAAAAAMCYYYYYY!”. 
Natomiast CZŁOWIEK B nie odgrywa zabójstwa, podkreślając heroizm 
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Południa, lecz kładzie nacisk na rolę Lincolna jako męczennika, cytu
jąc słowa Edwina Stantona, Sekretarza Wojny: „Teraz należy do historii” 
(s. 169). Świeżo zaślubiona para wspólnie gra rolę Bootha, KOBIETA C 
wykrzykuje słowa Mary Todd Lincoln: „Oni zabili prezydenta!” (s. 170). 
Ponowne odegranie śmierci Lincolna to nie tylko przepisanie historii. 
Staje się tyleż sposobem przekodowania wpływu rasizmu na kształt do
minujących narracji w Ameryce i stawienia mu oporu, ile identyfikuje 
zabójstwo Lincolna z opresją Afroamerykanów60. Cytaty wprowadzają 
różnicę, gdyż obdarzają autorytetem. Imię OJCIEC ZNAJDA odbiera roli 
ojcostwo, skoro pochodzi on od nieznanego przodka. Ojca Założyciela. 
Akt Lincolna definiuje przedstawienie jako akt odróżnienia się od historii 
i od tekstu; prowadzi do rewizji, prowokuje zmianę.

60 Jak sugerują Elam i Rayner, te sceny pomagają zmienić przekonanie, że „podtrzy
mywanie mitu Lincolna spowodowało prawdziwe blizny w psychice Afroamerykanów” 
(Harry Elam Jr., Alice Rayner, Body Parts, s. 183).

Inaczej niż utrzymana w trzeciej osobie relacja OJCA ZNAJDY, po
dobne sceny rozgrywają się w teatralnym tu i teraz, które łączy wykonaw
ców z widzami:

Ten tu przychodzi raz w tygodniu. Zawsze wybiera Derringera, choć mamy 
rozmaite rodzaje, on zawsze wybiera Derringera. Zawsze „Śmierć tyranom”, 
a potem „Południe pomszczone”. Ci, którzy wybierają Derringera, są za 
Historią. Ten tu jest za Historią. Historią Jaka Była. Żadnych zmian. Żadnych 
ozdobników. Jak w książce. Żadnych wybryków.
(pauza)
Ukłon przed popiersiem Lincolna. (Kłania się przed popiersiem Lincolna). 
Tę założę. W tym stylu nosił się w pierwszych latach wojny, (s. 166)

Przedstawienie rozmaicie wykorzystuje tekst, żeby dopełnić te akty, któ
rych sam tekst nie przewidywał. The America Play zakłada, że narracja, 
wysiłek w celu ujęcia w sekwencję relacjonowanych wydarzeń tego, co się 
działo, nie potrafi stworzyć powtórnie ram dla czasu przeszłego:
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Większy Człowiek grał główną rolę, choć oczywiście nadal jakoś „tam z tyłu". 
Gdyby Mniej Znany zwolnił, przestał się ruszać, zrobił coś zupełnie przeciw
nego, umarł, może Większy Człowiek by za nim nadążył, (s. 172)

W pewnym sensie logika czasu opowieści uniemożliwia rewizję histo
rii. Konfrontacja przeszłości z teraźniejszością a Większego Człowieka 
z Mniej Znanym wymaga zniszczenia opowieści, zniszczenia historii. 
Tylko wtedy Większy Człowiek zdoła

zajść od tyłu Mniej Znanego i powalić go na ziemię. Wbić mu nóż w plecy. 
W akcie zemsty. „Śmierć tyranom!”. Może go zastrzelić. Mniej Znany za
pomina, kim jest i po prostu pada. Nikt nie odnajdzie jego kości. Większy 
Człowiek nadal robi swoje, (s. 172-173)

A przecież taka możliwość, jak się zdaje, klarownie pokazuje, co się 
faktycznie wydarzyło: czas narracji historycznej zaciemnił dzisiejsze 
konsekwencje. Zapomniano o Mniej Znanym, zaś Większy Człowiek 
(i dominująca wizja historii, którą on reprezentuje) „nadal robi swoje”. 
Chiazm jest funkcją cezury, chwili bezruchu między dwoma zdaniami, 
z których drugie odwraca porządek pierwszego (podmiot - orzeczenie, 
orzeczenie - podmiot). Chiazm, by tak powiedzieć, odwraca narra
cyjny porządek historii, ale nie zmienia jej syntaksy, podskórnej logiki. 
Natomiast przedstawienie zajmuje miejsce cezury, znajduje się pomiędzy 
ruchem naprzód a ruchem wstecz. A może chodzi właśnie o jednoczesny 
ruch naprzód i wstecz, bo tylko wtedy da się poddać próbie tekst historii 
i zmienić go poprzez inne ucieleśnienie.

Jak mógłby stwierdzić Ojciec z dramatu Pirandella, opowiedzianej 
postaci nie da się zastąpić nietrwałym ciałem aktora. A przecież przedsta
wienie w pierwszej osobie uwzględnia odmienną perspektywę, gdyż na
wet wydarzenie odbywające się tu i teraz, wymyślone przeze mnie i ciebie, 
może posłużyć się tekstem jako źródłem sprawczości aktu, który będzie 
czymś więcej niż tylko odzyskaniem tego, po co został napisany: „Mówcie 
co chcecie, zakładam w kolorze blond” (s. 173). Przedstawienie i historio
grafia, granie i pisanie zawsze się od siebie różniły. W drugiej części The 
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America Play Lucy i Brasil nasłuchują echa (strzałów z broni) i gromadzą 
materiały do historii Ameryki - przecinak do metalu Washingtona oraz 
długą listę dokumentów i odznaczeń („Za umożliwienie”, „Za schylanie 
się i drapanie”, s. 186). W Wielkiej Dziurze Historii, podobnie jak w jej 
replice, słowa i rzeczy aspirują do tego, by stać się historią, historią od
mienioną przez retorykę opowieści i retorykę przedstawienia. Granie 
i pisanie - najlepiej ujmuje to Lucy: „Powołaniem twojego Tatusia było 
fałszowanie, ale zarabiał na życie kopaniem” (s. i8r). Wielka Dziura to 
replika pełni (całości) historii, jak też aktu jej dekonstrukcji, jej nieobec
ności (dziura) w przedstawieniu. Materializując przeszłość jako przedmiot 
i jako echo, wykorzystuje możliwość posłużenia się cytatami jako metodą 
przedstawienia historii i realizacji dramatu.

Przedstawienie trwa tylko chwilę, tekst istnieje o wiele dłużej: dzie
limy Akt Lincolna z OJCEM ZNAJDĄ w sekwencji otwierającej The 
America Play, lecz kiedy ona się skończy, przedstawienie ginie w echach 
i zachwytach, tak samo stracone dla nas, jak dla Lucy i Brazila. Sala Cudów 
grozi zmianą procesu przedstawiania w odzyskiwanie wiele mówiących 
przedmiotów („Uch, sznur paciorków na wymianę - jeden z pierwszych. 
Tutaj otóż wylizane buty z cholewami. Tutaj, uch, wysuszony strzęp tłusz
czu wieloryba”) i ważnych dokumentów („traktaty pokojowe, nakazy, 
rachunki ze sprzedaży, umowy, ogłoszenia, ulotki i okólniki, papiery na
dające wolność, wezwania, deklaracje wojny, adresy, nadania, nekrologi, 
długie listy uczynków”, s. 186). Podczas gdy Dziura Historii - kusi mnie, 
żeby powiedzieć, dziura sceny - ponownie ożywia scenariusz historii, 
Sala Cudów zmienia go w kamień:

Po mojej prawej: nasz najnowszy Cud: Jeden z tychż największych w jego 
samości! Zauważcie: otóż podparte ciało siedzące i wyprostowane w naszej 
wielkiej Dziurze. Zauważcie wielkie usta szeroko otwarte. Zauważcie cylinder 
i frak, niczym u jednego z wielkich. Zauważcie ranę śmiertelną: taż wielka 
czarna dziura - wielka czarna dziura w tejż wielkiej głowie. - A jak ta wielka 
głowa krwawi. - Zauważcie: toż ostatnie słowa. - A toż ostatnie tchnienie. - 
A jak tenż naród go opłakuje - (s. 199)
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Przedstawienie przepisuje swój scenariusz, mruga znacząco do wize
runków historii, kładzie nacisk na to, żeby niektóre ciała - w tym przy
padku ciała innej rasy - zostały odseparowane od mitu założycielskiego, 
którego sens zmieniają. W przeciwieństwie do sceny, muzeum może 
wystawiać zachwycające dokumenty i gromadzić przed nami ich wize
runki; wizerunki, które niczym postacie w dramacie nigdy nie ulegną 
zmianie. Co jednak ważniejsze, one nigdy nas nie zmienią.

ABRAKADABR A-HOKUS-POKUS

...Przedstawiłem się jako naukowiec i oświadczyłem, że bardzo chciałbym 
poznać dokładne wymiary jej ciała, ale pojawiły się trudności. Nie znałem ani 
słowa po hotentocku, dlatego nigdy w życiu nie umiałbym wytłumaczyć tej 
pani, co stanie się przedmiotem moich pomiarów; nie miałem też śmiałości, 
żeby prosić goszczącego mnie i zacnego misjonarza o tłumaczenie. Czułem 
się zatem w sytuacji bez wyjścia, kiedy tak patrzyłem na jej kształty, dar 
hojnej natury dla tej uprzywilejowanej rasy. Żadna krawcowa, nawet mająca 
do dyspozycji wszystkie krynoliny i włosianki, nie potrafi nic więcej niż tylko 
z pokorą je naśladować. Przedmiot mojego podziwu stał pod drzewem i ob
racał się powoli niczym wskazówka kompasu, jak zwykle czynią damy, kiedy 
chcą być podziwiane. Nagle spojrzałem na mój sekstant; poczułem olśnienie 
i przeprowadziłem całą serię obserwacji jej figury z każdego kierunku, z góry 
i z dołu, w poprzek i po przekątnej, i tak dalej, a następnie zapisałem wszystko 
uważnie na naszkicowanym rysunku z obawy przed jakąś pomyłką; potem 
odważnie wyjąłem moją taśmę mierniczą i zmierzyłem dystans, który dzielił 
mnie od niej, a otrzymawszy zarówno podstawę, jak kąty, dokonałem wyliczeń 
z pomocą trygonometrii i logarytmów.

Francis Galton Narrative of an Explorer in Tropical South Africa6'

61 Cyt. za: Johannes Fabian, Hindsight: Thoughts on Anthropology Upon Reading Francis 
Galton's „Narrative of an Explorer in Tropical South Africa", „Critique of Anthropology” 
1987, nr 2, s. 46-47. Fabian twierdzi, że najprawdopodobniej nie dało się dokonać po
dobnych pomiarów z pomocą sekstantu, jednak Gallon z uporem powtarzał tę wersję 
swojej opowieści (Fabian, Hindsight, s. 48, przypis 13). Galton to kuzyn Karola Darwina 
i twórca słowa „eugenika” (Rachel Holmes, African Queen: The Real Life of the Hottentot 
Venus, Random House 2007, s. 101).
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U
cieleśnienie tekstu to podstawowy temat Venus. Ta sztuka w serii ka
lejdoskopowo zestawionych scen relacjonuje spotkanie ciał i tekstów 
przez pryzmat kulturowych performansów rasowych, społecznych, 
naukowych i teatralnych. Jeśli centralnym obrazem The America Play 

był park tematyczny, to nadrzędne formy przestrzeni w Venus - teatr 
anatomiczny, scena freakshow, łóżko - zmieniają widza z rozbawio
nego obserwatora historycznej rekonstrukcji w świadomego swojej winy 
uczestnika, voyeura: jak w pokazie magii „abrakadabra-hokus-pokus”. 
Oczywiście, kiedy Parks zdecydowała się przywrócić scenie teatralnej 
Saartjie Baartman, słynną Wenus Hotentocką, to ryzykowała, że powtórzy 
również jej widowiskowe cechy jako abiektu. Czy sposób przedstawienia 
Wenus w tej sztuce faktycznie powtarza historyczną opresję Baartman? 
A może wpisana w tekst voyeurystyczna złożoność - wpisanie teatralnej 
publiczności w sceniczną postać Chóru Widzów, Chóru w Sądzie, Chóru 8 
Anatomów czy Barona Doktora - stwarza dystans do polityki widzialności 
czy specyficznych dla niej sposobów sytuowania rasy w trygonometrii te
atralnego przedstawienia?62. A nawet więcej: czy fakt, że Parks umieściła

62 W eseju, który „podejmuje głównie temat sposobu, w jaki Parks przedstawiła 
Saartje Baartman jako osobę, która brała aktywny udział w procesie własnego wyko
rzystywania" (Jean Young, The Re-Objectification and Re-Commodification of Saartjie 
Baartman in Suzan-Lori Parks's „Venus", „African American Review" 1997, nr 31, s. 
699), Young piszę, że w Venus potraktowała ona Baartman podobnie jak wcześniej an
gielski sąd, gdyż pokazała, że Baartman zgodziła się tak na występy i pokazy w Europie, 
jak na ich kontynuację. Zdaniem Young, ta sztuka przyczynia się do uprzedmiotowie
nia wszystkich afrykańskich kobiet, potwierdzając powszechną opinię, że nie bez ich 
winy uważa się je za znak „prymitywnej" i pierwotnej seksualności. Wykorzystały to 
prace takich anatomów, jak Georges Cuvier, który zdjął miarę z ciała Baartman, nim 
przeprowadził jego sekcję, żeby opisać różnicę między Hotentotami a resztą ludz
kiej rasy, a w sztuce Parks występuje jako Baron Doktor. W szkicu Body Parts, który 
był dla mnie cennym źródłem inspiracji, Elam i Rayner proponują coś podobnego, 
kiedy podkreślają polityczną wymowę widowiska w Venus. Nie inaczej myśli Sara L. 
Warner, która kiedy „przywrócenie Baartman godności za sprawą właściwego po
grzebu", przeciwstawia temu, za cel Parks. Autorka Venus unikała bowiem podobnej 
teleologii: „Parks nie tylko nie dąży do tego, żeby przywrócić Baartman godność, lecz 
wręcz napisała dramat, gdzie nie dała widzom takich możliwości, czyniąc Wenus
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Wenus w punkcie przecięcia się tekstu z przedstawieniem, każę nam 
traktować ucieleśnienie w jej dramacie jako miejsce krytyki uprzedzeń 
rasowych i politycznych ideologii?

Pod pewnym względem Baartman znakomicie pokazuje miejsce 
pęknięcia między tekstem a przedstawieniem. Podczas gdy części jej 
ciała - genitalia, szkielet i ich gipsowe odlewy - znalazły się w zbiorach 
paryskiego Musée de 1’Homme, przetrwało niewiele świadectw jej wła
snego głosu. „Teksty”, w których jej głos się zachował, to protokoły są
dowe, sprawozdania w prasie codziennej, ogłoszenia, rysunki satyryczne, 
wspomnienia i rozprawy anatomiczne Georgesa Cuviera. Tak w druku, 
jak w życiu Baartman pozostawała głównie własnością publiczną, czę
ścią rozległego obszaru performansów kulturowych. Jak przekonująco 
pokazuje The Shows of London Richarda D. Alticka, Wenus Hotentocka 
należała do tych ludzkich atrakcji, których nie brakowało na scenach 
i w muzeach pierwszej połowy XIX wieku. Jej następczynią stała się 
w 1822 roku „Tono Maria, «Wenus Ameryki Południowej»”6’, w tym 
samym roku William Bullock (który nie chciał pokazywać Baartman 
w swoim London Museum, bardziej znanym pod nazwą Egyptian Hall) 
odnotował 58 tysięcy zwiedzających na Wystawie Lapończyków, zaś w la
tach czterdziestych XIX wieku malarz George Catlin wynajął Egyptian 
Hall, żeby wystawić między innymi swoje portrety Indian z Ameryki, 
rękodzieła i Tableaux Vivants Indiennes (występowali w nich wykonawcy 
angielscy, później zastąpili ich członkowie plemienia Ojibbeway)64.

współodpowiedzialną za własne niewolnictwo. Parks nie tyle odmawia jej godności, 
ile wzięła ten fakt jako swój punkt wyjścia” (Sara L. Warner, Suzan-Lori Parks's Drama 
of Disinterment: A Transnational Exploration of „Venus", „Theatre Journal" 2008, nr 
6o, s. 193).
63 Richard D. Altick, The Shows of London, Harvard University Press 1978, s. 272-273.
64 Por. ibidem, s. 273-277. Budynek Egyptian Hall był później jednym z pierwszych 
kin w Londynie. Dziękuję serdecznie Barbarze Hodgdon za zwrócenie mi na to uwagi 
oraz za wiele innych cennych wskazówek. Barbara Kirshenblatt-Gimblett w Destination 
Culture pomocnie usytuowała London Museum Bullocka w historii wystaw etnograficz
nych (Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Culture: Tourism, Museums, Heritage, 
University of California Press 1998, s. 41-46)
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Baartman sprowadzili do Londynu Hendrick Cezar i Alexander Dunlop. 
W1810 roku pokazywali ją w teatrze przy Piccadilly. W listopadzie proku
rator generalny w imieniu Towarzystwa Afrykańskiego wystąpił do Sądu 
Najwyższego z prośbą o zamknięcie wystawy. Jak twierdził, Baartman bez 
własnej zgody przywieziono do Anglii, gdzie bierze udział w publicznych 
pokazach oraz jest źle traktowana6’. Sąd przesłuchał Baartman z pomocą 
tłumacza z holenderskiego i postanowił: „Ta kobieta najwyraźniej nie 
znajduje się pod przymusem, zaś jedynym skutkiem odebrania jej opie
kunom byłoby zmuszenie jej do powrotu". W uzasadnieniu dodał: „Gdyby 
wystawa stanowiła jakiekolwiek inne źródło zagrożenia dla moralności 
publicznej, mógłby to być powód do postępowania sądowego”. Sprawę 
oddalono 28 listopada66. Baartmann nadal występowała w Piccadilly, a po

65 Kirby przywołuje takie oto sprawozdanie z zapisów sądowych: „Kwestia zagroże
nia moralności publicznej przez tę wystawę nie została podniesiona; jak się wydaje, 
kobieta miała na sobie ubranie odpowiednie na tę okazję; jednak istniały podstawy 
do tego, żeby opierając się na niektórych sformułowaniach tych, którzy sprowadzili 
ją do tego kraju i firmowali jej występy, podejrzewać, iż można było w jej zachowaniu 
dostrzec wyraz niechęci do udziału w wystawie. Złożono w związku z tym w sądzie 
stosowne oświadczenia spisane pod przysięgą przez sekretarza, wskazanego przez 
Towarzystwo Afrykańskie, że nakłoniono ją podstępem do opuszczenia Przylądka 
Dobrej Nadziei, bez wiedzy i zgody Brytyjskiego Gubernatora (otacza on szczególną 
opieką naród Hotentotów na zarządzanych przez siebie terytoriach ze względu na 
ich ogólnie niski poziom umysłowy) i że od tamtego czasu nie cieszy się wolnością, 
zmuszana do udziału w wystawach” (Percival R. Kirby, The Hottentot Venus, „Africana 
Notes and News" 1949, nr 6, s. 58).
66 Law Report - The Hottentot Venus, „The Times", 29.u.1810. Sprawozdanie z pro
cesu sądowego na łamach „The Times” streszcza zeznania, które Baartman złożyła 
pod przysięgą: „Przesłuchanie zajęło prawie trzy godziny: pytania zadawały osoby, 
które mówiły po holendersku, a na sali nie było osób bezpośrednio związanych 
z wystawą. Hotentotka powiedziała, że w bardzo młodym wieku opuściła rodzinny 
kraj. Do Kapsztadu przywieźli ją holenderscy farmerzy i służyła u Petera Cezara. 
Następnie zgodziła się pojechać z Hendrichem Cezarem do Anglii na sześć lat. Stawiła 
się u Gubernatora Kapsztadu i uzyskała jego zezwolenie. Nikt jej nie zmuszał do wy
jazdu. W Anglii czuje się dobrze. Nie chce wracać, ani zobaczyć się ze swoimi dwoma 
braćmi i trzema siostrami, bo podziwia ten kraj. W niedzielę wyjeżdża z miasta na 
dwie czy trzy godziny. Jej ojciec był poganiaczem bydła i zginął z rąk buszmenów. 
Miała dziecko z bębniarzem w Kapsztadzie, gdzie mieszkała przez dwa lata. Dziecko 
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wielkim objeździe angielskiej prowincji zabrał ją w 1814 roku do Paryża 
treser zwierząt, który przez ponad rok wystawiał ją tam od jedenastej 
rano do dziesiątej wieczorem. W ówczesnej prasie wywołała sensację. 
Naukowemu badaniu poddał ją Georges Cuvier. Zanim zmarła w grudniu 
w 1815 roku, zamówił jej dwa „naukowe” akty w Jardin du Roi. Dostał 
też jej zwłoki, zbadał je przed i po sekcji, a zebrane dane wykorzystał dla 
ugruntowania swojej podstawowej tezy o niższości ras pochodzących 
z Afryki67.

umarło. Teraz dostała dwóch czarnych chłopców do posługi, ale chętniej nosiłaby 
cieplejsze ubrania. Mężczyzna, który organizuje jej występy, nigdy nie wchodzi do 
garderoby, nim ona nie jest całkowicie ubrana i robi to jedynie dlatego, żeby zawiązać 
jej szarfę w pasie”. Do tych uwag „zostało dodane oświadczenie notariusza na piśmie 
pod przysięgą, który odczytał tekst ugody po holendersku i sądził, że wszystko dosko
nale zrozumiała i z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że dostanie część zysków”. 
Intelektualne kompetencje Baartman są podkreślane i zarazem negowane („sądził, że 
wszystko doskonale zrozumiała”), ponieważ sąd skierował swoją uwagę nie na „zagro
żenie dla moralności publicznej”, lecz regulacje w kontrakcie. Wprawdzie „sądzono, 
że Hotentoci nie potrafią zajmować się własnymi sprawami, dlatego zawierane przez 
nich kontrakty nie miały znaczenia, jeśli nie poświadczył ich urzędnik magistratu”, 
jednak „kontrakt między Hotentotką a Cezarem został zawarty na przyjętych zasadach” 
(Law Report). Rosemary Wiss odnotowuje trudności ze znalezieniem „głosu” Baartman 
w tym świadectwie, a także te, które miał sąd ze zrozumieniem Baartman. Choć wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa znała ona nieco angielski, przesłuchanie odbyło 
się po holendersku, czyli w „oryginalnym języku kolonizatorów” (Rosemary Wiss, 
Lipreading: Remembering Saartjie Baartman, „Australian Journal of Anthropology" 
1997, nr 1-2, s. 17-18).
67 Zebrałem te szczegóły na podstawie znakomitego artykułu Wiss oraz prac takich 
autorów, jak Altick (s. 268-273), Warner (s. 183-184) i Holmes. Wiss twierdzi, że prze
konanie sądu, jakoby Baartman mogła i wyraziła zgodę na udział w pokazach, oznacza 
specyficzny pogląd na kwestię jej sprawczości: „Oceniono wolność Saartjie Baartman 
wedle możliwości otrzymywania przez nią części zysku z publicznego wystawiania 
własnego ciała, ciała traktowanego jako własność prywatna nie w sensie decydowa
nia o jego znaczeniach, lecz w sensie korzyści finansowych z powodu jego alienacji” 
(Rosemary Wiss, op. cit., s. 18). Cuvier piszę, że jego obserwacje potwierdzają „okrutne 
prawo”, które skazuje takie rasy „na wieczną podrzędność" (Georges Cuvier, Femme 
de Race Bochismanne, [w:] Histoire Naturelle des Mammifères, avec des figures originales, 
coloriées, dessinées d’après des animaux vivants, red. Geoffroy Saint-Hilaire, Frédéric 
Cuvier, A. Belin 1824, s. 7, własne tłumaczenie - W. B. W.).
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Współcześni traktowali Baartman niczym egzotyczny towar. Jak piszę 
Sander Gilman, „Sarah Baartman” została zredukowana do „jej części sek
sualnych” w sposób, który wskazuje na ścisłą analogię między freakshows, 
teatrami anatomicznymi i wystawami muzealnymi: „Publiczność, która 
płaciła, żeby zobaczyć pośladki Baartman i fantazjowała na temat jej geni
taliów, kiedy ona jeszcze żyła, po jej śmierci i sekcji zwłok mogła dokładnie 
obejrzeć jedno i drugie” nie tylko podczas prezentacji Cuviera, lecz także 
w salach Musée de 1’Homme68. Baartman jako postać jest niemal w całości 
tworem różnych widowisk, a raczej sprawozdań z nich jako przedmiot spoj
rzenia widzów, sądu, anatomów i tych, którzy odwiedzali muzeum. Istnieje 
tylko kilka podobnie istotnych postaci, których historia zależy dziś od The 
Shows of London Alticka i bibliografii Circus and Allied Arts Toole-Stotta69.

68 Sander L. Gilman, Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female 
Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, Medicine, and Literaturę, [w:] „Race", Writing, 
and Différence, red. Henry Louis Gates Jr, University of Chicago Press 1986, s. 232.
Kiedy odwiedziłem Musée de 1’Homme w 1998 roku, dowiedziałem się, że w donie
sieniach na temat szczątków Wenus Hotentockiej nie było słowa prawdy. Dotarły one 
jednak do szerokiej opinii publicznej, zwłaszcza w związku z wystawą w 1995 roku, 
która dokumentowała rasistowskie postawy wobec ludności aborygeńskiej i została 
oprotestowana przez przedstawicieli plemion Khoi-San i Griqua (zob. Jean Young, The 
Re-Objectification, s. 707, przypis 1; Harry Elam Jr, Alice Rayner, Body Parts, s. 266, 
270). W 1949 roku Kirby pisał, że „zrobiono odlew ciała, a po spreparowaniu wysta
wiono szkielet. Oba eksponaty znajdują się dziś, jak mnie poinformowano, w skrzyni 
nr 33 w Musée de 1'Homme". Zamieścił także zdjęcie tej skrzyni (Percival R. Kirby, The 
Hottentot Venus, s. 61). W pożytecznym tekście na temat anatomicznych - i rasowych - 
kontrowersji wokół anatomii „Hotentotki”, Stephen J. Gould piszę, że na półce poniżej 
tej, na której spoczywał spreparowany mózg Paula Broki, znajdował się „niewielki zbiór, 
który dawał bezpośredni i przerażający wgląd w mentalność ludzi XIX wieku oraz hi
storii rasizmu: trzy słoje z pokrojonymi genitaliami trzech kobiet z Trzeciego Świata. 
W tej kolekcji nie znalazłem ani mózgów tych kobiet, ani penisa Broki czy jakichkolwiek 
męskich genitaliów. Słoje opisano jako «une négresse», «une péruvienne» oraz «la 
Vénus Hottentotte» (Stephen Jay Gould, The Hottentot Venus, „Natural History" 1982, 
nr 10, s. 20). Po długotrwałych negocjacjach szczątki Baartman wróciły do południowej 
Afryki w 2002 roku (zob. Sara L. Warner, Suzan-Lori Parks's Drama of Disinterment, s. 
186; Rachel Holmes, op. cit., s. 103-111).
69 Por. R. Toole-Stott, Circus and Allied Arts: A World Bibliography 1500-1962, t. 1-3, 
Harpus & Sons Distributors 1962.
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Cała historia Baartman posiada lukę w samym centrum (whole/hole), 
którą Parks zasłoniła, nadając jej nazwę własną: Wenus. Ta sztuka to 
jeden z ostatnich wysiłków, żeby ocalić dla nas niegdysiejsze widowi
sko: „Jako dramatopisarka staram się robić wiele rzeczy naraz: badam 
formę, zadaję pytania, przygotowuję ciekawe widowisko, opowiadam 
ciekawą historię, zadaję jeszcze więcej pytań, nic nie biorę jako dane 
z góry i oczywiste”70 71. Co robi ktoś, kto chce pokazać „ciekawe widowi
sko” na temat Saartjie Baartman i jak powinniśmy traktować widowisko, 
które stawia pytanie o ucieleśnienie tekstu? Ten problem to od samego 
początku źródło akcji Venus. Kiedy już wszystkie postacie przedstawią 
się widzom, Murzyn Rezurekcjonista zwraca się do nas: „Z przykrością 
informuję, że taż Wenus Hotentocka nie żyje. (...) Dzisiej wieczorem nie 
będzie już pokaza” (s. 4). Bardzo możliwe, że wywoła „Wściekłość!” (s. 
4), lecz sztuka od razu zdradza, że składa się głównie z cytatów. Wenus 
na scenie „cytuje” historyczną postać, Wenus Hotentocką, lecz nie da się 
przypomnieć Saartjie Baartman ani w teatrze, ani w dramacie, ponieważ 
nigdy nie pojawiła się w żadnym z tych mediów. Jak przekonuje Sara L. 
Warner, sztuka Parks podważa sens przedstawianej postaci jako towaru: 
„Baartman nie należy do nikogo z nas, zdaje się mówić [Parks] - nie jest 
niczyją własnością”7'.

70 Suzan-Lori Parks,Jrom Elements, s. 6.
71 Sara L. Warner, Suzan-Lori Parks's Drama of Disinterment, s. 197.

Pod względem formy Venus nie ułatwia nam poznania Baartman jako 
postaci, gdyż stawia opór „metodzie retrospekcji", typowej dla dramatu 
realistycznego, który w logice historycznego rozwoju szukał przyczyn 
aktualnych wydarzeń. Odwrócona chronologia scen działa tu inaczej 
niż w sztukach podobnych do Zdrady Pintera, gdzie „finałowa” scena 
romansu pojawia się jako pierwsza w sekwencji, zaś kolejne powracają, 
krok po kroku, do samego początku. W Venus sceny noszą numery w od
wróconym porządku, zaś anonsuje je Murzyn Rezurekcjonista („Scena 
31: Czy Mogę Państwu Przedstawić «Tańczącą Księżniczkę z Afryki» / 
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Wspaniały Okaz Freaka”, s. ii). Jednak akcja rozwija się chronologicznie 
od zawarcia kontraktu z Wenus w południowej Afryce do jej śmierci 
w Paryżu. „Odliczając" kolejne sceny - „31, 30,29,28, 27, 26, 25, 24” (s. 41) 
- Murzyn Rezurekcjonista podważa określony z góry porządek i odbiera 
widzom szansę jego zrozumienia. „Początki", które poznajemy w scenie 
2 i 1, nie mają wiele wspólnego z wydarzeniem inicjującym, jak dzieje 
się to choćby w przypadku wejścia Mary Tyrone w sukni ślubnej w finale 
Zmierzchu długiego dnia O’Neilla czy niewierności Willy’ego Lomana 
w Bostonie. Scena 1: Finałowy Chór zaczyna się od przypomnienia, że „taż 
Wenus Hotentocka nie żyje. (...) Dzisiej wieczorem nie będzie już pokaza”. 
Potem oglądamy cytaty z rozmaitych wypowiedzi, gestów i scen ze sztuki, 
którą właśnie obejrzeliśmy: Baron Doktor umywa ręce od winy („Mówię, 
że umarła z przepicia”), Chór Widzów („Abrakadabra-hokus-pokus"), głos 
Matki Showmana („Szyb-ko Szyb-ko Wchodzić Wchodzić”, s. 160-161). 
Venus kończy się dokładnie tam, gdzie się zaczęła, od przemiany Wenus 
w widowisko. I faktycznie, w finale, tuż po tym, jak usłyszeliśmy: „Dzisiej 
wieczorem nie będzie już pokaza”, Wenus nam proponuje:

Wenus:
(...) Ciało miłości wystawiono w muzeum. Proszę się wybrać. 
Wszyscy: 
Abrakadabra
Hokus-pokus!
Murzyn Rezurekcjonista:
Scena Miłości:
Wenus:
Pocałuj mnie Pocałuj mnie Pocałuj mnie Pocałuj (s. 161-162)

Niczym cielisty trykot, który w przedstawieniu oznacza niekiedy nagie 
ciało Wenus, lecz ukrywa ciało aktorki, Venus z pomocą protez, form 
zastępczych i ersatzów pokazuje „jedyną w swoim rodzaju anatomię” 
(s. 5) Baartman72. Z Sartjie Baartman zostało jedynie rozczłonkowane 

72 Oczywiście nie przeszkadza to w erotyzacji Baartman. W 1996 roku w recenzji
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ciało Wenus Hotentockiej, które z teraźniejszością łączy dynamika wi
doczności, typowa tyleż dla współczesnej publiczności teatralnej, co 
dla jej przodków z poprzedniego wieku. W tej dialektyce pożądanie 
(„Abrakadabra") wspiera historię, naukę i teatr, usuwając Baartman z na
szego pola widzenia.

Tekst Parks dostarcza środków niezbędnych do pokazania Wenus, 
lecz teatr potrafi ją pokazać wyłącznie jako efekt wymazania. To już nie 
tyle konkretna postać na scenie, ile rodzaj odesłania do akcji. Akt pisania 
stara się na różne sposoby zastąpić akt patrzenia, jako winę przedstawiając 
ucieleśnione spojrzenie widzów. Opis tego, co widzimy, otrzymuje dodat
kowe wsparcie przez działanie sztuki-w-sztuce For the Love of the Venus. 
Parks odsyła w ten sposób do całej fali zainspirowanych przez Baartman 
sztuk w rodzaju The Hottentot Venus or the Hatred of French Women, którą 
oglądali paryżanie w 1814 roku73. W tej sztuce-w-sztuce Młody Mężczyzna 
czuje się znudzony Przyszłą Żoną i nie dość męski, gdyż nigdy nie był 
w Afryce: „«Mężczyzna, który nigdy nigdzie nie wyjeżdżał, nie jest

z nowojorskiego przedstawienia John Lahr pisał: „Iluzję ogromnego tyłka Hotentotki 
tworzą dobrze wypchane trykoty barwy mokka. Nadają one monstrualny kształt jej 
wypiętej części tylnej” (John Lahr, Lowdown Sensations, „New Yorker”, 20.05.1996, 
s. 98). A po chwili dodawał: „Od pierwszego wyciemnienia, kiedy Wenus pojawia 
się przed wpatrującym się w nią przez monokle tłumem głupców z klasy wyższej 
w cylindrach, definiuje ją spojrzenie innych”.
73 W tej sztuce wuj, który dużo podróżował po świecie, przekonał młodego Francuza 
Adolfa, że cywilizacja wywarła nadmierny wpływ na francuskie kobiety. Dlatego Adolf 
odmawia poślubienia Francuzki, wierząc, że najpiękniejsze są Indianki i Hotentotki. 
Wuj zobowiązuje się znaleźć mu odpowiednią narzeczoną. Tymczasem młoda wdowa 
Amelia zakochała się w Adolfie i, odrzucając starającego się o jej względy Kawalera, 
postanowiła go uwieść w kostiumie Hotentotki. Kiedy pojawia się w przebraniu, wuj 
i Adolf nie mogą wyjść z podziwu, ale żaden z nich nie mówi po hotentocku. Jednak 
wuj i Amelia znają dobrze język „Iroquois”, więc wuj może służyć za tłumacza. Adolf 
i Hotentotka od razu biorą ślub. Wtedy na scenę wpada Kawaler, który właśnie wi
dział w Paryżu prawdziwą Wenus Hotentocką. Amelia musi zdjąć przebranie, zaś 
„Adolf, wybaczając jej oszustwo, ma nadzieję na wspaniałą przyszłość ze swoją paryską 
Wenus” (zob. Percival R. Kirby, More About the Hottentot Venus, „Africana Notes and 
News” 1953, nr 10, s. 131-133; Rachel Holmes, op. cit., s. 78-79).
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Mężczyzną»" (s. 26). Zbliża się jego ślub, więc znajduje się w swoistym 
„uh kłopocie”. Skoro „żeby Mężczyzna był Mężczyzną, musi poznać 
Nieznane” (s. 48), to on musi przeprowadzić konieczną eksplorację eg
zotyki nieco bliżej domu. „Pokocham / coś Dzikiego” - deklaruje i poleca 
Wujkowi, żeby sprowadził mu „coś, co się nazywa «Wenus Hotentocka»”, 
o której czytał w gazecie (s. 49). Przyszłej Żonie przychodzi do głowy kilka 
teatralnych możliwości - głównie samobójstwo w stylu Kleopatry, Fedry 
czy Ofelii (s. 122). Ale Matka wpada na genialny plan: „Przebierzemy cię, 
zrobimy cię na dzikuskę / Przebierzmy cię za Hotentotkę", żeby „rzucić 
mojego syna na kolana” (s. 122-123). W finale tej sztuki Młody Mężczyzna 
klęczy przed Narzeczoną Przebraną za Wenus, obiecując jej wierność. 
Ona zdejmuje przebranie, on zaś „daje jej pudełko czekoladek w kształcie 
czerwonego serca. Miłosne tableau” (s. 154).

For the Love of Venus organizuje akcję całego dramatu Parks i alegory- 
zuje relacje z widzami w teatrze74. Narzeczona/Wenus nagradza pożąda
nie egzotycznego Innego, które żywi Młody Mężczyzna, a jednocześnie 
pokazuje tego „Innego" jako kogoś, kogo można poślubić, gdyż w „swoimż 
sercu” (s. 154) ma białą Przyszłą Żonę. Podkreślając egzotykę Baartmann 
jako fikcyjnej Wenus, pożądanie „Innego" reprodukuje i wzmacnia przy
wileje białej tożsamości. For the Love of the Venus ukonkretnia też pracę 
spojrzenia, widzialność i voyeuryzm, gdyż osadza Wenus w realiach hi
storycznych. Przez pierwsze trzy sceny - sceny 29, 26 i 23 - sztukę ogląda 
Baron Doktor (który pojawił się już jako postać w życiu Wenus).

74 Te paralele Parks podkreśla także w dosłownych echach werbalnych: stwierdze
nie „niekochana” (s. 36) Wenus podejmuje Przyszła Żona (s. 39); karnawałowemu 
okrzykowi „przedstawiam" (s. 59) Matki Showmana odpowiada zawołanie Wujka, 
kiedy przedstawia Przyszłą Żonę/Wenus siostrzeńcowi (s. 132); Baron Doktor i Młody 
Człowiek ofiarują swoim Wenus pudełka czekoladek.

Scena 29: For the Love of the Venus. Akt I, scena 3 
Przedstawienie na scenie. Jedyną osobą na widowni jest Baron Doktor. Być 

może siedzi na krześle. 
Wygląda jakby oglądał telewizję. 

Wenus w pewnej odległości stoi z boku. Patrzy na Barona Doktora.
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Baron Doktor wchodzi w typową dla widza relację z For the Love of 
the Venus, która ulega podwojeniu w jego (i naszym) stosunku do samej 
Wenus. Oglądanie Wenus „coraz bardziej go wciąga, a on ogląda ją z ro
snącym zainteresowaniem" (s. 58). Ta relacja zostanie, by tak powiedzieć, 
skonsumowana w scenie 19, Scenie miłości (?), scenie czystego - i nie
czystego - patrzenia75.

75 Taką relację podkreśla także wiele dowcipów rysunkowych, często z podtekstem 
politycznym, pokazujących Baartman. Posługują się one zwykle jej stereotypowym 
wizerunkiem, podkreślając obsesyjną potrzebę Anglików i Francuzów, żeby ją oglą
dać. Zob. Richard D. Altick, op. cit.,, s. 270-271 oraz Percival R. Kirby, More About the 
Hottentot Venus, s. 131-132.
76 W Femme de Race Bochismanne Cuvier najpierw opisuje, jak badał Baartman 
w 1815 roku w Jardin du Roi, nie wymieniając jej imienia. Opisuje wdzięk jej figury, 
wytworną formę rąk i nóg (Georges Cuvier, op. cit., s. 3).
77 Po raz kolejny wiele zaczerpnąłem tu ze znakomitych rozważań Rayner i Elama 
na temat ujęcia historii w sztuce Parks The Death of the Last Black Man in the Whole 
Entire World, lecz podejmuję głównie ich tezę, że teatr Parks wymaga „spotkania

Oba przedstawienia łączy także coś innego. „Baron Doktor oklaskuje” 
(s. 27) wewnętrzne przedstawienie, a w kolejnej scenie bierze udział w po
dobnym spektaklu, kiedy Murzyn Rezurekcjonista czyta obszerne „histo
ryczne wyimki. Kategoria: Medycyna. Raport z autopsji” z notesu doktora: 
„Jej mózg, bezpośrednio po wyjęciu, pozbawiony niemal całej membrany, 
ważył 38 uncji” (s. 28). „Zachwycające ręce” (s. 144) Baartman ujawniają 
elementy swojej anatomii podczas sekcji przeprowadzonej przez Barona 
Doktora (i Cuviera) - „W lewej ręce rozcięte zostało także ścięgno, ale 
dwie części (pauza) przechodziły przez ten sam rowek” (s. 97), zaś widz 
staje się w Venus niemal „Kolumbem anatomii” (s. 131). Scena dzieli na 
części wszystko, co wystawia na pożądliwe, opresyjne spojrzenia oglą
dających („Ja”)76.

Pokazując Saartjie Baartman jako Wenus, Parks pieczołowicie ją 
ukrywa. Imię Wenus funkcjonuje na scenie jako etykietka, jako coś, co 
poprzedza przedstawienie, staje się znakiem historii niedostępnej i być 
może w ogóle niemożliwej do opowiedzenia77. Choć Saartjie Baartman 
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istnieje w przekazach historycznych, zwykle jako pozbawiona imienia 
własnego Wenus Hotentocka, to jedynie w nielicznych zabiera głos. Na 
scenie ciało „trawi” i przemieszcza tekst, lecz relacje na piśmie całkowicie 
wchłonęły Baartman. Dla Cuviera, który chciał udowodnić wyższość ra
sową Europejczyków, jej ciało - głównie genitalia - odgrywało istotną rolę. 
W jego notatkach naukowych, sporządzonych podczas badania Baartman 
w 1815 roku, czytamy: „Miała wesołe usposobienie i na tyle dobrą pamięć, 
że nawet po kilku tygodniach rozpoznawała osobę, którą widziała wcze
śniej tylko raz; mówiła zrozumiale po holendersku, którego nauczyła 
się w Kapsztadzie, znała też trochę angielski i posługiwała się kilkoma 
francuskimi słowami”. Jej uległość w kwestii „rozbierania się” - „zapro
wadzona do Jardin du Roi, ulegle się rozebrała (se dépouiller) i pozwoliła 
namalować nago” - miała swoje granice. Na tyle „starannie ukrywała 
swoje genitalia”, że „dopiero po jej śmierci można się było dowiedzieć, co 
posiadała”7’. To ważny moment. Cuvier odnotował wdzięk i skromność 
Baartman, choć wyłącznie jako możliwą do pokonania przeszkodę na 
drodze swoich naukowych dociekań. Czasownik se dépoullier oznacza 
najczęściej „rozebrać się”, i choć jego użycie w formie przechodniej może 
mieć ten sam sens („wiatr ogołocił drzewo z liści”), to częściej używa się 
go jako odpowiednika „obdzierać (ze skóry”). Pozwala to poczuć gorzki 
przedsmak przemocy, która towarzyszyła potrzebie Cuviera, żeby posiadać 
ciało Baartman, wystawić go na własne spojrzenie.

Nawet jeśli Beata w dramacie Ibsena stanowi część historii, to prze
cież nadal może mówić, jej słowa przywołuje Kroll, jej listy przypomina 
Mortensgaard. Parks zaś korzysta z ograniczonej mocy narracji i tekstu

z jego znakami jako znakami” (Alice Rayner, Harry J. Elam Jr, „Unfinished Business": 
Reconfiguring History in Suzan-Lori Parks's „The Death of the Last Black Man in the 
Whole Entire World", „Theatre Journal” 1994, nr 46, s. 459). W Body Parts piszą oni: 
„Baartman nigdy w pełni nie odpowiada swoim wielorakim znaczeniom i w tym sensie 
pozostaje tyleż znakiem, ile przykładem utraty, którą historia zawsze za sobą pociąga" 
(Harry Elam Jr, Alice Rayner, Body Parts, s. 270).
78 Georges Cuvier, op. cit., s. 3-4.
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dramatycznego, żeby odzyskać dla nas Baartman, odzyskać jej głos w ja
kiejś innej formie niż Wenus. Głos Baartman został zapisany w wyjątko
wym sprawozdaniu z wizyty dwóch aktorów - Charlesa Mathewsa i Johna 
Philipa Kemble’a - na pokazie w Piccadilly, którą zapamiętała wdowa po 
tym pierwszym:

Widziałam, że kiedy pan Mathews wszedł i zastał ją w otoczeniu kilku naszych 
własnych barbarzyńców, oblicze „Wenus" miało wysoce ponury, a chwilami 
zacięty wyraz; kiedy jednak spojrzała na twarz pana Kemble’a, jej własna 
stała się spokojna i łagodna - nie, z całą pewnością było jej przyjemnie; skła
dając ręce i podnosząc je w wyrazie ewidentnego podziwu, wypowiedziała 
niezrozumiałe słowa „Oh, ma Babba! Oh, ma Babba!”, spoglądając na twarz 
aktora tragicznego z nieporównywalnym zachwytem. „Co ona powiedziała, 
proszę pana?” - z całą powagą zapytał pan Kemble jej opiekuna, kiedy kobieta 
powtórzyła te obce dla niego wyrazy - „czyżby nazywała mnie swoim papą?”. 
Ten odpowiedział: „Nie, proszę pana. Ona mówi, że jest pan wytwornym 
człowiekiem”. „Coś takiego” - powiedział sucho Kemble, schylając głowę, 
kiedy po raz pierwszy w tym pokoju wziął szczyptę tabaki, którą dłuższą 
chwilę trzymał między kciukiem a palcem wskazującym, pełen podziwu 
i zaskoczenia: „Coś takiego, ta dama czyni mi niesłychany zaszczyt!”. Czy 
faktycznie jego wytworna twarz spodobała się kobiecie, czy raczej współczu- 
jący ton głosu i fakt, że zaniechał zwyczajowych ceremonii, zdobyły jej serce, 
z całą pewnością pan Kemble bardzo przypadł jej do gustu. Opiekun jeszcze 
raz zachęcił go, żeby dotknął tej biednej kobiety. Ten przywilej udzielany był 
wedle bardziej swobodnych zasad niż w przypadku panny Crackham, gdyż 
pan Kemble nie rnusiał zapłacić za bilet wstępu. Po raz kolejny odrzucił on 
tę ofertę, zrobił krok do tyłu i znów wykrzyknął tonem pełnym najgłębszego 
ludzkiego współczucia: „Nie, nie, biedna istoto, nie!” - i dwaj aktorzy wyszli 
razem. Kiedy już znaleźli się na ulicy, Pan Kemble dodał: „Teraz rozumiesz 
Mathews, przyjacielu, to właśnie widok, który przyprawia mnie o melancholię. 
Odważę się też powiedzieć, że źle traktują tę biedną istotę! Dobry Boże! Co za 
straszne przeżycie!”. I szedł dalej, jakby w zadumie, zapomniawszy całkiem 
o swoim towarzyszu aż chwili rozstania, kiedy sobie o nim przypomniał79.

Przekazana przez wdowę Mathews anegdota pozwala poddać zasadnej we
ryfikacji konwencjonalny portret aktora, zaglądającego pod maskę postaci.

79 Cyt. za: Richard D. Altick, op. cit., s. 269-270.
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Bardziej niż typową dla teatru tajemnicę sztuki transformacji widzimy 
tu jego ludzkie cechy, które kazały mu współczuć tej ponurej, wściekłej, 
poniżonej „Wenus”. To zaś różniło go od pełnych barbarzyństwa rodaków 
i stawiało ponad nimi. Choć „Wenus” zabiera tu głos, służy jedynie do 
wydobycia na jaw drugiego dna europejskiego humanizmu. Zachowanie 
Baartman bardziej odzwierciedla reakcje innych, niż samo ma jakieś 
znaczenie, rzuca jedynie światło na „wspaniałą postawę” Kemble’a i jego 
miłą odpowiedź. Choć zwykle „Wenus” stanowi przykład uczciwości sądu 
oraz błyskotliwości Cuviera, to tutaj, niczym na scenie i otoczona przez 
aktorów, nie potrafi stworzyć żadnego własnego znaczenia. Jedynie wy
wołuje przypływ melancholii u pełnego współczucia aktora tragicznego80.

80 Bardziej powieściową wersję relacji z tego spotkania znaleźć można w: Rachel 
Holmes, op. cit., s. 3-7.

Parks pokazuje Wenus jako odbicie pożądania widzów, ich potrzeby 
stworzenia własnej (cywilnej, prawnej, zawodowej, męskiej, białej czy 
erotycznej) tożsamości dzięki obecności fikcyjnego „Innego” - „czegoś 
Dzikiego”, jak mówi Młody Mężczyzna (s. 48). Choć Baartman pojawia 
się na scenie jedynie za pośrednictwem gęstych, sprzecznych ze sobą 
świadectw dokumentów historycznych, Parks wysuwa na pierwszy plan 
sprawczość tekstu w uczynieniu z niej widowiska. Dlatego większość scen 
anonsuje Murzyn Rezurekcjonista - „Scena 30: Wygląda Jakby Właśnie 
Zeszła Na Ląd” (s. 18) - w konsekwencji odzyskując tekst jako wcielenie 
tu i teraz. Ponadto wiele dokumentów źródłowych pojawia się w Venus 
jako przypisy, wyimki z materiałów historycznych, wpisy w pamiętnikach, 
ogłoszenia i protokoły z sekcji anatomicznych, które na pozór przerywają 
akcję, a w rzeczywistości stanowią samą jej istotę. Na przykład wiele 
przypisów Murzyna Rezurekcjonisty to świadectwo tekstu jako tekstu:

Scena 28: Przypis #2
Murzyn Rezurekcjonista trzyma mocno rękę Wenus. Czyta 
z notatnika Barona Doktora.
Murzyn Rezurekcjonista:
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Przypis #2:
(pauza)
Historyczne wyimki. Kategoria: Medycyna. Raport z autopsji:
(pauza)
„Jej mózg, bezpośrednio po wyjęciu, pozbawiony niemal całej membrany, 
ważył 38 uncji” (s. 28)

Pokazując na scenie szczelinę między tekstem a przedstawieniem, ten 
przypis tyleż utożsamia Wenus z podmiotem dokumentów, ile ją od niego 
odróżnia. W mocno podejrzanym akcie zmartwychwstania Wenus z krwi 
i kości oraz Wenus poddana sekcji anatomicznej to jedno.

Wzajemny związek druku i przedstawienia jest głównym tematem 
finałowych scen sztuki Parks, które raz po raz wskazują na tekst i przed
stawianie jako na - nieskuteczne - środki odzyskania Wenus. Choć 
Baron Doktor wygłasza obszerny wykład o anatomii w przerwie między 
aktami, w jednej ze scen poznajemy jego bardziej krytyczne ustalenia 
jako „Kolumba anatomii”. Jak ogłasza Murzyn Rezurekcjonista: „Scena 
#6: Kilka Lat Później, na Konferencji w Tybindze: Rozczłonkowywanie/ 
Rozpamiętywanie Wenus Hotentockiej, Cześć II” (s. 147). Wykład, który 
częściowo powtarza opis Baartman z Histoire naturelle des mammifères 
Cuviera, opisuje rolę druku w uczynieniu z Wenus widowiska. Baron 
Doktor podaję dokładny opis anatomiczny genitaliów bezimiennej ko
biety „Hotentotki czy Buszmenki”. Pomimo medycznej terminologii jego 
słowa niepokoją swoją konkretnością. Co więcej, w perspektywie teatral
nej wykład staje się widowiskiem, na które współczesny widz nie może 
zareagować po prostu tak: „odwróć się / nie patrz / zasłoń twarz / zasłoń 
oczy” (s. 161). Wystawiając spisane relacje jako przedstawienie, Venus 
nie tylko akcentuje ich współudział w przemianie żyjącej kiedyś kobiety 
Saartjie Baartman w teatralną postać Wenus Hotentockiej. Czyni także 
z tej przemiany część doświadczenia publiczności. To właśnie obiecuje 
nam Parks, nawet jeśli z wielką niechęcią przyjmujemy wszystko, co nas 
łączy z teatralnymi/naukowymi voyeurami XIX wieku.
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Ucieleśnienie Wenus pokazuje jak na dłoni problem ucieleśnienia 
w dramacie: ucieleśnienie tekstu angażuje aktorów i widzów w złożony 
akt pokazania się w miejscu publicznym, gdzie tekst - najwyższej próby 
- nie ukrywa skomplikowanego, etycznie podejrzanego spojrzenia, któ
rego często się domaga. Parks w ostatnich sekwencjach Venus zajmuje 
się różnymi sposobami ujawnienia, które umożliwia ucieleśniony tekst. 
W scenie 3 Wenus wygłasza wyjątkowy monolog pod tytułem Krótka 
historia czekolady, w którym rola czekolady w ekonomii ekspansji dzie
więtnastowiecznego kolonializmu, podobnie jak jej satysfakcjonujące 
egzotycznie, erotycznie i emocjonalnie cechy, dosłownie odtwarzają spo
soby eksploatacji Baartman, kiedyś i dzisiaj. Tę paralelę wzmacnia fakt, 
że Parks właśnie samej Wenus kazała przedstawić tę „historię":

Podczas gdy czekolady używano kiedyś jako stymulanta i pokarmu
Dzisiaj jest głównie wielką bombą kalorii,
I, oczywiście, przyjemności.
(pauza) (s. 156).

Krótka historia czekolady jest metaforą i sama metaforyzuje: w przedsta
wieniu wymaga od aktorki prawdziwego tour de force, a zarazem stanowi 
czytelnie „fikcyjny" głos w sztuce. To moment, kiedy sposób pokaza
nia Wenus zapobiega pojawieniu się narracji historycznej. Najbardziej 
ujawniającym, otwartym jej pokazaniem okazuje się chwila, kiedy coś 
innego całkowicie ją zastąpiło. Dopiero wtedy Wenus może bezpośrednio 
zwrócić się do współczesnych widzów z głębin historii. Wtedy właśnie 
aktorka zmienia Wenus w widowisko, pokazuje ją - i siebie - najbardziej 
prawdziwie jako przedmioty przedstawienia, towary na sprzedaż dla nas, 
dzisiaj. Istotną rolę odgrywa w tym ciało aktorki. Jeśli Wenus gra w cieli
stym trykocie, wystawia się na spojrzenia i zarazem przemieszcza: dziś 
wieczorem show się nie odbędzie, pozostaną tylko jawnie sztuczne znaki 
nieobecności jej ciała. Jeśli z kolei aktorka nie występuje w trykocie, dziś 
wieczorem show także się nie odbędzie, gdyż żeby „zobaczyć" Wenus 
oglądaną przez innych na scenie, widzowie musieliby stać się częścią 
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spojrzenia tamtych i projektować Wenus na zastępcze ciało wykonawcy81.

81 Geis rozważa efekt tego, czy zobaczymy ciało Wenus na scenie w trykocie czy bez 
niego (Deborah R. Geis, op. cit., s. 83). Warner podpowiada coś podobnego na temat 
finałowych kwestii: „Pocałuj mnie Pocałuj mnie Pocałuj mnie Pocałuj”, kiedy piszę, że 
„finałowy gest protagonistki”, a to słowo zręcznie znosi różnicę między aktorem a rolą, 
„nie ma w sobie nic z dostojeństwa i zdaje się maksymalnie wspaniałomyślny”, gdyż 
zaprasza do odwzajemnienia pocałunku i udziału w radykalnie nowej formie ciele
snej komunikacji” (Sara L. Warner, Suzan-Lori Parks's Drama of Disinterment, s. 199).
82 Suzan-Lori Parks, from Elements, s. 12.

Każde udane przedstawienie Venus zależy od siły tej sceny jako prze
ciwwagi dla kolejnej wypowiedzi Wenus, która zabiera głos nieco później 
w scenie 2 Wenus Hotentocka Opowiada Historię Swego Życia:

Urodziłam się niedaleko wybrzeża, Dozorco.
Podróż niektórych praca niektórych
tu się kończy.
Spędzę tu życie myślałam ale tylko przez uh chwilę!
Dorobię się.
Tak planowałam.
On nosił brodę.
Wielkie worki pieniędzy!
Co ze mną było?
Zakochałam się. Hhh.
Próbowałam nauczyć się francuskiego.
Dałam sobie zrobić włosy
I złapałam rzeżączkę.
Już rozumiecie, co? (s. 159)

Jeśli Krótka historia czekolady przywołuje i ukrywa Baartman za silną 
retorycznością gry aktorki, ta biografia wskazuje w innym kierunku, 
gdyż ujawnia ubóstwo szczegółów na temat życia Baartman, niemoż
liwość wypełnienia nimi podmiotu, stworzenia pełnego autorytetu tek
stu na temat „Saartjie Baartman”. Postacie w sztuce Parks to nie tylko 
„figury, twory wyobraźni, duchy” postaci historycznych, które wywołują 
i przemieszczają82, lecz także wyobrażenia zrodzone z idei samej po
staci dramatycznej, postaci jako czegoś, co nie jest retorycznym chwytem 
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umożliwiającym pojawienie się tożsamości w cytującym wystawieniu 
tekstu. Metaforyczna Krótka historia czekolady jest rozwiązaniem, które 
pozwala aktorce przedstawić Wenus i uczynić z niej widowisko. Lecz 
narracja biograficzna ogranicza nasz voyeuryzm. Ten monolog domaga 
się ujawnienia, lecz narracja abiektu każę nam odwrócić oczy: „Nie patrz 
na mnie / nie patrz... (pauza) Umiera” (s. 159).

Przedstawienie może zastąpić historię, ująć ją w metaforę, przywołać 
w formie cytatu, ale nie może jej odzyskać, przynajmniej jeśli chodzi 
o tę historię: zbyt ściśle wiąże się ona bowiem z retoryką samego przed
stawiania („nie patrz”), z retoryką, za sprawą której Saartjie Baartman 
stała się częścią europejskiej historii i jej tradycji dramatycznej wyłącz
nie jako Wenus. Jednak prawdopodobnie poza Wenus i bezimiennym 
przedmiotem badań Cuviera nadal możemy zobaczyć gest, ślad Baartman 
w pobieżnych relacjach o jej temperamencie, łatwości uczenia się języków 
i wpływie na delikatne usposobienie angielskich aktorów. Parks wpro
wadziła na scenę Murzyna Rezurekcjonistę nie tyle dlatego, że chciała 
doprowadzić do zmartwychwstania Baartman (Cuvier twierdził, że nie 
było potrzeby nielegalnego „człowieka od zmartwychwstania” - „Zmarła 
29 grudnia 1815 roku; szef policji wydał pozwolenie, żeby przewieźć jej 
ciało do Jardin du Roi, tam zaczęły się dokładniejsze badania”8’). Parks 
raczej chodziło o przypomnienie tego, jak Baartman była rozczłonko- 
wana/rozpamiętywana, żeby opowiedzieć o innych brakujących historiach 
jako o części naszego doświadczenia odbioru tej sztuki83 84. W Venus cały 
czas mistrzem ceremonii jest Murzyn Rezurekcjonista, to on pokazuje 
rozwój akcji, jej związki z tekstem i dzisiejszą publicznością. To on - obok 

83 Georges Cuvier, op. cit., s. 4.
84 Jak piszę Holmes, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire interweniował na policji, żeby 
zwłoki Baartman przekazano bezpośrednio do Muzeum Historii Naturalnej, które nie 
miało prawa korzystać ze zwłok dla celów naukowych (por. Rachel Holmes, op. cit., 
s. 93-95). Holmes opisuje także przebieg sekcji i proces konserwacji zwłok Baartman 
(s. 95-102). Przypomina także, że ciało Cuviera zostało poddane sekcji wedle jego 
własnych wskazówek (s. 100-101).
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wykładu Barona Doktora, widowiskowej Krótkiej historii czekolady oraz 
relatywnie mało teatralnej Historii jej życia - przedstawia jej historię, 
składając przedstawienie z przypisów, skazanych na drugoplanowość 
w innych sztukach Parks. Zamykając akcję, Murzyn Rezurekcjonista cy
tuje: „Przypis #3: Historyczne wyimki. Kategoria: Literatura. Z Księgi dni 
Roberta Chambersa”:

Na początku XIX wieku można było oglądać w Anglii biedną i nieszczę
sną kobietę pod nazwą Wenus Hotentocka. Miała potwornie brzydką figurę, 
zniekształconą w sposób przekraczający wszelkie europejskie wyobrażenia 
o pięknie. Mówiono jednak, że posiada dokładnie taki kształt, który wśród 
jej rodaków, Hotentotów, najbardziej podziwiano, (s. 159)

Księga dni Chambersa zawiera miscellanea Popularnych tekstów antycznych 
oraz Osobliwości ludzkiego życia i charakteru (strona tytułowa)8’. Cytując 
z niej, Murzyn Rezurekcjonista powtarza tamten gest retrospekcji, w któ
rym cierpienia tej „biednej i nieszczęsnej kobiety" znalazły się między 
„ciekawostkami" i „osobliwościami" minionej epoki. Nawet w jej własnym 
czasie Baartman mogła uzyskać widzialność tylko jako Hotentotka. Druk, 
który miał znaczny udział w jej stworzeniu, pozwala odzyskać kilka źró
deł, żeby przypomnieć Saartjie Baartman. Ostatnie kwestie Murzyna 
Rezurekcjonisty każą nam powrócić do chwili, kiedy została ona przy
wieziona do Anglii, by zniknąć w widowisku:

Był rok 1810, trzy lata po uchwaleniu w parlamencie ustawy abolicyjnej prze
ciwko handlowi niewolnikami, a ona wśród protestów i zaprzeczeń, przera
żenia i fascynacji, wciąż brała udział w występach. Zmarła pięć lat później 
w Paryżu: gipsowy odlew jej ciała został wystawiony, razem z jej szkieletem, 
w Musée de 1’Homme. (s. 159)

85 The Books of Days: A Miscellany of Popular Antiquities in connection with The Calendar 
including Anecdote, Biography, History, Curiosities of Literature, and Oddities of Human 
Life and Character, red. Robert Chambers, W.&R. Chambers 1864, reprint 1906. 
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Odczytując „przypisy” przez cały czas akcji, Murzyn Rezurekcjonista po
kazuje tak gest cytowania, jak naśladowania druku. Jego przedstawienie 
ma istotne znaczenie także z innego względu. Podczas kiedy czyta „tek
sty”, jego lektura przemienia druk w coś innego, w działanie, w przedsta
wienie. Wykonawcy trzech głównych ról - Wenus, Baron Doktor i Murzyn 
Rezurekcjonista - zawsze oglądają jeden drugiego na scenie, zawsze znaj
dują się tak „wewnątrz”, jak też „na zewnątrz” akcji. Cytowanie tekstu 
ustala odpowiednią relację do wydarzeń na scenie, lecz samo także przy
biera postać wydarzenia, nierozerwalnie związane z przedstawieniem, 
które zapisuje, dokumentuje i kontekstualizuje. Podczas gdy Wenus znika 
z pola widzenia - „nie patrz” - gdyż wchłaniają ją dokumenty historyczne, 
i te dokumenty dostosowują ją do swoich własnych zniekształcających 
kanonów własności, własnych pospiesznych strategii rozczłonkowania 
i rozpamiętywania. Te strategie scena może oznaczyć, wprowadzić do 
nich dystans czy V-efekt, powtórzyć, ponownie odegrać i zweryfikować, 
lecz nie potrafi całkowicie zniweczyć ich działania.

Jak ucieleśniamy tekst na scenie? Jak taki rodzaj ucieleśnienia, tak czy 
inaczej, może stać się częścią opresyjnego użycia tekstu i przedstawienia, 
archiwum i repertuaru? Parks umieściła w Venus „postać”, która w obu 
sferach jest na tyle abiektalna, że neguje w pełni pojęcie postaci. Jak 
Wielkiego Człowieka, tak Wenus można pokazać z pomocą czegoś innego: 
tekst przedstawia jedynie jej szczątki po sekcji, zaś przedstawienie włącza 
nas w odpychające etycznie widowisko ich nęcącego i odstraszającego po
nownego ożywienia. Lecz Venus proponuje też sprytną analizę siły tekstu 
i jego nieustannego uplątania w przedstawienie, nawet dziś, w zanikającej 
kulturze druku. Parks umieściła w Venus wpisaną w przestrzeń sceniczną 
krytykę relacji między drukiem, przedstawieniem a rasistowskimi wy
obrażeniami początku epoki powszechnej edukacji. Rekonstruując tę 
relację na scenie, nie tyle podpowiada, że dziedziczymy tę spuściznę. 
Raczej sugeruje, że nadal okupujemy tę przestrzeń jako naszą własną.







PISANIE PRZESTRZENI: BECKETT I BRECHT

Pustynia. Oślepiające światło.
Mężczyzna wpada na scenę tyłem, wyrzucony z prawej kulisy. Potyka się, 
pada, natychmiast wstaje, otrzepuje się, odwraca się w przeciwną stronę, za
stanawia się.
Gwizd zza prawej kulisy.
Zastanawia się, wychodzi na prawo.
Natychmiast wyrzucony z powrotem na scenę, potyka się, pada, natychmiast 
wstaje, otrzepuje się, odwraca się w przeciwną stronę, zastanawia się.

Samuel Beckett Akt bez stów I

A
kt bez słów I Becketta pozwala elegancko rozpocząć temat sprawczości 
pisania w kontekście przestrzeni teatru. Akcja tej sztuki rozgrywa 
się w jednym miejscu, które jest tyleż materialną przestrzenią sceny 
- z kulisami, efektami dźwiękowymi, rekwizytami i niewidzialną, ocią

gającą się czy obojętną obsługą techniczną - ile przestrzenią fikcyjną, 
„pustynią”. Choć Akt bez słów I to modelowy przykład awangardowego 
teatru absurdu, odznacza się zarazem klasycznymi proporcjami, prefe
rowanym przez Arystotelesa prymatem akcji, która rozwija się w jednym 
i tym samym miejscu. Tym silniejsze powstaje więc wrażenie, że Beckett 
utożsamił czas fikcyjny z czasem rzeczywistym przedstawienia. „Postać" 
powstaje tu bezpośrednio jako efekt drobnych wydarzeń na scenie; ciało 
zostało wrzucone w przestrzeń, zaś jego nieodparta potrzeba działania 
obnaża paradygmat akcji jako taki.

Znak równości, który postawił Beckett między istniejącą tu i teraz 
przestrzenią sceny a przedstawioną przestrzenią dramatu, jest dla niego 
specyficzny, ale wcale nie nowy. Nie do końca też oddaje mu sprawie
dliwość wyrażenie „cały świat jest sceną”, używane w odniesieniu do 
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metadramatu. Tu raczej chodzi o wskazanie na pozornie najistotniejszy 
cel przedstawień dramatycznych w kulturze Zachodu, czyli wzajemne 
mapowanie się miejsca akcji dramatu i miejsca jego wystawienia. Jak 
podpowiada Samuel Weber, teatr „nie tylko wymaga przestrzeni, lecz 
dokładniej, rozbija ją i porządkuje na nowo. Inaczej mówiąc, teatralność 
pojawia się tam, gdzie nie da się już traktować przestrzeni i miejsca jako 
czegoś oczywistego czy jako rzeczy samych w sobie”'. Jedna z tenden
cji, typowa nawet dla nowoczesnego teatru naturalistycznego, w którym 
programowo przedstawienia ukrywać miały swoją „teatralność”, wiązała 
się z kwestionowaniem jego osławionej „obiektywności”. Jej przedstawi
ciele na plan pierwszy wysuwali sceny obserwowania czy patrzenia, w ten 
sposób obnażając ukrywany udział w fikcyjnych zdarzeniach milczącej 
publiczności teatralnej i podważając sens takiego rozwiązania. W pierw
szych sekwencjach Rosmersholmu Rebeka i Pani Helseth skrycie podglą
dają niczego nieświadomego Rosmera, jak na scenie teatru. To zaś przez 
powtórzenie wydobywa sprawczość naszego udziału - nasze działanie 
- w tej scenie dramatu. Wiele sztuk tworzy własne światy przedstawione, 
buduje jakby zamki na lodzie, a zarazem kieruje nasze spojrzenie na ich 
solidne, materialne podstawy w teatrze. Dla sześciu postaci Pirandella 
typowe, teatralne wyposażenie na scenie nigdy nie stanie się naturalnym, 
organicznym i odpowiednim umeblowaniem sklepu Pani Pace. Jednak 
w Sześciu postaciach w poszukiwaniu autora dramat nie dysponuje niczym 
więcej niż to niedoskonałe instrumentarium teatru. Hamlet z kolei za
prasza Rosencrantza i Guildensterna, żeby popatrzyli na „tę wspaniałą 
ramę, ziemię”, jawnie przyrównując średniowieczny Elsynor do przed
stawiającego go drewnianego teatru The Globe. Wałęsający się żołnierze 
i cierpiący z miłości pasterze, których nie brakowało w angielskich mi
steriach wystawianych w Boże Ciało, w anachronicznym geście nadawali 
dalekim, świętym miejscom kształt bliskich im krajobrazów aktualnego 
i prozaicznego życia, nie wspominając nawet o Herodzie, który wściekle

i Samuel Weber, Theatricality as Medium, Fordham University Press 2004, s. 300. 
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miotał się po ulicach pomiędzy widzami. Lizystrata i jej towarzyszki 
nadal składały swoje ofiary, choć na scenie brakowało już thymele, charak
terystycznego dla ateńskiej orchestry, a Agamemnon stąpał po dywanie 
swojego poniżenia do momentu potwornej śmierci za drzwiami skene.

Przedstawienia mają miejsce dzięki sprawczości tekstów, które zmie
niają scenę teatralną jako okoliczności rozgrywających się w nich wyda
rzeń. Sztuki Becketta kierują metodycznie naszą uwagę na relację między 
tekstem dramatycznym a konkretną sceną, często za pośrednictwem 
fikcyjnego tam i wtedy, które trudno odróżnić od samej sceny. „Droga 
wiejska. Drzewo” (s. 29)* - Czekając na Godota ustanawia coś w rodzaju 
kartezjańskiego centrum dla oczekiwania na pojawienie się Godota, po
staci, która powinna zjawić się - podobnie jak rekwizyty w Akcie bez słów 
- zza kulis, gdzie wychodzi Didi, żeby się wysikać. Spartańsko urządzone 
pudełko sceny w Końcówce znajduje się naprzeciw widzów. Clov mówi: 
„Widzę... tłum rozszalały” (s. 153). Jak się wydaje, wiele sztuk Becketta 
bada zasady użycia teatru do przedstawienia przestrzeni, „poza prze
strzenią i czasem” (s. 71) - jak mógłby powiedzieć Lucky - przestrzeni 
faktycznie nadającej się do zamieszkania, wyobrażonej jako przestrzeń 
materialna. W Nie ja didaskalia domagają się, żeby Usta zostały oddzie
lone od ciała wykonawcy i umieszczone wysoko w powietrzu. Jak mamy 
interpretować te kilka metrów, które dzielą Usta od Słuchacza na pro
scenium? Widzowie znajdują się wewnątrz świata przedstawionego czy 
raczej zostali symbolicznie odsunięci na znacznie większą odległość? 
W ciemności, z której wyłaniają się Usta, trudno to ocenić; trudno orzec, 
jak daleko znajdują się one od Słuchacza w kapturze i czy on/ona/ono je 
widzi, czy one do niego/jej należą, czy też uciekły od tego ciała, „może 
to system... chyba raczej system... taki rozstrojony... że nic do niego nie 
docierało... ani nie mogła reagować... była jak sparaliżowana” (s. 342). 
Kiedy w 1978 roku Beckett usunął Słuchacza z realizowanego przez

2 Wszystkie cytaty ze sztuk Becketta według: Samuel Beckett, Dzieła dramatyczne, 
tłum. Antoni Libera, Państwowy Instytut Wydawniczy 1988. 
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siebie przedstawienia, podobnie jak stało się to w wersjach wideo Nie 
ja}, zrezygnował nawet z tej przestrzenności, którą implikowały relacje 
wizualne na scenie. W Komedii stoją na scenie obok siebie trzy urny, tak 
zręcznie zaprojektowane, że wydają się zbyt małe, by pomieścić ciała 
aktorów. Jednak M, Ki i K2 najwyraźniej nie słyszą się nawzajem w tej 
przestawionej przestrzeni, w której sąsiadują ze sobą w tekście. W ele
ganckiej scenografii Kroków May idzie, obraca się i znów idzie w dokład
nie opisanej przestrzeni: „Pas: na proscenium, wzdłuż krawędzi sceny, 
o długości dziewięciu kroków, szerokości metra, nieco na prawo (patrząc 
od widowni)” (s. 365). To miejsce zostało wpisane w przestrzeń teatru, 
jednak informacje w tekście na temat kroków May nie dają się tak łatwo 
umiejscowić, gdyż odnoszą się do różnych czasów jej rozmaitych opowie
ści. Krokom May towarzyszy Głos, lecz jego relacja do postaci na scenie 
i do nas jako widzów wcale nie jest klarowna. Czasem Głos mówi do niej 
gdzieś z przestrzeni świata przedstawionego, czasem z kolei mówi o niej 
do nas - „Ale jej ruchom przyglądajmy się w ciszy” (s. 368) - umiesz
czając oglądane przez nas działanie w ramach opowieści o życiu May, 
wypełnionym krokami. Także May się zatrzymuje, żeby opowiedzieć 
„ciąg dalszy”, wyrecytować swoją opowieść o Amy, która chodziła „tam 
i z powrotem, tam i z powrotem" w małym kościele, a także o jej matce, 
starej pani Winter, która powtarza pytanie Głosu: „Czy nigdy nie przesta
niesz? (...) Wiecznie będziesz przeżuwać to wszystko?” (s. 372). Kiedy May 
chodzi tu i teraz, przed nami na scenie, jej dramat staje się w pewnym 
sensie wieczny, sytuuje się „poza czasem”. Amy również skarży się pani 
Winter, że znajduje się poza przestrzenią, że nie potrafi znaleźć sobie 
miejsca: „Mnie tam nie było”. Tekst wprawia słowa w ruch, obraca je na

3 Beckett usunął Słuchacza, kiedy reżyserował Kroki z Madeleine Renaud. W 1986 
roku radził innym reżyserom „po prostu ominąć Słuchacza. Bardzo trudno pokazać 
go na scenie (światło - pozycja) i może sprawić więcej złego niż dobrego. Moim zda
niem sztuka go potrzebuje, ale poradzę sobie i bez niego. Jeszcze nie widziałem, żeby 
okazał się efektywny na scenie” (Theatrical Notebooks of Samuel Beckett. Volume IV: 
The Shorter Plays, red. Stanley E. Gontarski, Faber 1999, s. XXIV). 
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wszystkie strony, wykorzystuje przestrzeń teatru, żeby uzasadnić dra
mat przemieszczenia, dramat, który zniekształca czasowe i przestrzenne 
współrzędne samego wydarzenia:

Rozjaśnienie pasa jeszcze nieco słabsze. Po May ani śladu, io sekund.
Światło włącznie z R wolno przygasa.
Ciemność, (s. 372)

U Ibsena przestrzeń sceniczna to miejsce ujawnienia, obramowane 
nawiedzaną przez duchy, niebezpieczną, niszczącą przestrzenią poza 
sceną, w jego sztukach niemożliwą w ogóle do poznania. Beckett na
tomiast oświetla przestrzeń świata przedstawionego, miejsce możliwej 
akcji, znaczenia („Czy aby... nie oznaczamy już... czegoś?” - Końcówka, 
s. 156), miejsce zależne od świata poza teatrem. Tę niewidzialną scenę 
poznajemy wyłącznie dzięki jej oznakom: oczywiście Godot; bezpłodna 
ziemia i morze za oknem w Końcówce; dzwonek, który rozpoczyna 
szczęśliwy dzień Winnie; punktowe światło w funkcji przesłuchującego 
w Komedii („Gdy zgaśniesz, i ja zgasnę. Któregoś dnia znużysz się mną 
i zgaśniesz - na dobre", s. 311); pokój poza sceną, do którego zabierają 
Bima, Bama, Bema i Borna (Co gdzie), by tam ich torturować; „z oddali 
burzliwe oklaski” wywołane „katastrofą” przygotowaną przez Reżysera, 
które milkną, kiedy Protagonista „podnosi głowę, nieruchomo patrzy na 
widownię” (s. 413). Te oklaski tyleż zapowiadają, ile ironicznym komen
tarzem opatrują nasze brawa. Przestrzeń poza sceną w Akcie bez słów 
I została tak zaprojektowana, żeby stanowiła dla nas obietnicę wolności, 
rozwikłania tajemnicy naszego istnienia tu, w tym miejscu. „Powiedz 
mu... (waha się) powiedz mu, żeś mnie widział i że... (zastanawia się) 
i żeś widział mnie” (s. 129) - prosi Didi wysłannika Godota. Jednak 
kiedy Chłopiec zapewnia, że Godot na pewno przyjdzie następnego dnia, 
podejrzewamy niczym Didi, że on jutro znów ich nie pozna. Clov pod
powiada: „Coś posuwa się swoim torem" (s. 143) i w sztukach Becketta 
tok narracji definiuje zarówno miejsce, jak nasze doświadczenie tego 
miejsca, a zarazem zależy od logiki dla nas niedostępnej, gdyż znajduje 
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się poza przestrzenią, którą dzielimy ze sceną. To właśnie, jak mi się 
wydaje, zaczynają rozumieć Usta pod koniec Nie jat

...co?... to nie to?... to nie o to chodzi?... nie może nic powiedzieć?... w po
rządku... nie może nic powiedzieć... więc spróbować coś innego... wymyślić 
coś innego... wpaść znowu na jakąś myśl... no, nie tak zaraz... nagłe olśnienie... 
to też nie?... w porządku... więc jeszcze co innego... i dalej tak... w końcu się 
utrafi... coś co wystarczy na dłużej... matematyka... wtedy zostanie zbawiona... 
i wróci - ...co?... to też nie?... też nie o to chodzi?... nie może nic wymyślić?... 
w porządku... nie może nic powiedzieć... nie może nic wymyślić... nie może 
- ...co? kto?... nie!... ona! (s. 347)

„Przestrzeń jako taka może być pierwotnie dana, lecz jej organizacja i zna
czenie to efekt społecznego tłumaczenia, przekształcania i doświadcza
nia’’4. Tekst nie może stworzyć przestrzeni, lecz może stać się narzędziem 
jej przemian, może nadać specyficzną konfigurację przestrzenną specy
ficznym sensom i znaczeniom danego miejsca na skrzyżowaniu z miej
scem w świecie przedstawionym. Michel Foucault w swoim krótkim, 
ale bardzo ciekawym eseju Inne przestrzenie stwierdził, że „nie żyjemy 
w homogenicznej i pustej przestrzeni, lecz przeciwnie - w przestrzeni, 
która wprost przesiąkła wartościami i przypuszczalnie jest całkowicie 
fantazmatyczna”5. Szczególnie interesowały go takie przestrzenie, które 
określał mianem „heterotopii”, gdyż zbierają i koncentrują w danym miej
scu cały wachlarz często przeciwstawnych sobie postaw społecznych, zaś 
to miejsce zwykle leży gdzieś poza typowymi obszarami codziennego 
doświadczenia. Inaczej niż utopie, heterotopie to przestrzenie, które są 
zarazem „gdzieś” i „nigdzie”. Dla Foucaulta były to szkoły z internatem, 
miodowe miesiące, cmentarze, więzienia i domy spokojnej starości. Jego 
najważniejsza obserwacja wiązała się jednak z tym, że heterotopie nadają 
kształt przestrzenny ideologicznym kryzysom kulturowym, „nakładając

4 Edward Soja, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social 
Theory, Verso 1989, s. 79-80.
5 Michel Foucault, Of Other Spaces, tłum. Jay Miskowiec, „Diacritics” 1986, nr 1, s. 23.
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na siebie w jednym, konkretnym miejscu kilka przestrzeni, kilka lokaliza
cji, które jako takie w żaden sposób się nie łączą. Podobnie teatr nakłada 
na siebie w prostokącie sceny, jedno po drugim, różne miejsca, zupełnie 
sobie obce”. Jak ciała aktorów, tak przestrzeń sceny zawsze istnieje poza 
tekstem dramatu. Jednak przedstawienie teatralne wykorzystuje spraw- 
czość pisania jako ramę dla znaczeń tej przestrzeni, żeby pokazać ją jako 
jednocześnie realną i fantazmatyczną. Używa fikcyjnych okoliczności 
akcji dramatycznej, żeby wskazać nam drogę analizy akcji, tej specyficznej 
akcji, która ma miejsce tu i teraz. Dramaty Becketta to swoiste alegorie 
tekstu w teatrze, zachęcają więc do refleksji nad sprawczością dramatu 
w wyznaczaniu przestrzeni przedstawienia.

i. kwadrat: dramaturgie Euklidesowe

B
eckett zajmuje się tworzeniem miejsc, które zwykle niejednoznacz
nie zakorzenia w przestrzeni. Nie inaczej postępowali Eurypides 
i Szekspir. Ten pierwszy badał sposoby, dzięki którym orchestra 
i skene stać się mogą tematem dramatu; ten drugi tematyzował „ste

rylny fartuch” sceny elżbietańskiej. Becketta zaś zajmuje frontalność 
sceny pudełkowej. Dlatego w takich sztukach, jak Końcówka, Szczęśliwe 
dni czy Przychodzić i odchodzić, podobnie jak w realizacjach wideo od Ej, 
Joe do ..jak obłoki... tworzył miejsca akcji, wykorzystując perspektywę 
siedzącej przed sceną publiczności. Uwagi do Komedii wyraźnie pod
powiadają, że widzowie pozostają „poza przestrzenią idealną (sceną) 
zajętą przez jego ofiary” (s. 320). Reflektor punktowy, który prowadzi 
przesłuchanie, znajduje się na środku proscenium, niemal na krawędzi 
tej idealnej przestrzeni. Realizuje w istocie nasze życzenia jako odbior
ców, kiedy dyryguje postaciami z ciemności, którą z nami dzieli. Taki 
typ przestrzeni gry, zaprojektowanej naprzeciwko widzów, znajdujemy 
też w tekstach Becketta dla telewizji. W „początkowej sekwencji” Ej, 
Joe kamera śledzi Joego z „takiej samej odległości”, potem najeżdża na 
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niego stopniowo, „w dziewięciu wolnych przybliżeniach, mniej więcej 
po dziesięć centymetrów każde” (s. 568). Kamera w Trio widm filmuje 
prostokąt sceny, poruszając się drogą prostopadłą do drzwi w tylnej ścia
nie, co faktycznie przekształca wirtualną przestrzeń telewizyjnego studia 
w pudełko sceny. Głos spoza planu opisuje, co widzimy. Każdy ruch 
kamery (od punktu A do B i do C na planie) i jej zbliżenia podtrzymują 
to wrażenie, gdyż przez cały czas oglądamy przestrzeń z tego samego 
punktu widzenia. W ...jak obłoki... kamera znajduje się w tej samej, stałej 
odległości od przestrzeni gry, która wydaje się tożsama z polem widzenia 
kamery. Dramaty Becketta ustanawiają taką przestrzeń przedstawienia, 
w której widzowie znajdują się frontalnie do przestrzeni gry i (nieza
leżnie od ich faktycznego miejsca na widowni) oglądają akcję w tej sa
mej, narzuconej im perspektywie (czasem zależy to od kształtu świata 
przedstawionego, jak dzieje się to w wypadku reflektora punktowego 
w Komedii, w realizacjach wideo zwykle odpowiada za to precyzyjnie 
prowadzona kamera). Taka perspektywa nadaje kształt przestrzeni prze
stawienia i steruje uwagą widzów. W Katastrofie, najbardziej jawnie au- 
totematycznej sztuce Becketta, kiedy już Reżyser umieścił Protagonistę 
na postumencie, schodzi ze sceny, w którymś momencie podchodzi do 
„pierwszego rzędu foteli”, żeby „spojrzeć jeszcze z widowni” (s. 410-411). 
Kiedy Reżyser się tam znajdzie, umieszcza i scenę, i widzów w ramach 
własnej perspektywy, która ustanawia to przedstawienie: „Dobra. No to 
mamy tę naszą katastrofę” (s. 412).

Beckett tak wykorzystuje scenę pudełkową, żeby jego sztuki „można 
było potraktować jak obrazy prawdziwego porzucenia”, czy - jeszcze sil
niej - jak sposoby powiększania przez teatr tego, co Daniel Albright 
nazywa „nieumiejętnością istnienia” postaci na scenie6. Tekst drama
tyczny staje się tu narzędziem kształtowania specyficznego typu prze
strzeni, projektuje realizację „kompozycji z istoty scenograficznej”, jak 

6 Daniel Albright, Beckett and Aesthetics, Cambridge University Press 2003, s. 79,135.
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formułuje to Stanton B. Garner7.1 faktycznie jeden z najskromniejszych 
tekstów teatralnych Becketta, czyli Kwadrat, daje mocne podstawy do 
zakwestionowania sprawczości tekstu w determinowaniu miejsca akcji. 
Kwadrat powstał dla uczniów szkoły baletowej w Stuttgarcie8. Projektuje 
on teatralną w swojej istocie wizję przed okiem nieruchomej kamery. 
Wizję na tyle teatralną, że reżyser Alan Schneider poprosił autora o zgodę 
na zrealizowanie tego tekstu w teatrze9. Koncept Kwadratu jest bardzo 
prosty: każdy z czterech wykonawców wchodzi po kolei i wytycza dokład
nie wyznaczony geometrycznie tor wokół czegoś, co okazuje się kwa
dratem przestrzeni gry. We wstępnych didaskaliach Beckett zamieścił 
rysunek tego kwadratu, oznaczając jego rogi literami A, B, C i D; A-D 
i B-C leżą naprzeciw siebie. Pierwszy wykonawca („płeć obojętna”) wy
chodzi z punktu A: idzie po boku kwadratu w kierunku punktu C, tam 
obraca się w lewo, przecina przeciwprostokątną do punktu B, obraca się 
w lewo i idzie wzdłuż boku kwadratu z powrotem do punktu A, obraca 
się w lewo, przecina przeciwprostokątną do punktu D, obraca się w lewo 
i idzie wzdłuż boku kwadratu do punktu B, obraca się w lewo, przecina 
przeciwprostokątną do punktu C, obraca się w lewo i idzie wzdłuż boku 
kwadratu do punktu D, obraca się w lewo, przecina przeciwprostokątną 
do punktu A i to kończy sekwencję. A zatem przechodzi jeden raz po każ
dym boku kwadratu i przecina przeciwprostokątną każdego kąta cztery 
razy, zawsze obracając się w lewo, niczym potępieniec z piekła Dantego. 
Każdy wykonawca (i, 2, 3, 4) wychodzi z innego rogu (A, B, C, D) i po
stępuje wedle tego samego wzoru, w kolejnych sekwencjach wychodząc 
z następnego rogu po swojej lewej:

7 Stanton B. Garner, Bodied Spaces. Phenomenology and Performance in Contemporary 
Drama, Cornell University Press 1994, s. 54. Zob. zwłaszcza inspirujące rozważania 
na temat fenomenologii przestrzeni w dramaturgii Becketta w rozdz. 2.
8 Enoch Brater, Beyond Minimalism: Beckett's Late Style in the Theater, Oxford 1987, 
s. 109.
9 Graley Herren, Samuel Beckett's Plays on Film and Television, Palgrave Macmillan 
2007, s. 127.
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Z A wychodzi i; gdy pokona swój tor, dołącza do niego 3. Gdy obaj pokonają 
swoje tory, dołącza do nich 4. Gdy wszyscy trzej pokonają swoje tory, dołącza 
do nich 2. Gdy wszyscy czterej pokonają swoje tory, 1 wychodzi. Gdy 2, 3 i 4 
znów pokonają swoje tory, wychodzi 3. Gdy 2 i 4 znów pokonają swoje tory, 
wychodzi 4. Koniec pierwszej serii. 2 chodzi w dalszym ciągu, otwierając 
drugą serię; gdy pokona swój tor, dołącza do niego 1. Itd. Nieprzerwany ruch. 
Pierwsza seria (jak wyżej): 1, 13,134,1342, 342, 42 
Druga seria: 2, 21, 214, 2143,143, 43
Trzecia seria: 3, 32, 321, 3214, 214,14
Czwarta seria: 4, 43, 432, 4321, 321, 21 (s. 597-598)

Każdemu wykonawcy towarzyszy inny instrument perkusyjny („na 
przykład: bęben, gong, trójkąt, kostka drewniana”, s. 598). Choć Beckett 
sugerował, że perkusiści mogą być „ledwo widoczni: w głębi planu, w pół
mroku, na wzniesionym podium” (s. 599), w wielu realizacjach po prostu 
pozostawali niewidoczni.

„Do czego ci jestem potrzebny?” - pyta Clov w Końcówce. „Do roz
mowy” - odpowiada Hamm (s. 173). Ustalenie, do jakiego gatunku na
leży Kwadrat, nastręczało wiele trudności. Enoch Brater pisał: „Tu nie 
ma prawdziwego scenariusza, jest tylko pretekst”10. Kwadrat różni się 
od pozostałych sztuk bez słów sposobem wykorzystania tekstu. Beckett 
nie posłużył się bowiem do przedstawienia akcji typowym dla powieści, 
opisowym stylem narracji („Mężczyzna wpada na scenę tyłem, wyrzu
cony z prawej kulisy. Potyka się, pada, natychmiast wstaje, otrzepuje się, 
odwraca w przeciwną stronę, zastanawia się”, Akt bez słów, s. 195). On 
raczej wyreżyserował tę akcję, posługując się konwencjonalnym językiem 
uwag scenicznych jako swoim głównym narzędziem. Pod tym względem 
Kwadrat poszerza jeden z najbardziej odkrywczych i frapujących aspek
tów tego, czym dla Becketta było pisanie dla teatru. Jak dowodzą liczne 
kontrowersje, wywołane brakiem respektu reżyserów dla jego wskazówek 
scenicznych, ten sposób pisania obdarzał druk takim autorytetem, który 
rozszerzał sankcje autorskie z samych dialogów na inne typy zapisu, do 
tej pory traktowane jak coś innego, jako tekst pomocniczy, a zatem objęty

10 Enoch Brater, op. cit., s. 110.
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innymi i zdecydowanie mniej istotnymi obostrzeniami”. Przyjętą kon
cepcję autorytetu zwykle wspierają odpowiednie rozwiązania prawne. 
Przekonanie, że Beckett z powodzeniem narzucał traktowanie „gorszych” 
elementów tekstu jako obszaru objętego umową licencyjną, wynika po 
części z reguł obowiązujących dziś reżyserów. Język didaskaliów w dra
macie współczesnym to również efekt tego, że pod koniec XIX wieku 
bardzo popularne stały się sztuki wydawane drukiem i czytane, a także 
upowszechniła się koncepcja dramatopisarza jako piszącego „autora”. 
Ibsen, Shaw i inni wykorzystywali didaskalia do tego, żeby opisać dla 
czytelników scenerię akcji, uwzględniając możliwości aparatu sceny. 
Choć takie didaskalia tematyzowały materialne uwarunkowania teatru, 
to stylem różniły się znacznie od dialogów. Pisane dość ubogim językiem 
uwagi sceniczne Ibsena czy Wilde’a, lekko ironiczne instrukcje dla oczu 
czytelnika Shawa czy gadatliwe komentarze Stopparda podtrzymują swoją 
tak stylistyczną, jak też formalną odmienność w stosunku do dialogów.

W tym sensie zasadność rozmaitych interwencji prawnych ze względu 
na naruszający licencję brak respektu dla „tekstu” w realizacjach sztuk 
Becketta wiąże się z jego odmiennym podejściem do didaskaliów oraz 
uwag na temat wystawienia. Kształt miejsca akcji często bowiem zapo
wiada, czy nawet wzmacnia, arcygorzki smak dialogu w Komedii:

Odpowiedź na światło pada błyskawicznie.
Twarze - kamienne. Głosy, poza miejscami, gdzie zaznaczona jest ekspresja, 
bezbarwne.
Tempo mówienia bardzo szybkie, (s. 303)

Utarło się już, żeby traktować Kwadrat „faktycznie raczej jako zbiór in
strukcji niż właściwy tekst”11 12. Często też odnotowuje się to, z jaką uwagą 
Beckett odnosił się do medium przedstawienia („zostały napisane z myślą 

11 Pogłębioną analizę autorytetu dramatów Becketta znaleźć można w: W. B. Worthen, 
Print and the Poetics of Modern Drama, Cambridge University Press 2006, s. 159-175.
12 Graley Herren, op. cit., s. 124.
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o telewizji i nie są sztukami dla teatru”'3). Kwadrat zrodził się bowiem 
z impulsu podstawowego dla dramaturgii Becketta od czasów Komedii, 
czyli z dążenia do zapisania przestrzeni. Choć nie ma tu dialogów, to 
trudno powiedzieć, żeby ten tekst nie został napisany, żeby był jedynie 
pretekstem. Język ozdabiają typowe dla autora, lakoniczne ornamenty. 
Realizuje on także rygorystycznie cel wyznaczony przez Arystotelesa, 
szczegółowo opisując akcję. Co więcej, jako podstawę sprawczości podpo
wiada też zasadę konstrukcji świata przedstawionego: każdy wykonawca 
porusza się po scenie, nadając kształt miejscu akcji, poprzez określony 
sposób używania pozwala je poznać i rozpoznać. Wejściu każdego wy
konawcy towarzyszy wyraźny dźwięk perkusji (i, jeśli to możliwe, odgłos 
kroków, skoro didaskalia informują: kroki „każdego wykonawcy brzmiące 
inaczej”, s. 599). Tory, które wyznaczają poruszający się wykonawcy, de
finiują wymiary i kształt oświetlonej przestrzeni. Wszyscy w habitach, 
twarze ukryte w kapturach, „o jak najpodobniejszej budowie. Najlepiej 
niewysocy i szczupli. Wskazane pewne wyszkolenie baletowe” (s. 599). 
Prawdopodobnie chodziło o to, żeby ich kroki (sześć na każdy bok kwa
dratu) i obroty w lewo były możliwie precyzyjne i jednakowe. Kreślone 
przez nich tory wyznaczają kwadrat, a kiedy przecinają przeciwprosto- 
kątną, każdy lekko zbacza, dokładnie w swoją prawą stronę, tym samym 
otwierając inną przestrzeń, dziurę w samym środku. Punkt „E jest jakby 
sferą niebezpieczną. Stąd właśnie zboczenie. Sposób omijania ustalony 
na początku, podczas pierwszego solo, przy pokonywaniu pierwszej prze
kątnej (CB)” (s. 600).

13 Jonathan Kalb, Beckett in Performance, Cambridge University Press 1989, s. 95.

Tekst poboczny dramatu, choć nigdy nie staje się częścią sztuki jako 
„mowa", domaga się jednak miejsca w przedstawieniu. Beckett często 
ograniczał środki wyrazu aktorów (zamykając ich w urnach w Komedii, 
redukując do samych Ust), zakazując ruchu, gestu i modulacji głosu, które 
mogłyby zabarwić przedstawienie indywidualnymi sposobami ekspre
sji czy charyzmą (przypominam jego słynne stwierdzenie w rozmowie 13 
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z Deirdre Bair, że w najlepszej sztuce, którą napiszę, „nie będzie aktorów, 
tylko tekst”'4). A przecież rytm pisania - „...na świat... na ten świat... 
ten świat... takie małe nic..." (Nie ja, s. 354) - to odpowiedni instrument 
ucieleśnienia. W Kwadracie rytmiczne, wyczerpujące, raczej mechaniczne 
wyliczenie schematów ruchu, często w krótkich zdaniach, które chętniej 
łączą się w sekwencję niż w syntaksę („Nieco wzniesiona. Na wprost. 
Nieruchoma. Obejmująca zarówno wykonawców, jak perkusistów”, s. 
599), stwarza wrażenie nagłej potrzeby. Dlatego autor rezygnuje ze zwo
dzących z głównej drogi, niekoniecznych zaimków, rodzajników i czasow
ników: „Wszystkie możliwe kombinacje świateł” (s. 598). Język Kwadratu, 
jak zawsze dzieje się to w dramacie, jest językiem sprawczym: dostarcza 
narzędzi i przygotowuje strukturę czynności, która w przedstawieniu 
zostanie rozłożona na odrębne działania.

W tekście sztuki znajduje się rysunek. „Polem jest kwadrat” (s. 597), 
wyznaczający miejsce gry. Jednak właściwe miejsce tworzy realizacja tek
stu, który narzuca porządek krokom każdego wykonawcy oraz ich wejściom 
i wyjściom. Cała sekwencja ma charakter arytmetyczny, żeby w wyzna
czonym czasie 25 minut, który znacznie się skrócił, kiedy reżyserował 
sam Beckett'5, wyczerpać wszystkie kombinacje indywidualne i grupowe:

Wszystkie (cztery) możliwe solo.
Wszystkie (sześć) możliwe duety (dwa dwukrotnie).
Wszystkie (cztery) możliwe tria, dwukrotnie, (s. 598)

Całość ma swój rytm, każda z czterech sekcji zaczyna się od solo, żeby 
potem spuchnąć do czterech symultanicznych występów i powrócić do 
solo. Ukryci w habitach wykonawcy, którzy prowokują skurcze i rozkurcze 
przedstawienia, nie otrzymali wyraźnego zakazu wykonywania innych 
ruchów czy gestów. Jednak rygor rysunku i jego dokładny opis w tekście 
zdają się wykluczać inne działania niż wyliczone przez autora.

14 Deirde Bair, Samuel Beckett, Harcourt Brace Jovanovich 1978, s. 513.
15 Enoch Brater, op. cit., s. 109.
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Kwadrat alegoryzuje sprawczość tekstu dramatycznego, gdyż 
uwzględnia materialną przestrzeń sceny. Jak w wielu innych swoich 
sztukach, tak i tutaj Beckett zdefiniował obszar gry jako oświetlone pole, 
którego krańce pogrążają się w mroku, światło „przyćmione, z góry, 
przechodzące wokół pola w mrok’’ (s. 598). Zaprojektował przestrzeń po
zbawioną granic i niemożliwą do poznania. Zaznaczył wprawdzie oświe
tlone pole gry, lecz zanim wejdą wykonawcy, nie ma ono klarownych 
wymiarów. Tekst wyznacza tu miejsce, które - inaczej niż, powiedzmy, 
w teatrze Brechta - nie zostało jednoznacznie ulokowane w aparacie 
(teatr czy wideo) swojej widzialności, staje się coraz mniej widoczne, 
pogrąża się w mroku. Kwadrat jedynie inicjuje przestrzeń teatralną; 
zajmuje - ma - miejsce; nadaje mu znaczenie poprzez szczegółowo 
wyznaczone sekwencje wydarzeń; instrumentalizuje fikcyjne „postacie” 
w interfejsie tekstu, ciała, ruchu, materialności; wyraża przestrzeń jako 
czas, który ma początek, środek i koniec. Reżyseruje światło, dźwięk 
i ucieleśnione ruchy, rzeźbiąc pełne znaczeń miejsce w niczym, nigdzie, 
w mroku. Precyzyjnie wyznacza kształt (kwadrat o boku sześciu kro
ków), ale tworzy go jako miejsce na coś, miejsce z pewnym celem, jako 
orchestrę, miejsce do tańca w antycznym teatrze, miejsce do oglądania, 
gdzie dialektyka między jednym a wieloma staje się zarazem nadrzęd
nym przedmiotem dramaturgii, pytaniem, które przywraca życie are
nie teatru obywatelskiego16. Specyficzne środki tekstu dramatycznego 
wypełniają przestrzeń i obdarzają ją znaczeniem z pomocą wzorów 
geometrycznych, poddanych dyktatowi sekwencji arytmetycznej; wy
znaczają w niej punkty, linie, wektory, kąty. To przestrzeń euklidesowa, 
w której porządek, oświetlenie, jasność narzucają formę ciemności. 
Przestrzeń zyskuje tu określony wymiar, poddaje się mapowaniu przez 
swoją potencjalność w czasie działania wykonawców. Kiedy 1 odchodzi 
(choć z tekstu nie wynika jasno, że to robi - „powtórki zaczynać bez

16 Brater opisuje Kwadrat jako „choreografię szaleństwa”, w której nie ma „żadnych 
dialogów, dziwnych, poetyckich czy jakichkolwiek innych", czyli przypomina nam, że 
„źródła zachodniego teatru to dytyramb i tańce chóru”, ibidem, s. 107. 
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przerywania, a wygasić na chodzącym samotnie i”, s. 598), przestrzeń 
powraca do swojego poprzedniego stanu, bez formy i wymiarów.

Kwadrat rygorystycznie podporządkowuje swoją przestrzeń autory
tetowi tekstu, czy też tak nam się wydaje: tekst dyktuje, jak stworzyć 
przestrzeń i jej używać, jak nadać jej znaczenie i ją opuścić. Jednak przed
stawienie w reżyserii Becketta jasno pokazało, że każda realizacja po 
swojemu wykorzystuje tekst Kwadratu, żeby skonstruować specyficzne 
miejsce, dokładnie zaplanowane, skoncentrowane, minimalne wydarze
nie; wydarzenie, które rozpocznie się w chwili, kiedy pojawią się postacie 
w habitach, żeby się spotkać i ominąć punkt E. Ta chwila natężonej uwagi, 
ten klimaks pojawia się dopiero w przedstawieniu, lecz sygnalizuje go 
już przyspieszony nieco rytm samego tekstu: „Wykonawcy, gdy w trójkę 
lub w czwórkę spotykają się w E, pokonują ten punkt bez załamywania 
rytmu. Jeśli zaś mieliby go załamywać, jak najlepiej to wykorzystać?" (s. 
600). Akcja Kwadratu to sekwencja ruchów: bok, przeciąć, bok, przeciąć, 
bok, przeciąć, bok, przeciąć, powrót do punktu wyjścia, wyjście. Moment 
dramatyczny to chwila odejścia od schematu; chwila, kiedy tylko jeden 
wykonawca się porusza, lecz stopniowo dochodzi do kryzysu, bo czterech 
wykonawców zmierza ku sobie, a następnie precyzyjnie skręca w prawo. 
Umieszczając działanie w określonym miejscu, Kwadrat podpowiada, 
nakazuje rygorystyczne i konsekwentne wykonanie koniecznych działań, 
wpisanych w ten dramat. Te konsekwentne działania - tak w Kwadracie, 
jak w innych sztukach - widać już w samym scenariuszu, lecz ich mate
rializacja w formie wydarzenia zależy od realizacji tekstu (żadnych zwol
nień, żadnych potknięć). To akt, który tym bardziej przyciąga uwagę, 
a może nawet wydaje się konieczny, im dokładniej zostanie wykonany.

„E jest jakby strefą niebezpieczną. Stąd właśnie zboczenie” (s. 600): 
działania tworzące klimaks w Kwadracie wyróżnia bogaty, najbardziej 
sugestywny, minimalnie poetycki język. Rozumienie tego momentu 
jako „zboczenia” nawiązuje do perfekcyjnej geometrii, do platońskiego 
Kwadratu, którego nie da się zrealizować w trzech wymiarach, a zatem 
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w ogóle przestaje być Kwadratem'7. Chodzi właśnie o zboczenie, ponieważ 
deformuje ono idealne tory wykonawców, mąci czystą arytmetykę ru
chu, potwierdzając materialność wykonawców jako tych, którzy nie mogą 
w tym samym czasie przejść przez ten sam punkt, nie mogą zająć tego 
samego miejsca. Tekst dyktuje sposób poruszania się w przestrzeni, lecz 
także wyznacza zasady, na jakich należy ją opuścić. Określa też miejsce, 
którego należy unikać, nie zajmować, tym samym sytuując niewielką 
„dziurę” w centrum powtarzającej się w nieskończoność historii. Ten 
punkt, centralny węzeł uniku, nie zostanie przez nikogo zajęty, czyli 
pozostanie nieznany i niemożliwy do poznania. To więc nadal będzie 
kwadrat, jak dyktuje rysunek Becketta, choć jego precyzyjnie wykreślone 
granice pojawiają się i znikają zależnie od czynności wykonawców. Jego 
centrum, punkt E, to „jakby strefa niebezpieczna. Stąd właśnie zbocze
nie”. Jednak nie znamy rodzaju grożącego tam niebezpieczeństwa. To 
prawda, wykonawcy nie mogą zająć tego miejsca równocześnie. Lecz użyte 
przez Becketta słowo „zboczenie" sugeruje ominięcie, które przypomina 
nieco „gwałtowny” gest Ust, które odmawiają używania pierwszej osoby 
w Nie ja. Tekst jako przyczyna sprawcza własnej realizacji tworzy miejsce 
i dostarcza zasad jego ucieleśnienia, zasad obligujących tych, którzy się

17 Niczym inne teksty Becketta, Kwadrat stał się czymś w rodzaju miejsca ekspery
mentów na portalu YouTube. Jedna z eleganckich czarno-białych wersji pokazuje po
rośnięty chwastami kwadrat w czymś, co wydaje się posiadłością pod miastem; każda 
figura materializuje się i zaczyna realizować swój „kurs", a potem znika, zastąpiona 
przez kolejną. Figury w ramach technicznych eksperymentów zostają na przykład 
nałożone jedna na drugą. Zob. Flisa Morello, Yannick Donet, adaptacja Kwadratu www. 
youtube.com/watch?v=wl-GwUBnlg&feature-related (12.10.2008); elegancka realizacja 
podwójnego Kwadratu Katsury Kana: Katsura Kan i Saaltimbanąues, Beckett Butoh \ 
Notation W-Quad 07 www.youtube.com/watch?v=QPHkpcyo<)CE&feature=rec-HM- 
-r2 (12.07.2009). Tekst Becketta przypomina nieco Raumtanz Oskara Schlemmera, 
wystawiany w latach dwudziestych XX wieku w Bauhausie: trzy figury, podobne do 
siebie i ubrane w strój w kolorze podstawowym (czerwony, niebieski, żółty), wchodzą 
oddzielnie na scenę z towarzyszeniem muzycznego/perkusyjnego akompaniamentu. 
Na podłodze widnieje zaznaczony kwadrat jako pole gry, przecięte liniami łączącymi 
przeciwległe kąty i wychodzącymi z połowy każdego boku. 
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w nim znaleźli, do przestrzegania tego samego czasowo-przestrzennego 
porządku. Ale przedstawienie projektuje też fikcyjne „tam i wtedy" w ra
mach konkretnych parametrów sceny. Dlatego aż kusi, żeby - biorąc pod 
uwagę preferencje Becketta - stworzony przez tekst, lecz niedostępny dla 
wykonawców punkt E w centrum, potraktować jako przestrzeń, z któ
rej emanuje tekst, jako przestrzeń, którą tekst może stworzyć w danym 
miejscu jako część wydarzenia teatralnego, lecz przedstawienie nigdy nie 
potrafi jej zająć. Tekst umożliwia zajęcie, a nawet przedstawienie tej prze
strzeni na scenie, a jednocześnie tworzy - tu jako symboliczne centrum 
reprezentacji - dziurę, nieobecność w procesie oznaczania.

Kwadrat jako tekst podejmuje zatem interesujący eksperyment ze 
sprawczością dramatu w kwestii konstruowania przestrzeni na scenie. 
To zarazem wyjątkowy przykład dramatu, zwłaszcza ze względu na jego 
specyficzną relację z przedstawieniem. W połowie lat sześćdziesiątych 
XX wieku Beckett zaczął reżyserować własne sztuki dla teatru i telewizji. 
Powstał wtedy nie tylko bardzo bogaty korpus przedstawień, lecz także 
kwestia sprawczości tekstu w przedstawieniu została podjęta w sposób 
nieco inny niż dotąd. Jak należy traktować zmiany wprowadzone przez 
Becketta jako reżysera? Jako ostateczne modyfikacje jego sztuk? Jako 
poprawki, które wprawdzie okazały się konieczne ze względu na warunki 
danej realizacji, lecz nie wychodzą poza nią w swojej celowości? Jako rzecz 
jednorazową czy jako model sposobu materializacji sprawczości pisania 
na scenie przedstawienia?

Kwadrat przekonująco pokazuje, jak pojęcie autorytetu zapośrednicza 
nasz kontakt z tekstem dramatu i jego rozumienie, a także wpisane weń 
wyobrażenie o przestrzeni świata przedstawionego. Beckett przygotował 
Kwadrat ze swoim współpracownikiem Walterem Asmusem w 1981 roku 
dla Süddeutscher Rundfunk jako Quadrat I+IL BBC2 wyemitowało tę 
wersję 16 grudnia 1982 roku’8. Stanowiła ona wyzwanie i jednocześnie

18 C. J. Ackerley, S. E. Gontarski, The Grove Companion to Samuel Beckett: A Reader's 
Guide to His Works, Life, and Thought, Grove 2004, s. 472. 
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okazała się bardzo instruktywna. Realizatorzy zlekceważyli wskazówkę 
ze scenariusza, że światło określa odcień stroju wykonawców i ubrali ich 
w kolorowe habity. Zaś entuzjazm, z jakim wykonawcy realizowali prze
pisane kroki, sprawił, że przedstawienie trwało krócej niż przewidywane 
dwadzieścia pięć minut. Co więcej, kiedy niemieccy technicy sprawdzili 
film na czarno-białym monitorze, Beckett na tyle się nim zachwycił, że 
wymyślił i wystawił drugą wersję, która rozgrywa się „ioo tysięcy lat póź
niej”. Quadrat II przedstawia tylko pierwszą serię. Wykonawcy w białych 
habitach chodzą o wiele wolniej, a ich sandały skrzypią na podłodze'9. 
W The Complété Dramatic Works tę wersję Znajdziemy jedynie w postaci 
krótkich notatek:

1. Po realizacji tego oryginalnego scenariusza (Kwadrat I) następował 
w Stuttgarcie inny wariant (Kwadrat II).

2. [Światło] Zrezygnowano z niego, uznając za niepraktyczne rozwiązanie. 
Przez cały czas białe, neutralne oświetlenie.

3. [Czas] Przeszacowany. Kwadrat I szybkie tempo. Ok. 15’. Kwadrat II wolne 
tempo, tylko 1 seria, ok. 5’.

4. [Problem] E jest jakby strefą niebezpieczną. Stąd właśnie zboczenie. Sposób 
omijania ustalony na początku, podczas pierwszego solo, przy pokonywa
niu pierwszej przekątnej (CB). (...)

5. [Kwadrat II] Brak kolorów, wszyscy czterej w identycznych, białych ha
bitach, bez perkusji, jedynym dźwiękiem odgłos kroków, wolne tempo, 
tylko 1 seriaio.

Reżyseria Becketta oznaczała rewizję, dopracowanie, cięcia i - w przy
padku Kwadratu II - przedstawienie, które adaptowało wzór istniejącego 
już scenariusza, pozostawiając jedynie jego ślady, zagubione Quarto. 
Ackerley i Gontarski podpowiadają, że „zarejestrowana na wideo reali
zacja niemiecka oznacza jedyny «finalny» i właściwy tekst"2'. To stwier
dzenie każę sądzić, że chodzi tu raczej o „pretekst” niż „właściwy tekst”.

19 Zob. Enoch Brater, op. cit., s. 109.
20 Samuel Beckett, The Complété Dramatic Works, Faber 1986, s. 453-454.
21 C. J. Ackerley, S. E. Gontarski, op. cit., s. 472.
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A przecież nawet w Kwadracie I, Beckett bodaj wcale nie „poszedł” za 
tekstem, kiedy jego potencjalną sprawczość ulokował w materialnej 
przestrzeni sceny, realizując ją w specyficzny sposób - sposób, który 
trudno traktować jako ostateczne rozstrzygnięcie. Kwadrat I, na przy
kład, wyznacza pole gry w klarowny sposób: nie tyle oglądamy tu, jak 
tory wykonawców rysują kwadrat, ile widzimy kwadrat w kolorze piasku 
wymalowany na ciemniejszym tle. Beckett zaprojektował ten kwadrat 
jako istniejące wcześniej miejsce, które raczej przymusza wykonawców 
do obrotów w lewo, niż dopiero powstaje w efekcie ich czynności. Tekst 
bynajmniej nie określa dosłownie, że centrum kwadratu powinno być 
widoczne („E jest jakby strefą niebezpieczeństwa”). Jednak w Kwadracie 
I publiczność widziała ciemny punkt w samym środku, dziurę, rodzaj 
thymele, wokół której krążą wykonawcy, zbaczając ze swojego toru. Czy 
rozwiązania tego typu są w jakiś sposób istotne dla tekstu? Beckett 
zgodził się na współpracę z wydawcami The Theatrical Notebooks of 
Samuel Beckett, gdzie ukazały się jego sztuk już po ich wystawieniu. 
Ale nie potrafił się zdecydować, czy wszystkie zmiany, które wprowa
dził jako reżyser - najbardziej oczywistym przykładem jest usunięcie 
Słuchacza z Nie ja - należy w nich uwzględnić. Kwadrat w ogóle nie 
został wydany w tej serii.

Sztuki bez słów Becketta to zwięzła krytyka sposobu, w jaki dramat 
zwykle tworzy przestrzeń, krytyka jego zdolności do przekształcania 
sceny „do wynajęcia” w określone miejsce. W formie alegorii Kwadrat 
pokazuje ponadto, że ta przestrzeń powstaje w sposób momentalny i rela
cyjny. Niezależnie od tego, czy na scenie znajduje się pracownia Roebucka 
Ramsdena czy podupadłe mieszkanie Stanleya Kowalskiego, jej znaczenie 
rodzi się jako efekt gry aktorów: pusta scenografia to po prostu scenogra
fia, performatywną siłę zyskuje dopiero, kiedy się jej używa. Niczym nie
istniejący kwadrat z Kwadratu, a nawet jako widoczny kwadrat z Quadrat 
I, dramat może wskazać miejsce akcji, lecz znaczenie uzyska ono dopiero 
jako konkretne miejsce, które się pojawia podczas samego przedstawienia; 
rozgrywa się na nim akcja i ono następnie znika.
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2. PRZYJMUJĄC WARUNKI TEJ LICENCJI

P
roblem pisania przestrzeni znajduje się w samym centrum jednej 
z najbardziej znaczących kontrowersji ożywiających teatr. Ta kontro
wersja rodzi się wprost z podwójnej tożsamości dramatu, znajdują
cego się między tekstem a przedstawieniem. Grupa Nowych Krytyków 

w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku podstawowy charakter 
literacki dramatu, jego poezję, umiejscawiała w dialogu. To dialog spra
wia, że Hamm i Clov istnieją na scenie jako „postacie, które wygłaszają 
kwestie’’22, dzięki czemu tekst „pracuje" w przedstawieniu. Jednak sztuki 
Becketta - podobnie jak Ibsena, Shawa, Stopparda i innych dramatopi- 
sarzy - wyraźnie przenoszą głos autora, jego obecność i stan posiadania 
poza sferę dialogów. Obejmują one bowiem również obszar kiedyś uwa
żany za ściśle instrumentalny wobec realizacji na scenie, ale peryferyjny 
dla dramatu jako takiego, czyli didaskalia. Dziś to właśnie w nich materia- 
lizuje się podwójny status dramatu. Od kiedy pod koniec XIX wieku roz
poczęła się kariera reżysera, zwyczajowo traktowano dialogi jako własność 
autora, reżyserowi pozostawiając aranżowanie akcji w trzech wymiarach 
sceny. Skoro „tekst” postrzega się jako sprawczość w ramach procesu 
wzajemnego konstruowania się okoliczności dramatu w okolicznościach 
teatru, właściwe wydaje się postawienie pytania o to, czy tę potencjalną 
sprawczość można realizować inaczej, czy różne aspekty literatury mogą 
po swojemu dojść do głosu w przedstawieniu.

22 John Crowe Ransom, The New Criticism, New Directions 1941, s. 169.

Jeden z najbardziej cenionych dramatopisarzy XX wieku, najpierw dość 
kontrowersyjny, gdyż ściśle przestrzegał własnej prywatności, stał się jesz
cze bardziej kontrowersyjny, kiedy realizatorzy nie chcieli dostatecznie 
ściśle przestrzegać jego nie zawsze czytelnych wyobrażeń o wystawieniu da
nego tekstu. W dyskusjach wokół Becketta w latach osiemdziesiątych i póź
niej to pytanie wysuwało się na plan pierwszy, ponieważ zwykle dotyczyły 
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one materializacji przestrzennych elementów jego sztuk. Kilka spektakli 
można pod względem teatralnym i prawnym uznać za istne kamienie 
milowe. W 1984 roku JoAnne Akalaitis wystawiła Końcówkę w American 
Repertory Theater. Prawni przedstawiciele autora zagrozili zdjęciem spek
taklu z afisza, gdyż „wnętrze bez mebli” pokazała w zrujnowanym odcinku 
tunelu metra (konflikt zażegnało umieszczenie informacji w programie 
do spektaklu, że chodzi o adaptację). Kolejne kontrowersyjne realizacje to 
różowa Końcówka Gildasa Bourgeta na scenie Comédie Française w 1988 
roku; grany przez same kobiety dramat Czekając na Godota przygotowany 
przez De Haarlemse Toneelschuur w tym samym roku; Kroki w 1994 roku, 
w których Deborah Warner i Fiona Shaw dały May czerwoną narzutkę, 
bardziej ją oświetliły i ulokowały jej kompulsywne chodzenie w dwóch 
miejscach, na scenie oraz na platformie ponad i za fotelami na parterze; 
a także inscenizacja Czekając na Godota w Pontederze. W tym ostatnim 
przypadku spadkobiercy Becketta wytoczyli proces twórcom, gdyż Didiego 
i Gogo grały siostry bliźniaczki, jednak sąd sprawę oddalił2’. Wymienione 
przedstawienia i wywołane przez nie kontrowersje na plan pierwszy wysu
wają sprawczy charakter tekstów dramatycznych w teatrze, wykorzystanych 
jako części wydarzenia, które w sposób konieczny przekracza ograniczenia 
dyktowane przez didaskalia, co dzieje się nawet w przypadku pozornie 
precyzyjnych sztuk Becketta. Poza wszystkim dialog w tych spektaklach 
pozostał relatywnie bez zmian. Zmieniały się natomiast albo aspekty ma
terialnego ucieleśnienia (Beckett zanotował, że „kobieta nie ma prostaty”, 
lecz poza tym gender postaci w Czekając na Godota nie został określony23 24), 
albo koncepcja scenograficzna, sposób wpisania tekstu w przestrzeń teatru.

23 Na ten temat zob. hasła „adaptation”, „censorship” i „law” w: C. J. Ackerley, S. 
E. Gontarski, op. cit., na temat Akalaitis i ART zob. Jonathan Kalb, op. cit., s. 165-184; 
Gerald Rabkin, Is There a Text on This Stage?: Theatre / Authorship / Interpretation, 
„Performing Arts Journal” 1985, nr 2-3, s. 142-159; na temat Kroków Warner i Shaw 
zob. W. B. Worthen, op. cit., s. 159-175; a na temat Czekając na Godota we włoskim 
sądzie zob. Barbara McMahon, Beckett Estate Fails to Stop Women Waitingfor Godot, 
„Guardian”, 4.02.2006.
24 C. J. Ackerley, S. E. Gontarski, op. cit., s. 89.
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Powyższe kontrowersje, choć zwykle traktowane jako konflikt autory
tetów - autor kontra reżyser - bardzo wyraźnie wskazują na nieokreślony 
charakter tekstu w teatrze. Sztuki, które winne uwzględniać określony 
typ przestrzeni scenicznej - ateński amfiteatr, elżbietańską scenę fartu
chową - proponują bowiem nowe lub inne przestrzenie. W teatrze ateń
skim materializacji podlegał model demokracji obywatelskiej, rozumianej 
jako współzawodnictwo, w którym udział brali nie tylko protagoniści na 
orchestrze, lecz także trybunowie, opłacający konkurujące ze sobą chóry 
dytyrambiczne, podobne do siebie i pełniące podobne funkcje, lecz oce
niane odrębnie, występujące w ramach religijnego, rytualnego, obywatel
skiego i imperialnego wydarzenia Dionizjów. Inscenizacja Bachantek na 
scenie tradycyjnego teatru, gdzie zajmowane miejsce zależy od ceny biletu, 
a nie od koligacji, zaś niewidoczna publiczność, złożona z indywidualnych 
konsumentów, patrzy w głąb pudełka sceny, oznacza wykorzystanie tekstu 
do aranżacji innych przestrzeni, niż dyktuje to miejsce akcji tej tragedii. 
Znakomicie uchwycił to Oliver Taplin, kiedy powiedział: „Kuliste sztuki 
w sześciennych teatrach”25. Historia przedstawień sztuk Szekspira od końca 
XIX wieku - od Williama Poela do nowego teatru Globe - to po części 
historia wysiłków w celu stworzenia czegoś na wzór praktyk twórczych 
Szekspira. Tymczasem, nawet w nowym teatrze Globe, przestrzeń akcji 
się zmieniła, nawet jeśli nie pod względem rozmiaru, kształtu, technologii 
i wystawienia na działanie pogody, to z pewnością kulturowego znaczenia 
tych elementów we współczesnych spektaklach. Mimo podobieństwa do 
nowego Globe, teatr czasów Szekspira zajmował inne miejsce w potencjal
nej ekonomii turystyki czy w dalekosiężnych planach rozwoju miasta. Nikt 
też nie sytuował go w ramach kultury rozrywkowej, która dziś obejmuje 
także muzea, parki tematyczne, filmy i telewizję. Nie inaczej rzecz się miała 
w przypadku dramatów „klasycznych"; sztuk, które w formie tekstów prowa
dziły niezależną, liczącą się egzystencję poza swoimi realizacjami w teatrze.

25 Oliver Taplin, Greek Tragedy in Action, University of California Press 1978, s. 172.

Kontrowersje wokół Becketta dotyczą przede wszystkim powiązanych 
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ze sobą i częściowo błędnie postawionych kwestii własności i stosowności. 
Pytanie brzmi: czy dana realizacja zaproponowała „możliwą do obrony 
interpretację sceniczną tekstu", respektując zarówno „sens dialogów”, jak 
też zakładaną konfigurację przestrzeni w teatrze (Gussow), czy też w efekcie 
wystawienia tekstu Becketta na scenie doszło do naruszenia praw autor
skich? Kontrowersje tego typu dotyczą zatem nie tylko aranżacji przestrzeni, 
lecz również świadczą o tym, jakie wyzwanie rzuca podwójna sprawczość 
dramatu i jego poetycki aspekt, kiedy chodzi o zbudowanie podwójnych 
okoliczności przedstawienia, czyli świata przedstawionego rzutowanego na 
krajobraz istniejącej wcześniej przestrzeni scenicznej. Teksty Becketta nie 
potrafią sterować tym procesem, żaden dramat tego nie potrafi. A jednak 
umowy licencyjne, które Samuel French proponuje teatrom, ubiegającym 
się o zgodę na wystawienie którejś ze sztuk Becketta, zwykle zawierają 
dodatkową klauzulę, która dyktuje zasady ich realizacji, choć mówi się, że 
one same w pełni regulują sposób swojego istnienia w teatrze:

Nie można niczego dodawać, skreślać czy zmieniać płci postaci w stosunku 
do przewidzianych w tekście, ani wprowadzać zmian innego typu w rękopisie 
czy sposobie przedstawienia tej Sztuki niż zawarte w wydaniu dla teatrów do
łączonym poniżej; należy też respektować wszystkie didaskalia, jakie znajdują 
się w tekście, nie wprowadzając żadnych uzupełnień, skreśleń czy zmian. 
Dotyczy to również muzyki, efektów specjalnych czy innych dodatków podczas 
prezentacji tej Sztuki, jeśli nie została uzyskana stosowna zgoda na piśmie. 
Akceptując umowę wraz z dodatkową klauzulą, nabywca praw wyraża zgodę 
na to, że ich nieprzestrzeganie prowadzi do nieodwracalnych szkód po stronie 
Właścicieli licencji, dla których prawo nie przewiduje adekwatnej rekompen
saty, co umożliwi im dochodzenie swoich praw do zadośćuczynienia, między 
innymi w sądzie26.

26 Cytuję z klauzuli do umowy licencyjnej, zezwalającej na wystawienie kilku krót
kich sztuk Becketta na scenie University of California, Berkeley, w reżyserii Patricka 
Andersona. Umowa została podpisana 24 lutego 2000 roku. Na podstawie relacji 
o interwencjach spadkobierców Becketta w przypadku innych spektakli uznaję, że 
chodzi o standardową klauzulę. Serdecznie dziękuje Katherine Mattson z Department 
ofTheater, Dance and Performance Studies za współpracę w tej sprawie i wielu innych. 
Zob. również Leonard Jacobs, Beckett Estate Ends „Godot", Cities Casting Concerns, 
„Backstage", 29.11.2002.
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Sztuki Becketta nie pozostawiają realizatorom większych wątpliwości, 
choć pozornie dołączenie takiej klauzuli do umowy licencyjnej świadczy 
o czymś innym. Z jednej strony każde wystawienie w określonym miejscu 
z konieczności inaczej materializuje tekst dramatu. Nie da się przecież 
informacji „wnętrze bez mebli” z Końcówki zrealizować dosłownie na 
scenie małego teatru. A na scenie Olivier Theatre? Jak przedstawić „drogę 
wiejską" z Czekając na Godota'? W większości inscenizacji, łącznie z przy
gotowanymi przez samego Becketta, istnienie drogi raczej się zakłada, 
identyfikuje z samą sceną. Beckett w Kwadrat I+II przedstawił pole gry 
w kształcie kwadratu, choć na podstawie tekstu trudno powiedzieć, czy 
należy go wyrysować na podłodze sceny. Sposób oświetlenia („światło 
przyćmione, z góry, przechodzące wokół pola w mrok”, s. 598) wskazuje 
na to, że prawdopodobnie chodzi o „pole” zaznaczone jedynie przez samo 
chodzenie. Można przypomnieć w tym miejscu, że „okrągła, ok. 5 m 
średnicy” scena w ..jak obłoki... „otoczona głębokim mrokiem” (s. 589), 
powstaje w całości jako konsekwencja oświetlenia. Podobnie „pas: na 
proscenium, wzdłuż krawędzi sceny, o długości dziewięciu kroków” (s. 
365) w Krokach wcale nie musi zostać wyznaczony przez linię na podłodze, 
choć w didaskaliach Znajdziemy taki rysunek.

Kwadrat dowodzi, że przestrzeń sceny staje się światem przedsta
wionym zależnie od tego, czym staje się podczas gry, gdy zamieszkują 
ją postacie. Tekst dostarcza ku temu środków, sposobów zajęcia miej
sca i jego odgraniczenia, lecz w miarę zmian samego teatru, zmienia 
się także przestrzeń przedstawiona. Rygorystyczna frontalność sztuk 
Becketta dla telewizji przypomina w znacznej mierze przestrzeń jego 
sztuk dla teatru: wyobraźnia wizualna autora nadal kreśli tu krajobraz te
atru pudełkowego z zaciemnioną widownią, z której widzowie ukradkiem 
zerkają w przestrzeń mniej lub bardziej oświetloną. A przecież nawet 
jeśli dziś korzystamy z tradycyjnych teatrów jako instrumentów techno
logii społecznej, to taki typ sceny wzbogaca się o nowe sposoby użycia, 
możliwości realizacji tych okoliczności na nieoczekiwanych zasadach. 
W XIX wieku dominującą strukturą przestrzeni teatru na Zachodzie stał 
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się teatr pudełkowy. Dziś stanowi on tylko jedną z technologii lokalizacji 
przedstawienia. Realizacje w teatrach głównego nurtu i uniwersyteckich 
korzystają najczęściej z połączenia elementów sceny pudełkowej, far
tuchowej i symultanicznej. Co więcej, granica między okolicznościami 
teatru na żywo i zapośredniczonymi medialnie staje się coraz bardziej 
płynna. Współczesny teatr, pudełkowy i każdy inny, ożywia dynamiczna 
potrzeba powiększenia postaci człowieka na scenie, otoczenia jej przez 
dźwięki, zderzenia z efektami wideo.

Henri Lefebvre twierdził, że „przestrzeń (społeczna) to wytwór (spo
łeczny)”. W wypadku niektórych przestrzeni może się błędnie wydawać, 
że zostały dane z góry. Jednak teatr to z definicji przestrzeń reprezentacji: 
przedstawia ideologię przestrzeni i z niej korzysta, żeby przedstawić samą 
przestrzeń27. Przestrzeń przedstawień dzisiaj, przynajmniej w zachod
nich metropoliach, powstaje w wyniku dynamicznej interakcji nażywości 
[liveness] i medialnego zapośredniczenia, czyli nie różni się wiele od tej, 
którą znał Beckett z własnych doświadczeń. Potrzeba nadania nowego 
kształtu przestrzeni w jego sztukach oraz coraz powszechniejsza dziś 
praktyka wystawiania w teatrze jego słuchowisk i sztuk dla telewizji skła
nia do takiego oto wniosku: nie tylko potencjalność przestrzeni teatru 
pudełkowego nieustannie się zmienia pod wpływem różnych nacisków. 
Przestrzeń to narzędzie, które potrafi wykonać różne zadania, stosownie 
do zmieniających się technologii jej społecznego użycia - włączając w to 
pisanie tekstów, aktorstwo, reżyserię i scenografię. Wiele realizacji sztuk 
Becketta daje świadectwo tego, że rozumienie przestrzeni sceny zmienia 
się wraz z zakresami sprawczości tekstów dramatycznych. I dzieje się tak 
nie tylko dlatego, że jeszcze niedawno spadkobiercy autora mogli zakazać 
ich eksploatacji. JoAnne Akalaitis wystawiła Akt bez słów I II, Skecz 

27 Henri Lefebvre, The Production of Space, tłum. Donald Nicholson-Smith, Blackwell 
1991, s. 27,33; na temat Lefebvre’a i przestrzeni teatralnej zob. David Wiles, Tragedy in 
Athens. Performance Space and Theatrical Meaning, Cambridge University Press 1997, 
s. 20 oraz idem, A Short History of Western Performance Space, Cambridge University 
Press 2003, s. 9-13.
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radiowy I oraz Ej, Joe Becketta na scenie Theatre Workshop (grudzień 
2007) na scenie frontalnie zorientowanej, wzbogaconej o nowe media. 
W Akcie bez słów I wideo posłużyło do powiększenia i zniekształcenia 
przedmiotów, które kuszą bohatera w udręce. W Ej, Joe, tekście napisa
nym oryginalnie jako sztuka dla telewizji, Joego (Michaił Barysznikow) 
otaczały wielkie ekrany projekcyjne, pokazujące w powiększeniu jego 
reakcję na głos kobiety. Joe nie tyle słyszał jej bezcielesny głos, ile rnusiał 
stawić czoła kobiecie, która go prześladowała, konkretnej aktorce na sce
nie. Inscenizacja Ej, Joe Atoma Egoyana, w której Gate Theatre w Dublinie 
występował Michael Gambon, zaś w Lincoln Center w Nowym Jorku Liam 
Neeson (lipiec 2008), była wierniejsza wobec intencji autora zapisanych 
w didaskaliach, gdyż kobieta pojawiała się tu wyłącznie jako głos. Ale 
milczący aktor był dublowany przez swój obraz na wielkim ekranie, który 
rejestrował nawet najdrobniejsze zmiany jego mimiki28. Także Kwadrat, 
choć demonstracyjnie tekstualny, okazał się obfitym źródłem inspiracji 
dla teatru, zwłaszcza dla choreografów29.

28 Por. Ben Brantley, Looks It Not Like the King? Well, More Like Burton, „New York 
Times”, 1.n.2007; Charles Isherwood, Keeping the Old Off Off Broadway Spirit Alive, 
„New York Times”, 27.04.2007.
29 Zob. Efrosini Protopapa, A Phantom in Contemporary European Choreography, 
„Performance Research” 2007, nr 1, s. 20-34; Alessandro Carboni, ABQ: From Quad 
to Zero: Mathematical and Choreographic Processes - between Number and Not Number, 
„Performance Research” 2007, nr 1, s. 50-56; Katsura Kan i Saaltimbanques, op. cit.

Poczynając od umierającego Krappa, który daremnie przywołuje swoją 
dotykalną i żywotną przeszłość, „pudełko... trzyyy... szpula... pięć” (s. 243) 
i zapisany tam głos, sztuki Becketta badały punkt styku między tekstem 
a różnymi mediami przedstawienia teatralnego. Realizatorzy, wystawia
jąc w teatrze teksty dla telewizji czy radia, wpisywali je w inny rodzaj 
przestrzenności, sprawdzając możliwości przestrzeni sceny. Wystawienie 
na teatralnej scenie takich tekstów Becketta, które nie zostały dla niej 
przeznaczone, pokazuje problem pisania przestrzeni w szerszym, bar
dziej istotnym sensie. Przeczytajmy choćby komentarze Davida Wilesa 
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do klasycznego dramatu ateńskiego: „Tekst zakłada wystawienie tekstu 
w przestrzeni, która nie była neutralna czy «pusta», lecz pełna znacze
nia. To nie przestrzeń teatru dawała kontekst dramatowi, to raczej on 
nadawał jej znaczenie”’0. Jak widać, tekst dramatyczny zakłada określoną 
przestrzeń, rzutuje fikcyjne krajobrazy na podstawowy schemat współcze
snego sobie teatru i otoczenia społecznego, zawiera je w sobie i wzmac
nia. Hamlet stoi na „pustym cyplu”, dosłownie przedstawianym przez 
scenę fartuchową teatru Globe, zaś jej „pokaźna rama” stała się istotną 
częścią metafor w tej tragedii. A jednak dzięki tekstom i społecznym 
technologiom ich użycia - papirusy i objaśnienia do większości sztuk 
greckich; York Register; druk, wykształcenie, biblioteki i „literatura” - 
sztuki przetrwały wiele czasu, żeby rozgościć się w niemożliwych kiedyś 
do przewidzenia technologiach teatralnych, które na nie wpływają, same 
ulegając ich wpływowi. Bachantki na scenie National Theatre of Scotland 
w 2007 roku, na tournee grane po angielsku, w których jako Dionizos 
wystąpił Alan Cumming, wspierany przez grupę czarnych bachantek, 
nie korzystały - jeśli można tak powiedzieć - ze społecznych czy este
tycznych technologii sceny ateńskiego amfiteatru. W teatrze architektura 
i scenografia - stały schemat amfiteatru, przenośna sceneria, proscenium, 
„współczesne stroje”, przekaz wideo na żywo - nie zapewniają zmiennych 
okoliczności dla niezmiennego dramatu, przekazywanego przez „tekst”. 
One angażują i określają jego sprawczość, rodzaj działania tekstu jako 
jednego z narzędzi przedstawienia, którymi może ono dysponować w ra
mach konkretnej realizacji.

Kwadrat łatwo odczytać jako alegorię w formie dramatu tego modelu 
pustej teatralnej przestrzeni, który kojarzymy z Beckettem, a jeszcze bar
dziej z Brookiem. W 1968 roku Brook w manifeście deklarował; „Mogę 
wziąć pustą przestrzeń i nazwać ją nagą sceną”’1. Zgłaszał wtedy pre
tensje do esencji teatralności, scenicznej przestrzeni, przypominającej

30 David Wiles, op. cit., s. 62.
31 Peter Brook, The Empty Space [1968], Atheneum 1978, s. 8. 
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bezforemną przestrzeń w Kwadracie, którą trudno zidentyfikować jako 
teatr, nim nie zostanie zajęta i oznaczona jako świat przedstawiony. 
Argumentacja w Pustej przestrzeni pokazuje jednak jasno, że ta prze
strzeń nigdy nie jest pusta. Określa ją zarówno to, co Brook każę nam 
usunąć - wszystkie nudne, bzdurne pozostałości „martwego teatru” - 
jak również technologie i praktyki społeczne, dzięki którym Brook chce 
ożywić praktykę sceniczną: „teatr esencji”, „teatr święty”, „teatr bezpo
średni”. Jego gest wydaje się bliski intencjom Becketta, przypomina też 
wiele nowych i różnorodnych propozycji teatru w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku: bezlitosny atak na teatr „tekstów i pisanej 
poezji”’2, przypuszczalnie pod patronatem Artauda; prowadzone przez 
Grotowskiego poszukiwania „ubogiego teatru”, zredukowanego do wła
snej esencji; marzenia teatru partycypacji, żeby znieść granicę między 
sceną a widownią; oraz nowe definicje pudełka sceny, które proponował 
teatr enwironmentalny. Wiele rewolucyjnych spektakli - na przykład, 
Dionysus in 69 Performance Group - wymagało pomnożenia perspek
tyw spojrzenia na przedstawienie i na udział w nim. Beckett tymcza
sem w charakterystyczny dla siebie sposób opróżniał scenę i ograniczał 
perspektywę patrzenia na nią, zrównując spojrzenie widzów z wiecznie 
otwartym okiem kamery.

3. co gdzie: technologie brechta

N
iedawna historia realizacji w teatrze sztuk Becketta przeznaczonych 
dla radia i telewizji pokazuje, jak tekst determinuje znaczące wła
ściwości przestrzeni. Może pomóc ukształtować nowe technologie 
przedstawienia, nadać im swoistość i znaczenie, lecz one nadal zmie

niają się głównie wówczas, kiedy się z nich korzysta i kiedy jednocześnie

32 Antonin Artaud, The Theater and Its Double, tłum. Mary Caroline Richards, Grove 
1958, s. 78.
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powstają nowe zasady użycia sztuk scenicznych. Najlepiej świadczy o tym 
spektakl Czekając na Godota, który na scenie Berliner Ensemble wystawił 
w 2006 roku George Tabori. Postacie prowadziły tu rozmowy z suflerem 
i widzami, drzewo się przewracało, zaś aktorzy grający Pozza i Lucky’ego 
mieli wszystkiego po dziurki w nosie i opuszczali teatr, przechodząc 
przez widownię. Doprawdy trudno dziś zaskoczyć widzów pustką na 
scenie w Czekając na Godota, jak zrobił to Beckett ponad pół wieku temu. 
Równie trudno przywrócić rozgardiasz The Globe za czasów Szekspira 
czy obywatelską/religijną siłę tańców chóru na ateńskiej orchestrze. 
Nawet jeśli Beckett wprowadził pustą scenę, to Bertolt Brecht zdał sobie 
sprawę z tego, że nie może istnieć nic takiego, jak pusta scena. Teatr 
zawsze pozostaje przestrzenią społeczną w ramie danej kultury jako 
przestrzenna materializacja swoistych, często zakładanych milcząco 
i narzuconych odgórnie znaczeń:

Obserwujemy dziś absolutną przewagę teatru nad literaturą dramatyczną. 
Prymat aparatury teatralnej jest prymatem środków produkcji. Aparat te
atralny przeciwstawia się swej przebudowie do innych celów w ten sposób, 
że stykając się z dramatem natychmiast go zmienia. Dramat przestaje być 
w nim obcym ciałem, z wyjątkiem tych fragmentów, w których sam się uni
cestwia. Konieczność właściwego grania nowej dramaturgii - ważniejsza dla 
teatru niż dla dramaturgii - zostaje stępiona dzięki temu, że teatr może grać 
wszystko: po prostu wszystko „teatralizuje””.

W uwagach do Opery za trzy grosze Brecht skarży się na to, że „aparat 
teatralny” - cały zestaw artystycznych, mechanicznych, ekonomicznych, 
kulturalnych i społecznych praktyk, wytwarzających ten rodzaj wydarze
nia, które określamy mianem „teatr” - to potężna siła homogenizująca, 
pochłaniająca potencjalnie innowacyjne instrumenty nowych tekstów 
oraz innowacyjne sposoby realizacji, ona „po prostu wszystko «teatra
lizuje»”. Dziś można powiedzieć, że teatrowi udało się uteatralizować

33 Bertolt Brecht, Uwagi do „Opery za trzy grosze", tłum. Witold Wirpsza, [w:j idem. 
Dramaty, Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, t. 1, s. 131.
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Brechta, unicestwić te instrumenty, którymi chciał wysadzić „teatr" w po
wietrze. Teatr epicki zmienił się w rodzaj dekoracji, stał się „estetyką" czy 
„stylem” jak inne, towarem artystycznym, który rzadko zmienia działanie 
czy funkcję przedstawienia na scenie. Lecz skargi Brechta na aparat te
atralny mają głębszy sens. W technologii teatru definiują się dialektycznie 
i wpływają na siebie książka i sztuka, postać i aktor, fikcyjne miejsce akcji 
i materialna przestrzeń sceny, tekst i przedstawienie.

Domagając się radykalnego oddzielenia składników teatralnych reali
zacji, Brecht żądał od technologii przedstawienia, żeby od razu ujawniła 
zasady (teatralnej) produkcji, a tym samym potencjalnie udramatyzo- 
wała implikacje teatru - tworzone przezeń obrazy i nasze sposoby ich 
odbioru - jako sztuki reprodukującej rzeczywistość społeczną. W tym 
sensie celem jego dialektyki było odzyskanie głównych elementów przed
stawienia, tego poczucia sztuczności teatru, które zniszczyła hegemonia 
mieszczańskiego teatru rozrywkowego. Brecht dążył do autonomizacji 
poszczególnych funkcji twórczych w przedstawieniu. Nie trzeba wcale 
na tyle wykorzystać tekstu, żeby wyrzucić go ze sceny, bo może tu po
zostać jako „napisy” posuwające akcję naprzód. Aktorstwo to zarazem 
bycie i pokazywanie, dlatego występowanie na scenie „jako postać” to 
tylko jeden ze sposobów wykorzystania dialogów z tekstu jako działania. 
Granie to nie jest jedna czynność, lecz wiele. Kiedy aktor zmienia zasadę 
przedstawiania i na przykład zaczyna śpiewać, to zmianie ulegają rów
nież środki, którymi angażuje on uwagę widzów. Relacja między akto
rami a widzami zawsze kształtuje się stosownie do reguł wykorzystania 
tekstu. To, co dzieje się na scenie, nie musi podlegać homogenizacji, 
dlatego aktorzy inaczej używają niektórych instrumentów (wóz Matki 
Courage). Nie inaczej dzieje się z filmem. Nie stanowi on nowej prze
ciwwagi dla teatru. To „integralna część scenografii" w nowoczesnym 
teatrze. Natomiast widz, paląc i oglądając, pozostaje zawsze wewnątrz 
i na zewnątrz przedstawienia.

Wiele istotnych innowacji w nowoczesnych przedstawieniach drama
tycznych zrodziło się z potrzeby odzyskania „oryginalnych” praktyk czy 
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też z realizacji wyobrażeń o nich w chwili, kiedy w teatrze XIX wieku 
panował realizm: odkrycie żywotności orchestry jako miejsca do tańcze
nia, filmowa plastyczność pustej sceny za czasów Szekspira i tym po
dobne. Lecz krytyka Brechta kierowała się w inną stronę. Nie traktował 
on teatru jako miejsca przedstawiania fikcyjnych wydarzeń, miejsca dla 
„postaci, które wygłaszają swoje kwestie”34. Dla niego to były okoliczności 
akcji. Nie określał ich tekst, gdyż stanowiły część świata poza teatrem. 
A skoro twórcom przedstawienia nie chodziło o realizację fikcyjnej akcji 
dla przyjemności widzów, to rozmaite sprawczości dramatu - aktorstwo, 
scenografia, przestrzeń - nie musiały się jej podporządkowywać. Brecht 
twierdził ponadto, że to nie konsumpcja stanowi główny cel teatru. Tym 
celem jest produkcja - zmiana stosunku widzów do okoliczności na sce
nie, uczynienie ich sprawcami. Dlatego też różnym instrumentom sceny 
wyznaczał inne cele, odmienną sprawczość. Środki teatru i tekstu mają 
nie tyle „służyć tekstowi”, ile stać się instrumentami tak tworzącymi wy
darzenie, żeby przeszkodzić odbiorcom w identyfikowaniu się z opresyjną 
maszyną życia społecznego, której działania mogą sobie nie uświadamiać. 
Dlatego Brecht na plan pierwszy wysuwał współdziałanie tekstu i spraw
czości przedstawienia w wytwarzaniu przestrzeni dramatu.

34 John Crowe Ransom, op. cit., s. 169.

Zaangażowanie Brechta w pracę tekstu w teatrze wiąże się ściśle 
z jego wyraźnym zainteresowaniem przestrzenią w przedstawieniu. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o wóz Matki Courage, który ciągnie ona 
na pustej scenie obrotowej, Chór Kontrolny z Decyzji, stołek Azdaka, 
wyeksponowane reflektory i napisy czy ilustracyjne filmy, jego teatr nie 
chce podporządkowywać przestrzeni teatru jednej perspektywie. Niczym 
Szekspir używający locus i platea, Brecht stara się o widoczność aparatu 
sceny, wskazuje na teatr jako jawny instrument pracy dramatu. Także jego 
sztuki nie podporządkowują się koncepcji sceny jako przestrzeni totalnej, 
nie pozwalają się skonsumować i włączyć w organiczną całość konwen
cjonalnego przedstawienia. Jak wiemy, Beckett domagał się tego, żeby 
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retoryka didaskaliów mieściła się w ramach autorskiego, autorytarnego 
dyskursu „poezji”. Brecht natomiast systematycznie umiejscawiał i róż
nicował formy tekstualności, wielorako je wykorzystując: jako wskazówki 
sceniczne, napisy z informacjami o rozwoju akcji, dialogi, chóry, songi. 
W Kwadracie aktorzy tworzą fikcyjną przestrzeń, po swojemu zamieszku
jąc słabo oświetlony kwadrat, wyznaczany przez ich ruchy. Brecht przy
pomina pod tym względem Eliota czy Yeatsa, którzy odmienne sposoby 
przedstawiania przypisywali do różnych form dramatu. Stosowana przez 
niego zasada dekompozycji tekstu pozwala na - a może nawet dyktuje 
- użycie tekstu w rozmaitych rejestrach. To już nie jeden i ten sam in
strument, lecz wiele instrumentów, które inicjują rozmaite czynności na 
scenie i odpowiadają za odmienne elementy przedstawienia.

Do tego zapewne sprowadza się lekcja na temat odpowiedniej chwili 
w Życiu Galileusza. Kiedy tytułowy bohater już odwołał swoje poglądy, 
Brecht nieoczekiwanie poleca wykorzystać tekst w jego najbardziej ar
chiwalnym wymiarze i „przed kurtyną” odczytać słynną tezę Galileusza 
z Dialogu: „Powszechne założenie, że wielkie i małe maszyny są jedna
kowo wytrzymałe, jest zatem, jak widać, błędne”’5. Dramat kwestionuje 
tu przekonanie, że każde archiwum zapewnia bezpośredni dostęp do 
„historii”. „Tekst” przeciwstawia mistrzowskiemu użyciu przedstawie
nia przez Brechta, który nadaje mu kształt fantazji na temat historii. Ta 
scena powinna obudzić w tych, którzy ją oglądają, jakąś niemożliwą do 
zaspokojenia potrzebę - żeby przedstawienie stało się towarem, bohater
ski Galileusz był torturowany. Jak wystawić ten tekst, jak go zmateria
lizować? W wielu inscenizacjach wykład Galileusza zastępuje projekcja 
tekstu na kurtynie, nowoczesne technologie dostarczają złudzenia, że 
pismo przenosi przeszłość w teraźniejszość i zupełnie jej nie zmienia, 
nie zapośrednicza w repertuarze środków przekazu. A przecież lekcja 
Życia Galileusza na tym polega, że tak tekst, jak książki czy ekrany mają 35 

35 Oba cytaty za: Bertolt Brecht, Życie Galileusza, tłum. Roman Szydłowski, [w:] idem, 
Dramaty, op. cit., t. 2, s. 226.
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swoją materialność. Tekst Dialogu ukryty w globusie, przehandlowany 
za gęś, w tajemnicy wywieziony z Włoch staje się przedmiotem kilku 
przedstawień na scenie, niczym światło wraca z „przeszłości" dramatu 
w „teraźniejszość” przedstawienia. Wywołujący efekt osobliwości kli- 
maks najlepszej sztuki Brechta podkreśla wartość tekstu, lecz pokazuje 
również, że sam tekst nigdy nie przesądza o naszym stosunku do histo
rii, naszym związku z czasowymi i przestrzennymi wymiarami świata 
społecznego, który przedstawiamy w teatrze i poza nim.

Brecht był nałogowym modyfikatorem, który przepisywał swoje i cu
dze sztuki, żeby uwyraźnić ich użycie w aktualnych okolicznościach. 
Wystawiając tekst Dialogu, zręcznie pokazał literaturę jako jeden z in
strumentów realizacji przedstawienia. Choć tekst ma określony kształt, to 
swoją siłę, swoje znaczenie jako działanie zyskuje poprzez to, jak zostaje 
wykorzystany. Zrównując tekst ze światłem, Dialog ujawnia własne uwi
kłanie w „postęp nauki”. Pisząc światłem, sztuka Brechta inicjuje dialog 
między etyką Galileusza a tą, która „gęstą zasłoną tajemnicy państwowej” 
okryła fizykę atomową36. Antygona, Hamlet, Życie Galileusza i Kwadrat - 
wszystkie te sztuki stanowią dziś część archiwum. Jednak wrażenie, że 
tekst może rządzić w teatrze, tekst niezmieniony przez sposoby uciele
śnienia i zasady umieszczenia w przestrzeni, nigdzie bardziej nie zostało 
tak genialnie zakwestionowane. Beckett mógł tęsknić za teatrem czystej 
tekstualności, lecz - jak podpowiada Brecht - przedstawienie z koniecz
ności zderza materialność tekstu z materią sceny. Technologia, która 
przemienia tekst w instrument przedstawienia, w repertuar teatralny, 
definiuje zakres użyteczności jego narzędzi. Bierze literaturę i decy
duje o tym, jak ona do nas przemawia, co może powiedzieć i uczynić 
w przedstawieniu.

36 Idem, Uwagi do „Życia Galileusza", [w:| idem. Dramaty, op. cit., t. 2, s. 248.
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W serii Interpretacje ukazały się:

1. Małgorzata Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim XX wieku;
2. Interpretacje dramatu. Dyskurs - postać - gender, pod redakcją Wojciecha Balucha,

Małgorzaty Radkiewicz, Agnieszki Skolasińskiej i Joanny Zając;
3. Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając, Dyskurs, postać i płeć w dramacie;
4. Joanna Zając, Dwie koncepcje dramatu. D'Annunzio - Pirandello;
5. Agnieszka Skolasińska, Tuż obok - nieosiągalnie daleko. O zmaganiach

z rzeczywistością w dramatach współczesnych;
6. Dialog w dramacie, pod redakcją Wojciecha Balucha, Lidii Czartoryskiej-Górskiej

i Moniki Żółkoś;
7. Dorota Tomczuk, Od twórcy do mówcy. Koncepcja postaci w wybranych dramatach

Brechta, Durrenmatta i Handkego;
8. Ewa Walerich-Szymani, Godzina aktora. Poszukiwanie utopii w dramaturgii

Heinera Mullera;
9. Dariusz Kosiński, Sceny z życia dramatu;
10. Ewa Partyga, Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej;
11. Dorota Sajewska, „Chore sztuki". Choroba/tożsamość/dramat. Przemiany

podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX 
i XX wieku;

12. Agata Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym;
13. Hans-Thies Lehmann, Teatrpostdramatyczny;
14. Małgorzata Sugiera, Realne światy/Możliwe światy. Niemiecki dramat ostatniej 

dekady ¿1995-2004);
15. Anna R. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii

awangardowej;
16. Agnieszka Romanowska, „Hamlet"po polsku. Teatralność szekspirowskiego tekstu 

dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze;
17. Mateusz Borowski, W poszukiwaniu realności. Przemiany formy dramatycznej

końca XX wieku a nowe „mimesis";
18. Małgorzata Sugiera, Upiory i inne powroty. Pamięć - historia - dramat;
19. Ewa Wąchocka, Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie;
zo. Dorota Jarząbek, Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym 

i historycznym;
21. Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, pod redakcją Wojciecha

Balucha, Michała Lachmana i Dominiki Łarionow;
22. Marta Rusek, Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce;
23. Łucja Iwanczewska, „Muszę się odrodzić". Inne spotkania z dramatami Stanisława

Ignacego Witkiewicza;



24. Ewa Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe 
kontynuacje;

25. Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, pod redakcją Jeana-Pierre’a Sarrazaca;
26. Zamki na lodzie. Szkice o Ibsenie, pod redakcją Marii Sibińskiej i Katarzyny 

Michniewicz-Veisland;
27. Lilianna Dorak-Wojakowska, Poetyka cielesności w utworach dramatycznych 

Tadeusza Różewicza;
28. Oblicza realizmu, pod redakcją Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery;
29. Agata Dąbek, Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku;
30. Michał Lachman, Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim

i irlandzkim dramacie lat dziewifćdziesiątych;
31. Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności;
32. Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, pod redakcją Mariusza Bartosiaka

i Małgorzaty Leyko;
33. Jan Błoński, Lektury użyteczne, pod redakcją Mateusza Borowskiego

i Małgorzaty Sugiery;
34. Kinga Anna Gajda, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią innego;
35. Tomasz Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce;
36. Teatr absurdu, pod redakcją Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery;
37. Joanna Puzyna-Chojka, Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka;
38. Małgorzata Sugiera, Inny Szekspir;
39. Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, wydanie drugie poprawione;
40. Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając, Dyskurs, postać i płeć 

w dramacie, wydanie drugie uzupełnione i poprawione;
41. Ibsen. Odejścia i powroty, pod redakcją Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery;
42. Wanda Świątkowska, Książf. Hamlet Juliusza Osterwy;
43. Dramat madę (in) Poland, pod redakcją Wojciecha Balucha;
44. Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz - scena we współczesnej praktyce 

dramatopisarskiej i inscenizacyjnej, pod redakcją Agaty Dąbek i Joanny 
Jaworskiej-Pietury;

45. Elementy dramatu. Analizy diagnostyczne, pod redakcją MateuszaBorowskiego
i Małgorzaty Sugiery;

46. Nina S. Alnaes, Wilkołak w salonie;
47. Pokolenie - kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian pokoleniowych 

w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku, pod redakcją Joanny Zając;
48. Judith Butler, Żądanie Antygony. Rodzina mifdzy życiem a śmiercią;
49. Aneta Mancewicz, Biedny Hamlet! Dekonstrukcje „Hamleta" i Hamleta 

w dramacie współczesnym;
50. Freddie Rokem, Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości we 

współczesnym teatrze, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera;



51. Łucja Iwanczewska, Samoprezentacje. Sade i Witkacy;
52. Lektury dramatyczności. Eseje z dramatologii, pod redakcją Dariusza Kosińskiego;
53. Wojciech Baluch, Po-mifdzy-nami. Słaby dyskurs w polskim dramacie współczesnym;
54. Małgorzata Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim 

(od Jarry'ego do Lagarce'a), wydanie drugie uzupełnione i poprawione;
55. Anna R. Burzyńska, Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława

Grochowiaka;
56. Felix Austria - dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX 

wieku, pod redakcją Małgorzaty Leyko i Artura Pełki;
57. Konrad Wojnowski, Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego;
58. Anna R. Burzyńska, Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka;
59. Łukasz Grabuś, Formy śmiercionośne. Kilka strategii dramaturgicznych we 

współczesnej operze;
60. Projekt-perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice poznawcze, 

pod redakcją Łukasza Grabusia, Agnieszki Marek, Grzegorza Stępniaka;
61. Joanna Jopek, Tylko fragment. Dramaturgia Mieczysława Piotrowskiego;
62. Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojfzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat, 

pod redakcją Urszuli Aszyk i Piotra Olkusza;
63. Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku, pod redakcją 

Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery;
64. Performatywność Reprezentacji. Widzialne/Niewidzialne, pod redakcją: 

Karoliny Czerskiej, Joanny Jopek, Anny Sieroń;
65. Magdalena Marciniak, Sens i sensualność. Myśl teatralna Rolanda Barthesa, 

Jeana-Franęoisa Lyotarda i Jacąuesa Derridy;
66. Marta Kufel, Błędne Betlejem Tadeusza Kantora.










