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Żywe pomniki – performer uliczny

Żywe pomniki, ludzkie statuy, stacze, mimowie – tak najogólniej są określani 
przebrani ludzie stojący w pobliżu atrakcji turystycznych. Ich działanie pole-
ga na wytworzeniu warunków, w których obserwatorzy będą chcieli stać się 
współtwórcami często oglądanej przez innych sytuacji performatywnej. Gdy 
próbowałam scharakteryzować to zjawisko, słowo „widz” wydało mi się nie-
wystarczające. Wyprowadzenie pojęcia „współwidz”, zwłaszcza jako synonimu 
określenia „widz-współtwórca”, prowadzi do zadania pytania o „współperfor-
mera”. Moją próbę odpowiedzi i teoretycznej syntezy tego zjawiska musi po-
przedzać opis działania ludzkich pomników.

Podstawą moich badań było trzyletnie doświadczenie pracy jako uliczne-
go mima, na które złożyły się setki godzin stwarzania i obserwowania reakcji, 
przyglądanie się innym statuom (też jako konkurencji) oraz rozmowy ze zna-
jomymi z pracy. Z konieczności ograniczyłam więc pole badawcze do dwóch 
miejsc, w których pracowałam – w sezonie letnim 2009 obok Bramy Branden-
burskiej w Berlinie i w sezonach 2010, 2011 oraz w maju 2012 roku w pobliżu 
Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Chcąc uchwycić specyfi czną relację performera-ludzkiej statuy z widzem, 
proponuję własne nazewnictwo. W zależności od tego, czy mamy do czynienia 
ze staczami, pomnikami nieruchomymi, żywymi pomnikami typu „bezruch-
-pieniążek-ruch” czy też mimem – poziom udziału widza jako świadomie per-
formującego wzrasta. Funkcja widzów jako obserwatorów w kolejnych typach 
przesuwa się i zmienia w taki sposób, że stają się oni obserwowanymi, którzy 
dają się widzieć. Ta pogłębiona relacja „performer – widz” oraz własne do-
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świadczenie stoją w centrum mojego zainteresowania mimem ulicznym jako 
jednym z wielu ludzkich pomników. 

Wykonawca ludzkiej statuy stawia sobie za cel zachęcenie obserwatorów do 
tego, aby stali się jego klientami. Najczęściej dopiero wtedy mogą się uważać za 
uczestników widowiska. Natomiast mim, naśladując przypadkowych widzów, 
sprawia, że od razu stają się oni współtwórcami performansu. Działanie i od-
działywanie jest więc strukturą, którą wykorzystuje i przekształca mim w swo-
im performansie.

Ludzki performer/statua uliczna

Praca „ludzkiej statuy” polega na wystawianiu się na widok publiczny w miej-
scu uczęszczanym przez turystów. Wyeksponowana pozycja na podwyższeniu 
ma przyciągnąć uwagę widzów. Została skonstruowana tak, aby skłaniała prze-
chodniów do podejścia bliżej. Kreacje, które tworzą wykonawcy, są powierz-
chownie przyjmowaną formą estetyczną. Sama praca polega na przyciąganiu 
uwagi – ruchem lub bezruchem, a następnie na interakcji z klientem. Działa-
nia te są powtarzalne w przypadku każdej statuy; czasami składają się wręcz 
z zestawu stałych gestów. Ich skuteczność mierzy się ilością zebranych pienię-
dzy. W większości przypadków zależy od wytworzenia interakcji.

Ludzkie statuy istnieją głównie dla turystów i pojawiają się zwłaszcza w se-
zonie letnim. Można je nazwać atrakcjami turystycznymi i uznać, że ich pro-
duktem jest wywarte wrażenie, możliwość zrobienia sobie zdjęcia obok lub 
po prostu samo stanie statuy w danym miejscu. Ludzkie statuy są elementem 
współtworzącym odmienną od codzienności przestrzeń turystyczną. Turyści 
chcą zwiedzić dane miejsce i zobaczyć, „jak tu jest”, a także poczuć: „jestem 
tu”. Zetknięcie z ludzką statuą może być doświadczeniem bycia w szczególnej 
chwili, które ustanawia się przez sam kontakt z niezwykłym, uteatralnionym 
człowiekiem-pomnikiem. 

Impulsem do podejścia do statuy jest przeważnie chęć zrobienia sobie zdję-
cia. Fotografi a danej osoby na tle ważnego zabytku stanowi „wieczny” dowód 
na „bycie tu”. Świadectwem przeżycia „jestem tu” w tym szczególnym i niepo-
wtarzalnym momencie może być jednak nie tylko zdjęcie z drugim planem, 
ale również z „żywym obiektem”. Człowiek na zdjęciu nie stoi osamotniony, 
lecz uchwycony w momencie (zwykle pozowanej) interakcji. Może też stać się 
częścią „ludzkiej statuy”, chociażby trzymając jakiś rekwizyt. Wykonawcy do-
stosowują swoją pozę do klienta, tworząc w ten sposób uwieczniony, niepo-
wtarzalny performans wzmacniający poczucie „jestem tu”. 

W tych ogólnie opisanych procesach działania statuy można dostrzec mo-
ment odwrócenia tradycyjnej relacji „scena–widownia”, w której przewagę 
zwykle ma ten, kto jest na scenie (przez samo to, że jest traktowany jako ktoś 
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mający siłę oddziaływania). W przypadku wykonawców, których akcja opiera 
się na stworzeniu relacji, nadrzędną osobą staje się klient. Jego reakcja na to, 
co robi statua po zapłacie, jest oglądana przez innych widzów – hipotetycznych 
klientów. To wykonawca stoi przed wyzwaniem wytworzenia zadowalającego 
„produktu” – interakcji. Atrakcyjność statuy polega na tym, że wzbudza zain-
teresowanie. W dniu intensywnego ruchu turystów bardzo rzadko zdarza się, 
że w danym miejscu stoi tylko jedna statua. Konkurencja najczęściej polega na 
widoczności wywoływanych reakcji. Czasami widzowie idą tam, gdzie widać, 
że dzieje się coś atrakcyjnego. Wykonawca ludzkiej statuy sprawdza więc dzia-
łanie własnej skuteczności „tu i teraz”. 

Podstawą funkcjonowania ludzkich pomników jest to, że są postrzegane 
jako kreacje estetyczne – plastyczne i teatralne. Estetyczna forma (a nie umie-
jętności) jednocześnie odczłowiecza osoby zbierające pieniądze i sprawia, że 
są odbierane jako twór-produkt. Ważnym składnikiem tego „produktu” jest 
możliwość nawiązywania kontaktu. Te dwa aspekty (forma estetyczna i działa-
nie niewerbalnej komunikacji) przenikają się i ustanawiają istnienie zjawiska 
ludzkich pomników. Ze względu na to, że odbiór konkretnej osoby polega na 
istotnym dookreśleniu performansu, a każda kreacja statuy jest inna, można 
wyznaczać różne stadia widowiskowości i wydarzeniowości.

Podstawą odbioru jest to, że czynność wykonywaną przez ludzkie statuy 
postrzega się jako wystawienie i przed-stawienie – analogiczne do form tea-
tralnych (i plastycznych). To postrzeganie dzieje się „tu i teraz”. Mimo że po-
mników nie nazywa się aktorami, a sami wykonawcy uważają oglądających 
raczej za klientów niż widzów, to samo oddziaływanie „tu i teraz” opiera się 
na strategiach typowych dla relacji „scena–widownia”. Większość tworzących 
statuy stoi na podwyższeniach. Często są one elementem większej kreacji, na 
przykład podest jest takiego samego koloru, co statua. Statuy są odbierane 
w przestrzeni jako punkt centralny, który skupia na sobie spojrzenie i jest ob-
darzony władzą. To wyróżnienie traktuje się jako małą scenę. Została ona jed-
nak wykreowana tak, aby się do niej zbliżyć. Każdy klient, który zechce wrzu-
cić pieniążek, znajdzie się w jej obrębie. Czasem można wręcz wejść na scenę 
(szczególnie podczas ustawień do zdjęć). Wtedy zakładana granica pomiędzy 
sceną a widownią zostaje zniesiona. To najważniejszy element mechanizmu 
działania ludzkich pomników.

Statuy odwołują się w swoich performansach do rozpoznawalnych symbo-
li. Kostiumy mają symbolizować jakąś postać lub naśladować jakieś pomniki 
(najczęściej są w kolorze srebrnym, miedzianym lub stalowym). Każdy wy-
konawca ukrywa swoją twarz, albo pod maską, albo – o wiele częściej – pod 
grubym makijażem. Skrywa też swoje ciało, co ma nadawać przebranemu od-
człowieczoną formę pomnika. Jeśli już się poruszają, to zazwyczaj wykonu-
ją tylko jakiś gest (jeżeli wykorzystują głos to tylko jako glosolalię). Gesty są 
wcześniej opracowane, a kilka ich rodzajów w różnych wariantach powtarza 
się. Są to gesty dziękczynne (po wrzuceniu pieniążka), gesty powitania, po-
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żegnania, nakłaniania do zapłaty, (zwłaszcza jeżeli ktoś zrobił zdjęcie, a nie 
zapłacił). W niektórych odmianach statuy występują też gesty przywoławcze. 

Oglądający mają świadomość tego, że wchodząc w daną interakcję, będą 
zobowiązani do zapłaty. Świadczy o tym pojemnik do zbierania pieniędzy, 
który wyraźnie określa funkcjonowanie zjawiska. Stoi on przed każdą statuą, 
będąc ramą jej czynności. Być może ta jawność mechanizmów zysku – pojem-
nik na pieniądze, ogólne idee działania widoczne w gestach, nieraz umowne, 
sztuczne reakcje statuy  – sprawiają, że rzadko nazywa się ich artystami. Istnie-
jąc szczególnie dla turystów, działając głównie po wrzuceniu pieniążka – żywe 
pomniki mogą być odbierane bardziej jako atrakcje turystyczne, produkty. Ta-
kie postrzeganie jednak nie powstrzymuje powstania tylu relacji performatyw-
nych, a może nawet je umożliwia.

Skuteczne działanie wykonawców nie objawia się tylko tym, że mają przed 
sobą widzów, ale tym, że ci widzowie nie są wyłącznie biernymi odbiorcami. 
To, jakimi mogą stać się uczestnikami, zależy od typu statuy. Wydzielenie od-
miennych typów statuy pokaże podstawowe strategie włączające odbiorców 
w granice widowiska.

St a c z e  – tak określani są wykonawcy1, którzy jako sposób funkcjonowa-
nia uznają tylko strój, nie działają zaś odmiennie od codzienności. Ich klien-
tami są ludzie, którzy chcą się po prostu obok nich sfotografować. Stacze nie 
stoją w bezruchu, ale nie stosują też wyolbrzymionych gestów ani pantomimy. 
Często nawołują do zrobienia sobie z nimi zdjęcia i rozmawiają z klientami. 
W odróżnieniu do innych typów statuy – nie stoją na podwyższeniu, ale prze-
mieszczają się i nie ukrywają twarzy. Interakcja z klientem, nieraz przypomi-
nająca codzienną komunikację, jest mniej atrakcyjna dla widza. Skutkuje to 
mniejszą możliwością powstawania i jednocześnie negocjowania granic scena 
– widownia. 

Popularnym typem statuy są ż y we  p om n i k i . Sama nazwa „żywe pomni-
ki” zawiera w sobie paradoks w zestawieniu opozycji: żywe−martwe, natural-
ne−sztuczne, człowiek−materiał, procesualność−przedmiot. Wykonawcy chcą 
imitować rzeźbę i jednocześnie działać interaktywnie. Do żywych pomników 
można zaliczyć statuy nieruchome. Twórcy takich kreacji przyjmują trudną 
do realizacji formę bezruchu, ewentualnie zmieniają pozy co jakiś czas. Pub-
liczność widząc, że statua się nie rusza, czeka w napięciu, aż się poruszy. Widz, 
który podjął decyzję, że wrzuci pieniążek do pojemnika i na przykład zro-
bi sobie zdjęcie obok żywego pomnika, jest oglądany przez innych widzów. 
Mimo że jego działanie wynika z dopasowania się do rzeźby, zostaje uznane 
za część widowiska. Ruch widza dopełnia kreację nieruchomego żywego po-
mnika. Klient robiący sobie zdjęcie obok często chce też na chwilę zamrzeć 
w bezruchu. W odróżnieniu od innych żywych pomników, które odgrywają 

1 Nazwa ta jest używana przez niektórych wykonawców ludzkich pomników innego typu. Jest 
to dość pejoratywne określenie wskazujące na to, że „stacze tylko stoją”. 
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akt fotografowania, statuy nieruchome nie stwarzają czasowych ram „bycia na 
scenie”. Wpływa to czasem na niepewność klienta i pośpieszną ucieczkę z ob-
szaru „sceny”. Performerzy uliczni działający bezruchem są też prowokowani 
do wyjścia z przyjętej formy. Widzowie próbują ich rozśmieszyć, zwyzywać 
albo drażnić nadmierną gestykulacją, często po to tylko, by popisać się przed 
grupą znajomych. Nierzadko też, wrzucając pieniążek, doceniają to, co widzą 
– formę plastyczną i umiejętność wytrwania w bezruchu. 

Statuy typu „ b e z r u c h - pi e n i ą ż e k - r u c h - b e z r u c h”  to najczęściej 
spotykana odmiana żywych pomników i statuy w ogóle. Ich działanie zależy 
od klientów, gdyż przez wrzucenie pieniążka mogą oni stać się inicjatorami 
ruchu żywego pomnika. Stają się kreatorami sytuacji, pewnego rodzaju ani-
matorami, bo wywołują reakcję oglądaną przez innych widzów. Działanie ży-
wego pomnika w odpowiedzi na wrzucony pieniążek odnosi się do klienta; 
przeważnie jest to ruch przywołujący do zrobienia sobie zdjęcia obok żywej 
rzeźby lub do przywitania się przez podanie ręki. Żywy pomnik dostosowu-
je gesty do osoby, która wrzuca pieniążek. Stawia wyzwanie klientowi, który 
ma wejść w proponowaną akcję. Ruchy wykonawcy są często uteatralizowane. 
Tym samym odruch widza staje się bardziej widoczny. Interakcja ma wyraźnie 
zaznaczone ramy czasowe – po wykonaniu przywitania, ustawieniu do zdjęcia, 
wykonaniu krótkiej scenki (która nieraz zaskakuje widza) i pożegnaniu – po-
mnik znów zamiera.

Istnieją też żywe pomniki, dla których punktem wyjścia nie jest bezruch, 
ale proste działanie. Zwykle wykorzystuje się tu rekwizyt lub ruch angażujący 
przechodnia, taki jak machanie lub przywołanie palcem. W odróżnieniu od 
prowokacji wykorzystywanej przez mimów gesty te mają jednak bardziej me-
chaniczny charakter. 

Rzadziej spotykane są żywe pomniki, które po wrzuceniu pieniążka wyko-
nują wcześniej opracowaną scenkę bez związku z zaistniałą sytuacją tu i teraz. 
Pojawiają się też żywe pomniki, których podstawą funkcjonowania jest wido-
wiskowy koncept (na przykład statua fakira, gdy wykonawca unosi się około 
metra nad ziemią dzięki ukrytej konstrukcji). 

W przypadku statuy typu „bezruch-pieniążek-ruch” oglądający podejmują 
decyzję: czy są tylko widzami, czy podchodząc do statuy, chcą stać się widza-
mi-uczestnikami. Ta możliwość warunkuje istnienie negocjowalnych granic 
„scena–widownia” i powoduje podział na uczestników widowiska (modulo-
wanego przez wykonawcę) i widzów.

Inaczej jest w przypadku m i m ów. Choć podobnie jak inne statuy „sta-
ją widzowi na drodze”, to wytworzona przez nich sytuacja performatywna 
jest jakby kolejnym poziomem widzenia-uczestnictwa. Poprzedni podział na 
uczestników i obserwatorów musi zostać zniesiony, bo obserwatorzy często 
od razu stają się uczestnikami widowiska. Często pozbawieni są możliwości 
podjęcia decyzji, „czy na to popatrzeć”, ponieważ już samo ich pojawienie się 
w obszarze działań mima może sprawić, że staną się współuczestnikami (na 
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przykład w sytuacji, gdy mim naśladuje ich działania lub gdy do nich macha). 
Muszą zdecydować nie tyle, czy obserwować, czy nie, ile czy uczestniczyć (na 
przykład odmachać lub zareagować, gdy mim ich naśladuje). Nawet jeżeli 
widz-uczestnik nie odpowiada na działania mima lub odchodzi, to każde jego 
działanie jest reakcją-akcją widowiska modulowanego przez mima-centrum. 
Tutaj można mówić nawet o „nieczyniącym współuczestniku”.

Naśladowanie albo „Naślad”

Mim robi miny, macha, stosuje różnego rodzaju powitania i tricki mające przy-
ciągnąć lub zadowolić klienta. Analizie można poddać sam trzon tego wido-
wiska – naśladowanie. Mim uliczny działa przede wszystkim, wykorzystując 
„żywy materiał” dla swoich działań. Korzystając z terminologii zaczerpniętej 
z gier sportowych, jego akcję można by określić jako „zagranie ofensywne, 
atak” – zorganizowany ruch przeciwko widzowi, który – przedrzeźniany – ma 
dostrzec w ruchach mima samego siebie.

Ze względu na to, że podstawą tych analiz jest moje doświadczenie pracy 
jako mima ulicznego, niektóre strategie przedstawię z własnej perspektywy. 
Moje działanie ogólnie nazwałam o - g r y w an i e m . Nie od-grywaniem, uda-
waniem, tylko właśnie o-grywaniem. Wprawdzie moje przebranie i wyeks-
ponowanie (stanie na podwyższeniu) może nadawać mi rangę odtwórczyni 
jakiejś postaci2, ale kreacja polega na odtwarzaniu ruchów osób znajdujących 
się w polu mojego widzenia. Pełny obraz widowiska tworzą zarówno mim, 
jak i naśladowany. Różnica pomiędzy od-grywaniem a o-grywaniem zabu-
rza ukonstytuowane relacje scena – widownia. O-grywanie wiąże się z „te-
raźniejszym dzianiem się”, odgrywanie odnosi się do przyjętej wcześniej roli. 
O-grywanie łączy się z powtarzalnością tych samych „zagrań”, tricków mają-
cych zwrócić uwagę widza, a tym samym – z ciągłym stwarzaniem widowni. 
O-grywanie wydaje się (w odróżnieniu od odgrywania) bardziej zewnętrzne 
i nastawione na uwypuklenie struktur codziennych zachowań. 

Jeśli proponowane pojęcie połączyć ze znaczeniem sportowym, „ogrywa-
nie” okaże się jeszcze bardziej wymowne i oznacza zwycięską rywalizację, czyli 
pokonywanie. W przypadku mima odbywa się to przez samo wystawianie czy-
ichś zachowań. Demonstrowanie zachowań innych wiąże się z ich przeryso-
waniem, a więc często ośmieszeniem. Naśladowany staje się częścią widowiska 
i często bywa wyśmiewany przez innych oglądających. Teraz to on może ograć 
(pokonać) sytuację i przedstawić się w inny sposób. Często łączy się to z poko-
nywaniem i jednocześnie bronieniem siebie, co jest podstawą taktyk rozgry-
wek uczestników. Satyra zawarta w działaniu mima sprawia, że naśladowanie 
to strategia interakcyjna, która wręcz wymusza działanie.

2 Są mi nadawane różne nazwy, najczęściej klaun, pajac, mim, arlekin, błazen, pani bez głosu.



363Żywe pomniki – performer uliczny

Najlepszym „materiałem” do naśladowania są osoby, które już się zatrzy-
mały i obserwują moje działanie. Przeważnie naśladuję ich sposób stania oraz 
ułożenia rąk. Czasami dopiero po chwili orientują się, że to oni są przedmio-
tem mojego przedstawienia. Jest to moment, w którym uwaga naśladowanego 
koncentruje się na jego własnym zachowaniu. Część osób wówczas odchodzi 
lub stara się nie zwracać na mnie uwagi. Nie chcą być wystawieni na spojrzenia 
innych lub zobowiązanymi do zapłaty. Ludzie, którzy jednak zostają na miej-
scu, stają się świadomymi graczami. Akceptując zasady mojej gry, wchodzą 
w interakcję. 

Innym rodzajem naśladowania powodującym odmienne relacje „mim–
naśladowany w widowisku – uczestniczący w widowisku”, jest naśladowa-
nie tych, którzy na mnie nie patrzą. Naśladowanymi nie są otaczający mnie 
„widzowie”, lecz po prostu przechodnie. W komiczny sposób naśladuję na 
przykład ich sposób chodzenia. Najbardziej nadają się do tego osoby, które 
„odgrywają jakąś rolę”, między innymi wystylizowane panie lub dziewczyny 
w butach na szpilkach, poważni panowie w garniturach, przedstawiciele sub-
kultur, pary, choć przedrzeźniane może być też samo wykonywanie jakiejś 
czynności przez konkretną osobę. Mim naśmiewający się w tym momencie 
ze zwykłych, codziennych obrazów staje się częścią „odwróconego świata” 
i tworzy opozycję w stosunku do „normalnych sytuacji”. Ten, kto obserwuje 
i śmieje się, zachowuje się „niepoprawnie”, bo kieruje uwagę na zachowania 
naśladowanych przechodniów. Teraz to te działania są podstawową częścią 
widowiska. Wyśmiewani stają się jego głównymi „performerami”, choć nie są 
świadomi swojego występu. Możemy jednak nazwać tę sytuację performan-
sem, gdyż dostrzegamy i uświadamiamy sobie formę zachowania obserwo-
wanego przechodnia.

Innym rodzajem naśladownictwa jest ogrywanie „rekwizytów”, takich jak 
telefon, papieros, kwiat, dziecięca zabawka, balon, parasol. Ci, którzy dostrze-
gli moje działanie, a nie chcą wchodzić ze mną w żadną interakcję, pozoru-
ją, że cała ich uwaga skupia się na jakimś rekwizycie. Sytuacja sama w sobie 
zdaje się paradoksalna, bo ludzie ci zazwyczaj przesadnie koncentrują uwagę 
na naciskaniu przycisków w telefonie, paleniu papierosa, trzymaniu parasolki. 
Nie chcą, abym na nich wpływała, ale odwracając uwagę ode mnie, stają się 
bardziej świadomi trzymania przedmiotu-rekwizytu. Jest to kolejny dowód na 
to, że zasada działania i oddziaływania mima polega na zwróceniu uwagi na 
działania codzienne i ich wyodrębnienie z „naturalnego” kontekstu.

Ci, którzy zdecydowali się zareagować, wejść w grę ze mną, często w wyol-
brzymiony sposób pokazują mi wskazane rzeczy. Czasami chcą urzeczywistnić 
„wspólne działanie” i na przykład dają mi papierosa. Sprawdza się to szcze-
gólnie przy naśladowaniu jedzenia i picia. Bardzo często widzowie-partnerzy 
proponują mi spróbowanie tego, co jedzą lub piją. Kiedy odmawiam, czasami 
zauważam rozczarowanie oferującego. Ten zawód może być spowodowany 
najpierw zniesieniem, a potem ujawnieniem granicy „scena–widownia”.
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Ogrywanie jako naczelna strategia mima musi zakładać interakcję z wi-
dzem. Może on walczyć z dominującą pozycją mima, który go naśladuje i prze-
drzeźnia, oraz wziąć udział w tej grze. Choć słowa użyte do opisu tej sytuacji 
wyjściowej odnoszą się do walki i kojarzą się z agresją, to walka odbywa się 
w rzeczywistości na poziomie wzajemnej gry. Często to „wejście widza do gry” 
wiąże się z pokonywaniem własnych zahamowań. Gra polega na działaniu 
„uteatralnionym” lub zachowaniach wyodrębnionych z naturalnego konteks-
tu. Główne reguły gry ustala mim, granie bywa zaś poddawane ocenie innych 
widzów, stanowi więc wyzwanie.

Gdy ktoś odrzuca propozycję podjęcia gry, którą złożył mim, zazwyczaj 
podważa same jej podstawy. Atakuje mima (czasem wręcz agresywnie), bo 
dąży do jego zdemaskowania. Wyzwanie nie zostaje jednak rzucone kreowa-
nej postaci, ale przebranej osobie. Wyzwiska wskazują na „nienormalność” 
zachowania mima wykonawcy, który werbalnie jest utożsamiany z szaleńcem, 
homoseksualistą, osobą upośledzoną, narkomanem, prostytutką (zwykle bywa 
obrzucany wyzwiskami). Odrzucenie stroju i makijażu mima, które sankcjo-
nują jego działanie, może wynikać ze strachu przed graniem według jego reguł. 
Za każdym razem jednak taki atak widza potwierdza dominację mima. 

Czy wyzwiska są skutecznym środkiem przezwyciężenia jego władzy? 
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie. Takie akcje najczęściej 
przyciągają widzów, a ja mam okazję do ostrzejszego przedrzeźnienia lub uza-
sadnionego i atrakcyjnego odejścia od reguły niemówienia (stosując typową 
dla „żywej rzeźby” glosolalię). Poza tym zgromadzeni wokół widzowie naj-
częściej sprzeciwiają się zniewadze mima, umacniając jego pozycję. Dlatego 
współuczestniczyć w grze można tylko według zasad mima, co wiąże się naj-
częściej z ogrywaniem – pokonywaniem własnych zahamowań (wobec in-
nych) i pokonywaniem mima. 

Zachowania widzów-współuczestników są bardzo różnorodne. Każde kla-
syfi kowanie może odwodzić od złożonego i swoistego obrazu działania mima 
„tu i teraz”. Nie można zapominać, że niektóre interakcje dzieją się w krótkim 
czasie (zaledwie paru sekund) lub przeplatają się (mim prowadzi kilka akcji 
jednocześnie). Przepływ ludzi w miejscu turystycznym jest bardzo duży i zróż-
nicowany. W ciągu paru godzin może zobaczyć mima wiele tysięcy osób. Ich 
reakcje zależą od specyfi ki występu ulicznego.

Mima najczęściej spotyka się przypadkiem. Napotykający śpieszą się, są 
w dobrym nastroju albo się nudzą. Można przypuszczać, że reakcje na działa-
nia mima zależą od samopoczucia „tu i teraz” lub zdradzają to samopoczucie. 
Do interakcji dochodzi w miejscu publicznym, dlatego wiele zależy od tego, 
jaką dana osoba ma pozycję w tłumie. Jeżeli ktoś przyszedł sam, jego reak-
cje pozostają silnie uwewnętrznione. Widz samotny często wrzuca pieniążek, 
ale nie chce wchodzić w żadne interakcje (nawet nie chce się przywitać). Jeśli 
jednak jest w grupie, jego reakcja może być sposobem autoprezentacji przed 
znajomymi.



365Żywe pomniki – performer uliczny

Współwidz

Działanie mima ulicznego polega na uwidocznianiu tych, którzy znajdują się 
w zasięgu jego wzroku. Zobaczeni i naśladowani stają się współuczestnikami 
widowiska. Widzenie jest „szkieletem”, konstrukcją, na której opiera się zja-
wisko mima. Mim musi widzieć naśladowanych. Oni mogą zobaczyć w na-
śladowaniu siebie. Naśladowani wiedzą, że są widziani przez innych widzów. 
Inni widzowie mogą chcieć być widzianymi przez mima. To zapętlenie da się 
przedstawić również bardziej obrazowo. Mim oprócz tego, że działa na zoba-
czonym „żywym materiale”, staje się „lustrem”, w którym mogą się przeglądać 
widzowie. To, jak zareagują na zobaczenie siebie, wyznacza akcję widowiska. 
Mim jest więc Wielkim Wystawiaczem, ale mimowi widzowie-współuczestni-
cy pokazują też swoje reakcje. Niektóre ich ruchy są wykonywane po to, aby 
mim je widział. Mim jest też zatem Wyolbrzymionym Widzem. Performans 
mima ulicznego odbywa się więc w swoistej sieci widzenia/działania. Perfor-
mer, będący zarazem Widzem, sprawia, że widzowie performują. 

Niewystarczalność pojęcia „widz”, ale też jego niezbędność, skłoniła mnie 
do połączenia terminów „widz-współtwórca” w jedno słowo – „współwidz”. 
Współwidz jest odbiorcą i jednocześnie twórcą mima. „Współ-” wskazuje na 
wspólną z kimś cechę, na wspólne z kimś występowanie w jakimś charakterze, 
na wspólne działanie. Relacja istniejąca między mimem a widzem zasadza się 
najpierw na widzeniu widza, a potem na wspólnym dla nich polu widzenia. To 
widzenie odbywa się – zgodnie z etymologią przedrostka „współ” (wespół) – 
naraz, jednocześnie. Mim i widz funkcjonują dzięki możliwości wymienności 
bycia widzącym i widzianym.

Działanie mima ulicznego jest performansem. Czy z tego wynika, że współ-
widzowie są współperformerami? Nie wyznaczając granic performansu, ale 
wyodrębniając  je – można w tym zjawisku dostrzec działanie dwóch typów 
performansów. Jednym z nich jest performans w sensie wyodrębnionych dzia-
łań w czasie i przestrzeni – performans „w szczególe”. Problem w tym, jak wy-
różniony (chociażby przez samo przebranie/kostium) mim zostanie odebrany. 
Z jednej strony można jego działania uznać za performans związany ze sztuką 
– może być oglądany jako forma estetyczna, porównywany z innymi gatunka-
mi i oceniany według kryterium wartości artystycznej. Z drugiej strony – moż-
liwość uczestnictwa w interakcji (zabawie, grze, show, atrakcji turystycznej) 
prowadzi do sformułowania, że jest to performans ludyczny.

Drugą, odmienną w swoim znaczeniu ramą działań mima jest performa-
tywność zachowań społecznych, „performans w ogóle”. Mim uliczny na żywo 
zachowuje i pokazuje cudze zachowane zachowania. Jego sztuka (i umiejęt-
ność) polega na wydobywaniu „performansu w ogóle” z życia. Mim uliczny 
wyodrębnia przedstawieniową stronę rzeczywistości jako nie-„oczywistą”, nie-
-„naturalną”. To wyodrębnienie stanowi podstawę jego oddziaływania. Świad-
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czą o tym wszystkie reakcje na przedstawianie przez mima zachowań: wstyd, 
subtelny uśmieszek, sama potrzeba zareagowania, celowe niepatrzenie i nierea-
gowanie, złość, wyzywanie, gra w ogrywanie itd. Mim uliczny z zaskoczenia 
pokazuje swoim przygodnym widzom, jak bardzo oni sami są mimami – i na 
tym polega jego sztuka. Jest to sztuka „de-naturalizacji performansu”.

Sztuka de-naturalizacji performansu jest możliwa dzięki istnieniu współ- 
widzów. Te zależności nie tylko zaburzają tradycyjną relację „scena–widow-
nia”, ale również podważają relacje „performans w ogóle–performans w szcze-
góle” w kontekście samego widowiska, czy dokładniej – przestrzeni gry. Artur 
Duda tak formułuje tę tezę: 

Performanse na serio opierają się na strukturze zachowanego zachowania, a perfor-
manse ludyczne – i to różni je zasadniczo od tych pierwszych – na pasożytniczym 
z natury odtworzeniu odtworzonego zachowania z jednoczesnym przeniesieniem go 
na „scenę” – w niwelującą jego moc performatywną przestrzeń gry, widowiska, przed-
stawienia. Innymi słowy: performanse ludyczne są performansami do kwadratu3.

W takim ujęciu sztuka mima byłaby performansem do sześcianu. W przy-
padku „performansu do sześcianu” trzecim mnożnikiem byłaby „de-naturali-
zacja performansu”. Myślę jednak, że nie można używać matematycznego rów-
nania, bo niekoniecznie „poziom aktywności” performansów (mnożników) 
jest równy lub dookreślony.

Performatywność w ujęciu Judith Butler jest powiązana z posiadaną przez 
dyskurs mocą wytwarzania tego, co sam nazywa. Performatywność stanowi 
jedną z dziedzin, w których władza działa jak dyskurs. Władza rozumiana jako 
połączenie władzy i dyskursu opiera się na powtórzeniu lub naśladowaniu 
dyskursywnego gestu władzy. Przez to objawia się władza cytatu, dzięki której 
sytuacja zostaje uprawomocniona i stworzona. W tej teorii władza jest uprzed-
nia wobec „ja” produkującego wypowiedź i każde „ja” powstaje dopiero przez 
określenie, nazwanie.

W tym kontekście mim uliczny byłby wcieleniem władzy, która powtarza/
naśladuje. Działa on jednak w sferze, w której władza nie objawia się naślado-
wanej osobie jako słowo, lecz jako powtórzone zachowanie (ewentualnie dys-
kurs sprowadzony jest do sfery gestów). Prowadzi to do rozpatrywania działań 
mima jako prezentacji władzy performatywnej. Ta prezentacja odbywa się „tu 
i teraz” i została przeze mnie nazwana „sztuką denaturalizacji performansu”. 
Jeżeli władza performatywna dąży do naturalizacji performansu, ponieważ jej 
celem jest ukrycie samej siebie i ustanowienie oczywistości/naturalności przez 
nią uznawanych, to władza mima byłaby w tej perspektywie władzą potencjal-
nej rebelii, uświadamiającej konstrukcyjno-performatywny charakter „nor-
malności”. De-naturalizacja jest ściśle związana z wystawieniem zachowań 

3 A. Duda, Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 27.
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naśladowanych, a więc jest uprzednia wobec „ja” produkującego zachowania. 
Poprzez to ujawnienie „ja” zostaje naznaczone władzą performatywną.

Trzeba pamiętać, że zachowanie mima jest odczłowieczone i pokaza-
nie (powtórzenie) władzy performatywnej zostaje jakby „wykrzywione”, ale 
w ten sposób „wykrzywienie” staje się w ogóle oglądane i akceptowane przez 
uczestników. Komiczny cytat można nazwać, dla odróżnienia, „cytatem ko-
-mimicznym”, bo władza mima zostaje „zalegalizowana” przez jego grotesko-
wość. Przekształca to „subwersywność” jego akcji-prezentacji w akceptowalną 
i dopuszczalną karykaturę. Mimo to działania mima zawsze są potencjalnie 
niepokojące, od-normalniające i interwencyjne.

Czy przedstawiona tu analiza jest „interwencyjna”? Opisując performans/
doświadczenie ludzkiej statuy, użyłam zsubiektywizowanego języka. Relacja 
między performerem a widzami-uczestnikami różni się na tyle od standar-
dowej relacji „scena–widownia” w teatrze dramatycznym, że konieczne jest 
stworzenie performatywnego wyjścia oddalającego od dominacji teatralno-
ści. Funkcjonowanie ludzkich statui może obrazować mechanizmy perfor-
matywne, niedziałające bez „widzów”. Mechanizmy te burzą teatralne pojęcia, 
przekształcając przedstawienie w przedstawianie się. Jednocześnie analiza od-
działywania mima nakierowuje na rozpatrywanie właściwości władzy perfor-
matywnej, która zdaje się ujawniać w „odwracanym porządku”.


