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Striptiz jako widowisko

Większość osób zapytana o striptiz wiąże go z kobietą. Skąd bierze 
się stereotyp striptizu jako domeny płci żeńskiej? Odpowiedź na to pyta
nie nie jest trudna: wynika to zarówno z historii striptizu jako zjawiska, 
które w swej formie pierwotnej było grą obnażającej się kobiety, skiero
waną w stronę męskiego odbiorcy, jak z wyraźnie kulturowo określonej 
roli mężczyzny i kobiety w społeczeństwie wraz z całym wachlarzem 
przyzwyczajeń z tym związanych. To mężczyzna bowiem był od zawsze 
tym, który odczuwał popęd seksualny. Kobietę zaś traktowano jako 
obiekt pożądania, podporządkowany męskiemu podnieceniu:

Z perspektywy mężczyzny kobietę definiuje jej ciało. Wszystko, co o niej 
stanowi, ma oparcie w ciele i jest przez nie określane. Odnosi się to szcze
gólnie do kobiecej seksualności, która w maskulinistycznym społeczeństwie 
rozumiana jest raczej jako zdolność wzbudzania niż odczuwania seksualne
go pragnienia. Miarą kobiecej seksualności jest wzwód mężczyzny. To męż
czyzna określa, co w kobiecie jest podniecającego, a nawet czy wzbudzenie 
pożądania jest jej intencją. Dla „specjalisty od nóg” mogą to być jej nogi, 
dla „specjalisty od piersi” - biust, dla gwałciciela - opór lub jego brak. Jego 
uczucia stająsię jej uczuciami, jego pożądanie - dowodem jej atrakcyjności, 
jego podziw - miarą jej wartości, jego pogarda - jej poniżeniem, jego kpina 
-jej upokorzeniem. (...) Seksualność kobiety kształtuje nieokreślony męski 
obserwator oraz jego konkretne reprezentacje w jego życiu: ojciec i inni 
istotni dla niej mężczyźni, łącznie z braćmi i rówieśnikami. Oddziałują na 
sferę przykładem i bezpośrednimi stwierdzeniami także kobiety: matka oraz 
opiekunki, a nawet córki. Kobieta ulega silnym wpływom komunikatów 
kulturowych, przekazywanych przez kino i telewizję1.

1 Ellyn Kaschack, Nowa psychologia kobiety, tłum. Jadwiga Węgrodz- 
k a, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001, s. 61.
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Tak ukształtowany wizerunek kobiety przyczynił się także do po
wstania całego szeregu typowo „kobiecych” profesji, których głów
nym celem było zaspokajanie erotycznych czy też seksualnych potrzeb 
mężczyzny. To mężczyzna posiadał bowiem społeczne przyzwolenie na 
korzystanie z różnego rodzaju zinstytucjonalizowanych bądź nieformal
nych usług, w ramach których rola kobiety polegała na podporządkowa
niu się męskiemu pożądaniu. Tak właśnie narodził się stereotyp striptizu 
jako aktu obnażania się kobiety.

Patrząc jednak na striptiz jako zjawisko współczesne, nie należy 
zapominać, że coraz prężniej rozwija się jego męska odmiana, gdzie 
kobieta stanowi głównego odbiorcę. Dlatego też, a zarazem świadomie 
przeciwstawiając się historii i stereotypowi, prezentację striptizu jako 
widowiska zacznę od odmiany zarezerwowanej dla płci męskiej.

Striptiz męski

Najprościej mówiąc, striptiz męski to forma widowiska, w którym 
tancerz-aktor (lub tancerze-aktorzy), wcielając się w jakąś fikcyjną po
stać (lub fikcyjne postacie), dokonują publicznego aktu obnażania, kie
rując swe działania w stronę żeńskiej publiczności. Widowiska tego typu 
mogą mieć różny charakter, mogą być mniej lub bardziej bogate w wie
lorakie efekty artystyczne lub pseudoartystyczne. Ich celem jest wspól
na zabawa z publicznością oraz wzbudzenie w oglądających kobietach 
podniecenia, wywołanego widokiem obnażającego się mężczyzny (lub 
mężczyzn).

Widowiska takie wykorzystują ogromne bogactwo środków, które 
składają się na całość show. Nim jednak przyjrzymy się zarówno sta
łym, jak zmiennym cechom męskiego striptizu, należy jeszcze dodać, 
że tancerze erotyczni płci męskiej widzą znaczącą różnicę między poję
ciem „striptizer” a „chippendales”. W jednym z wywiadów Maciej Da
szyński (tancerz grupy Badboys), zapytany o to, do której z tych dwóch 
grup należy, odpowiedział: „Trzeba zachować granice dobrego smaku. 
Jestem chippendalesem”. „A jaka jest granica dobrego smaku?” - pytała 
dalej dziennikarka. „Slipy” - odpowiedział Daszyński2. Za „striptize- 

www.badboys.pl (10.01.2009).

http://www.badboys.pl
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ra” uznaje on zatem kogoś, kto dokonuje całkowitego aktu obnażenia. 
„Chippendales” zaś to tancerz, który rozbiera się tylko do slipów. Sądzę 
jednak, że to zbyt radykalna kategoryzacja i wynika raczej z chęci unik
nięcia łączenia męskiego striptizu z różnego rodzaju „niskimi” ofertami 
erotycznymi. Każdy chippendales wołałby, aby widziano w nim raczej 
tancerza (artystę?) o pięknym ciele niż jakiegoś nieprofesjonalnego „ba- 
widamka” najniższej kategorii. Obu wspomnianych pojęć używać będę 
zatem wymiennie i traktować jako synonimy, już choćby z tego względu, 
że taka forma striptizu, gdzie mężczyzna rozbiera się do naga, właściwie 
nie istnieje.

Przestrzeń

Miejscem „dziania się” striptizów są kluby nocne, dyskoteki, sale wi
dowiskowe (choćby kina ze sceną), a także mieszkania prywatne (mowa 
o ofercie „organizacja wieczorów kawalerskich i panieńskich”). Miejsce 
ma przy tym niebagatelne znaczenie dla charakteru i kształtu widowiska. 
Wiąże się to nie tylko ze zróżnicowaniem układu kompozycji przestrze
ni, ale ma także wpływ na odbiór. Widzowie reagują inaczej, gdy rzecz 
dzieje się w kinie ze sceną przypominającą teatr pudełkowy (relacja ak
torów do widowni ma tu stosunek liniowy; działania sceniczne odbywają 
się vis-à-vis widzów; każdy widz ogląda widowisko z mniej więcej tej 
samej perspektywy), a inaczej, gdy widzowie zbierają się dookoła miej
sca, w którym dzieje się akcja (tak jest na przykład w niektórych klubach 
nocnych).

W przypadku pierwszym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, 
co dzieje się na scenie, stanowi świat niedostępny odbiorcy, zgodnie 
z respektowaną na scenie pudełkowej zasadą „czwartej ściany”. Dzięki 
niej gra aktorów stwarza iluzję zamkniętego i oddzielonego świata. Na
leży jednak pamiętać, że czasem tak rozumiana zasada „niedostępności” 
świata zostaje złamana. Zdarza się bowiem, że na scenę wprowadza się 
osoby z widowni, czyli spoza świata fikcji.

Kiedy publiczność ustawia się wokół miejsca akcji, zmienia się kąt 
widzenia, perspektywa. Taka zmiana ułatwia, a nawet wręcz zakłada 
przekształcenie obserwatorek we współuczestniczki. Nie ma tu bariery 
oddzielającej działania aktorów od spontanicznych reakcji żeńskiej pu
bliczności. Co więcej, te - często prowokacyjne - działania oglądających 
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widowisko pań sąjak najbardziej pożądane. Dzięki bezpośredniej relacji 
między działającym(i) a oglądającymi striptiz nabiera atrakcyjności.

Jeszcze inaczej wyglądają relacje przestrzenne w sytuacji striptizu 
w prywatnym mieszkaniu. W przypadku omawianych wcześniej miejsc, 
nawet jeśli istniała jakaś dowolność w stwarzaniu relacji między sce
ną a widownią była ona po części z góry założona. W przypadku, gdy 
striptiz odbywa się w domu, nie da się wcześniej określić, jaki układ 
powstanie w czasie widowiska między działającymi a oglądającymi (czy 
będą oni siedzieć, czy stać, czy ustawią się dookoła miejsca właściwej 
akcji, czy też staną z boku). Ta niepewność wprowadza pewien element 
niespodzianki, improwizacji.

Niezależnie od tego, gdzie striptiz się odbywa, miejsce, jego prze
strzeń, jest oznaczana jako wyjątkowa, wydzielona. Jeżeli nie stanowi 
jej po prostu scena (autentyczna lub specjalnie dla potrzeb striptizu skon
struowana), właściwą przestrzeń gry wydziela się przez odpowiednie 
oświetlenie lub samo działanie tancerza. Należy jednak podkreślić, że 
w tym drugim przypadku wyznaczanie przestrzeni poprzez samą obec
ność striptizera jest sytuacją szczególną charakterystyczną tylko dla od
miany „prywatnej” striptizu, a więc pojawia się głównie w przypadku 
pokazów domowych.

Tło akcji scenicznej nie jest specjalnie określane. Scenografia ogra
nicza się najczęściej do kilku pojedynczych elementów, które - podobnie 
jak charakterystyczne oświetlenie (kolorowe - często czerwone, punk
towe lampy, lasery) - mają służyć stworzeniu specyficznego nastroju, 
przesiąkniętego atmosferą erotyzmu. Widz otrzymuje dzięki temu pewne 
wskazówki, pozwalające mu łatwiej rozpoznać miejsce akcji, zlokalizo
wać je. Trzeba przy tym pamiętać, że twórcy striptizów wykorzystują do 
kreowania przestrzeni jakieś realne wyobrażenia na temat tego, jak po
winno wyglądać miejsce kojarzące się z erotyką. W omawianej tu męs
kiej odmianie widowiska, ze względu na dążność do uczynienia striptizu 
częścią fabuły, przestrzeń często odpowiednio się aranżuje, w zgodzie 
z powszechnymi, wręcz stereotypowymi wyobrażeniami.

Elementy przestrzeni w takim widowisku jak striptiz zawsze muszą 
spełniać jeden warunek, a mianowicie muszą być funkcjonalne. Podobnie 
jest w przypadku wszystkich efektów towarzyszących (światło i muzy
ka mająprzede wszystkim dookreślać nastrój przedstawianych sytuacji). 
Wśród wszystkich rzeczy, które zwykle pojawiają się na scenie, w zasa
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dzie nie ma i nie powinno być takich, które podczas show nie spełniają 
jakiejś konkretnej funkcji. Na ustawionym na scenie łóżku musi się coś 
zdarzyć, jeśli pojawia się okno - nigdy nie stanowi tylko tła czy uzupeł
nienia miejsca - może przez nie, na przykład, wejść bohater przebrany 
za latynoskiego kochanka. Podobnie krzesła, chętnie wykorzystywane 
w męskim striptizie, nie tylko stanowią znak miejsca, najczęściej „ka
wiarni”, ale ogrywa się je jako ważny element układów tanecznych

Zdarzają się też sytuacje, gdy przestrzeń określana jest słowem. Z ta
kim typem przestrzeni, która odwołuje się do wyobrażeń odbiorcy, a nie 
jest unaoczniona, mamy do czynienia często wtedy, gdy na scenie poja
wia się konferansjer zapowiadający kolejne etapy show. Jego rola polega 
między innymi na wywoływaniu słowem obrazu określonej przestrzeni. 
Zwrot: „Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w sypialni...” wystarczy, 
by określić miejsce, nie trzeba wstawiać na scenę łóżka, by przestrzeń 
skonkretyzować. Słowo wystarcza dla pobudzenia wyobraźni widza 
i wywołania iluzji.

Odmienne oznaczanie, inny typ semantyzacji przestrzeni pojawia 
się w przypadkach, gdy striptiz odbywa się w prywatnym domu, a jego 
miejscem jest „prawdziwy”, nieprzygotowany przez wykonawców po
kój. W takiej sytuacji striptiz musi zakładać pewną przypadkowość prze
strzeni, dopuszczać dowolność otaczającego tła. Co ważne, dzięki real
ności pokoju, w którym odbywa się show, sama sytuacja erotyczna staje 
się bardziej prawdziwa. Wszystko dzieje się tu i teraz, nie trzeba niczego 
sobie wyobrażać, do niczego odnosić.

Przestrzeń odgrywa niebagatelną rolę w striptizie nie tylko z tego 
względu, że buduje odpowiedni nastrój widowiska, ale także dlatego, że 
już na tym etapie show przenosi widza w sferę dość konkretnych, wyraź
nie określonych znaczeń. Czerwone, przytłumione światło zawsze koja
rzy się odbiorcy z jakąś intymnością erotycznych sfer. Sądzę jednak, że 
nadużyciem byłoby stwierdzenie, że w komponowaniu przestrzeni strip
tiz wykorzystuje tylko takie środki i przedmioty, które posiadają czy
sto erotyczne konotacje (łóżko wystawione na scenę nie musi bowiem 
zapowiadać sytuacji pornograficznej czy erotycznej). Niemniej jednak 
połączenie wszystkich elementów, które składają się na przestrzeń mę
skiego striptizu, zbliża odbiorcę do wyraźnie wyczuwalnej nastrojowo- 
ści, wspomagającej atmosferę erotyzmu.
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Kostium i przebieg widowiska

W striptizie męskim znaczącą rolę - i większą niż w żeńskim - od
grywa dążenie do wyrazistego zbudowania fikcyjnej sytuacji poprzez 
stworzenie szkiców ról i zarysu mniej lub bardziej schematycznej fabu
ły. Role, na ogół sprowadzane do wąskiej grupy stereotypów, powstają 
dzięki odpowiednim kostiumom. Strój oraz odpowiednia charakteryza
cja wyraziście określają, kim jest postać. Ponadto kostium musi posiadać 
jeszcze funkcję praktyczną. W przypadku striptizu oznacza to tyle, że 
nie może on w żaden sposób krępować tancerza (bo taniec w striptizie 
odgrywa niebagatelną rolę) oraz musi być tak zaprojektowany, by aktor 
z łatwością mógł go zdjąć. W przypadku mężczyzn spodnie (których nie 
zdejmuje się tradycyjnym sposobem) mają po bokach nogawek wszyte 
rzepy, aby jednym szarpnięciem można było się ich pozbyć. Góme partie 
garderoby (u obu płci) najczęściej mają guziki. Wydłużony moment ich 
rozpinania odsuwa moment kulminacji, służy budowaniu napięcia. Ist
nieją także ubrania, które podczas show ulegają zniszczeniu, jak choćby 
męskie koszulki na ramiączka, które tancerze „zrywają” z siebie.

Generalnie rzecz biorąc, kostiumy są odwzorowaniem strojów ty
powych dla uogólnionych kategorii różnych rzeczywistych postaci. Tak 
więc strój policjanta musi być kompletny, a składa się nań nie tylko sam 
mundur, ale i odpowiednie nakrycie głowy, kajdanki, tonfa itd. Wszystkie 
dodatkowe elementy stroju - czapki, chusty, kajdanki, wachlarze (i całe 
mnóstwo innych) - wykorzystuje się w przedstawieniu jako rekwizyty, 
ich funkcja nie ogranicza się zatem tylko do roli dodatków uwiarygod
niających kostium. Czasem (stosownie do sytuacji) pojawiają się też ma
ski, ale to stanowi (jeszcze?) rzadkość.

Warto zauważyć także, że kostium striptizera składa się z kilku 
warstw. To, o czym była mowa do tej pory, stanowi jego najbardziej ze
wnętrzną część. Pod nią kryje się kolejny kostium, często odwołujący 
się już do innej postaci (to cecha charakterystyczna dla męskich stripti- 
zerów - strój kobiecy już od początku jest na tyle skąpy, że trudno ukryć 
pod nim jeszcze bohaterkę w innej roli). „Odarcie” tancerza z kostiumu 
„marynarza” wprowadza widza w inny obszar fantazji erotycznej, jakim 
może być na przykład spotkanie z Tarzanem, odzianym w skąpą, przyle
gającą do ciała imitację cętkowanej skóry.
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Nie jest to jednak nigdy końcowa faza obnażenia, bowiem kolejny, 
unaoczniony dzięki zrzuceniu poprzedniego strój to bielizna. Tak w przy
padku mężczyzn, jak kobiet charakteryzuje ją wyrazistość, osiągana po
przez dobór jaskrawych kolorów (dominacja czerwieni), a także desenie 
(różnego rodzaju panterki) czy typy materiałów (skóra, lycra, koronki). 
Natomiast jeśli chodzi o konkretne rodzaje garderoby, to mężczyźni wy
stępują często w różnego typu (skórzanych) szortach, pod którymi kryją 
się bokserki lub stringi (lub jedno i drugie).

Kostium w striptizie wiąże się nierozłącznie z akcją sceniczną, któ
ra dąży do jego całkowitego (lub prawie całkowitego) zrzucenia. Zatem 
w pewien sposób to kostium decyduje o przebiegu widowiska. Mimo 
wspólnoty podstawowej zasady - kolejne etapy zdejmowania garderoby 
wyznaczają kolejne części striptizu - stworzenie jego modelu dramatur
gicznego okazuje się dość trudne, bowiem trzeba wziąć pod uwagę róż
norodność konwencji, liczbę osób występujących na scenie, obecność 
prowadzącego, ewentualny udział osób z publiczności itd. W poniż
szym opisie postaram się uwzględnić przynajmniej najważniejsze z tych 
czynników.

Jeżeli występuje prowadzący (nazywany konferansjerem; rolę tę 
pełni zwykle jeden z członków grupy), show zaczyna się od powitania 
publiczności i obietnicy, że w ciągu - powiedzmy - godziny (czas przed
stawień jest zróżnicowany, ale nigdy nie trwają one krócej niż 15 mi
nut i dłużej niż półtorej godziny) przeżyje coś wyjątkowego. Następnie, 
w przypadku, gdy mamy do czynienia z zespołem wykonawców, odby
wa się ich prezentacja zapowiadająca, czego można się spodziewać po 
każdym z nich. Prowadzący przedstawia tancerza, mówiąc na przykład: 
„Przed wami gorący Mario, który wystąpi dziś dla szanownych pań w roli 
latynoskiego macho”, po czym na scenę wbiega wywołany striptizer.

W tego typu formie scenicznej często występują bezpośrednie zwro
ty do publiczności. Prowadzący choćby zachęca widownię, by przestała 
tłumić swoje emocji, bo Jest zabawa - musi być głośno”. Widowisko 
funkcjonuje zatem nie na zasadach iluzyjnego przedstawienia, lecz na 
prawach wspólnej zabawy. Wykonawcy i twórcy zdają sobie sprawę 
z tego, że nie uda się osiągnąć celów striptizu - fascynacja obnażaniem, 
samą nagością, materializacja fantazji erotycznych publiczności - bez 
stworzenia wrażenia, że wszystko, co odbywa się podczas show, adre
sowane jest bezpośrednio do widza. Jednak sytuacja, w której oprócz 
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aktorów-tancerzy na scenie występuje konferansjer, nie jest regułą, któ
rą rządzi się striptiz męski jako widowisko. Konferansjer występujący 
w roli kogoś, kto narzuca pewien porządek zdarzeń, pojawia się przede 
wszystkim podczas striptizu zbiorowego.

Po prezentacji wszystkich członków grupy następują występy so
lowe (czasem zdarza się, że właściwa część show, czyli taniec z roz
bieraniem się, zaczyna się od pokazu grupowego). Przy zmienionym 
oświetleniu, z muzyką w tle, na scenie pojawia się tancerz. Może on 
reprezentować typ współczesnego amanta z klasą - w białym garniturze, 
z różą w butonierce, w stylowym kapeluszu. Sytuację już od początku 
cechuje pewna doza erotyzmu („aktor” o tym ciągle przypomina - spoj
rzeniem, mimiką, gestem; publiczność też wie, czego ma się spodzie
wać). Tempo akcji początkowo jest umiarkowanie spokojne - wykonaw
ca bawi się z publicznością, jak nakazuje to konwencja striptizu; zaczyna 
od pokazu swoich umiejętności tanecznych, podkreślając jednocześnie, 
że jest mężczyzną-uwodzicielem. Buduje się w ten sposób pewien rodzaj 
dobrze wyczuwalnego napięcia między podekscytowaną publicznością, 
która wyraźnie już czeka na dalszy rozwój wydarzeń, a striptizerem, któ
ry zdaje się czerpać niekłamaną przyjemność ze świadomości, że to on 
wyznacza reguły gry.

Przebieg widowiska może być dwojaki: albo tancerz sam zacznie 
się rozbierać, albo wybierze z widowni jedną chętną osobę, która mu 
pomoże. W pierwszym przypadku akcja kieruje się do wszystkich - każ
dy widz traktowany jest jednakowo, aktor skupia się na akcie zdejmo
wania ubrania się i na sobie jako materialnym odpowiedniku fantazji 
erotycznych całej publiczności. W sytuacji, gdy na scenie pojawia się 
ktoś z widowni (striptizer wybiera jedną kobietę-widza, wprowadza ją 
na scenę i sadza na krześle), tworzy się bardziej skomplikowana rela
cja - dochodzi do interakcji między tancerzem a kimś z zewnątrz, kto 
został jednorazowo zaproszony do uczestnictwa w show. Osoba, która 
do tej pory była członkiem oglądającej zbiorowości, staje się „aktorem” 
na specjalnych prawach (nie wymaga się od niej profesjonalizmu). Pu
bliczność sprowadzona zostaje do roli podglądacza. Dzieje się tak nawet 
wówczas, kiedy striptizer stara się podtrzymywać kontakt z widownią. 
Relacja na scenie posiada wyraźny kontekst erotyczny; kontakt między 
obojgiem jest na tyle intymny, że trudno nie zauważyć przepaści, która 
dzieli sytuację osoby wybranej z publiczności i aktywnej w widowisku 



STRIPTIZ JAKO WIDOWISKO 339

od sytuacji pozostałych pań jako biernych obserwatorów. Rysuje się tu 
wyraźna hierarchia doznań (zakładając, że zaproszoną na scenę osobę 
nadal traktujemy jako widza). Wszyscy na widowni pozostają do końca 
show tylko w kręgu fantazji, którą co najwyżej mogą wzbogacić lub na
sycić, korzystając z możliwości patrzenia, natomiast kobieta zaproszona 
na scenę doznaje chociaż namiastki spełnienia, częściowej materializacji 
swoich erotycznych marzeń. Striptizer czyni ją partnerką swej erotycznej 
gry. Tańczy z nią (nad nią) bardzo odważnie, wykorzystując często ruchy 
symulujące kopulację, porusza biodrami, pozwala dotykać swego ciała. 
Kobiety na widowni nadal doświadczają działania iluzji, kobieta, która 
stała się partnerką chippendalesa, nie musi jej odczuwać, choć znalazła 
się w świecie fikcji. Lecz jako „postać fikcyjną” odbiera ją tylko publicz
ność. Ona sama może (choć nie musi) doświadczać czegoś realnego. 
Kumulacja skierowanych w jej stronę działań tancerza, zainteresowanie 
wyłącznie jej osobą, może wywołać nie tylko podniecenie (skoro zakła
da się, że tego ma doświadczyć widz zewnętrzny), ale nawet pożądanie. 
Łatwo bowiem w takiej sytuacji zapomnieć, że świat, w którym toczy się 
ta erotyczna gra, jest nieprawdziwy. W sytuacji bezpośredniego odbioru 
granica między realnością a iluzją staje się bardzo płynna.

Pozostaje teraz opisać kolejne etapy obnażania się. Kiedy striptizer 
rozbiera się sam, wbudowuje poszczególne momenty rozbierania się 
w strukturę tańca. Kolejno pozbywa się najpierw gómej części gardero
by (np. marynarki), potem rozpina koszulę itd. Spodnie z reguły zdejmu
je na końcu. Wiąże się to z jednej strony z pewną konwencją, z drugiej ze 
specyficznie pojętym kanonem estetycznym - żaden striptizer nie stanie 
przed publicznością w samych skarpetkach i koszuli, ponieważ mogłoby 
to wywołać niepożądany śmiech.

Kiedy rozbieraniu towarzyszy interakcja między striptizerem a za
proszoną na scenę kobietą, przestaje on stanowić wyłącznie centrum 
uwagi. Skupia się ona na erotycznej korelacji, na seksualnej grze mię
dzy dwiema zaangażowanymi osobami. Słowo „gra” ma tu charakter 
wieloznaczny. Mamy bowiem do czynienia z grą sceniczną (z widzial
ną częścią przedstawienia, z pewnym ciągiem działań), z grą aktorską 
(ze współzależnym istnieniem gestyki, mimiki, ruchu), z graniem roli 
(z wcielaniem się w jakąś postać - dotyczy to głównie stiptizera, choć 
częściowo także osoby z publiczności), wreszcie z grą erotyczną (zaba
wą między kochankami). Obnażanie się w tym wypadku pozornie zależy 
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od kogoś, kto wspomaga w tym właściwego aktora. Pozornie - ponieważ 
i tak wszystko dzieje się według wcześniej ustalonego scenariusza, we
dług schematu, który narzuca striptizer. To on kieruje rękoma osoby, z 
którą współdziała, wyraźnie dominuje.

Cały złożony proces obnażania się prowadzi do chwili, kiedy wy
konawca pozostaje tylko w slipach. Moment ten stanowi punkt kulmi
nacyjny widowiska, jednak go nie kończy. Dalszy etap show polega na 
eksponowaniu wysportowanego ciała, wymodelowanego według ka
nonu estetycznego typowego dla striptizu. Walory wyglądu fizycznego 
podkreśla się przy tym wielorako - poprzez prezentację muskulatury, 
popisy akrobatyczne itd. Na piękno ciała w widowisku tego typu skła
da się jednak nie tylko postura, kształty wyprofilowane przez ćwiczenia 
siłowe, lecz także jędmość i kolor skóry. Widz musi je zauważyć. Strip
tizer pomaga mu w tym, wykorzystując na potrzeby pokazu całą gamę 
olejków, balsamów, kremów. Rzadko kiedy naciera się nimi sam - naj
częściej pomaga mu partnerka, którą między innymi w tym celu wybrał. 
Wykonawca polewa się którymś z kosmetyków i ujmując w swoje dłonie 
jej ręce, rozprowadza go zgodnie z jakimś określonym rytmem. Na ko
niec widz może jeszcze obejrzeć taniec z chustą czy kapeluszem albo 
taniec z partnerką. Trzeba także podkreślić, że zaproszona kobieta przez 
cały czas (lub jego większą część) siedzi na specjalnie do tego przezna
czonym krześle. Ze względu na to i na specyficzną funkcję w widowisku 
można zatem mówić o jej pewnym uprzedmiotowieniu. Zwykle wyko
nuje jedynie narzucane jej gesty i działania.

Jeśli show składa się z wielu elementów, to pozostałe skomponowa
ne bywają na bardzo podobnej zasadzie, zmienia się jedynie typ posta
ci i podstawowa sytuacja. Pewną odmianę stanowią występy grupowe, 
w czasie których z zasady nie przekracza się granicy między sceną a wi
downią. Mamy wówczas do czynienia z pokazem zbiorowego tańca, po
łączonego z aktami obnażania się. W takich sytuacjach twórcy bardziej 
troszczą się o widowiskowość. Wszystko odbywa się według jakiegoś 
ustalonego scenariusza. Na żadną przypadkowość (związaną choćby 
z wykorzystaniem spontanicznych reakcji publiczności) nie ma miejsca. 
Zbiorowy striptiz staje się wtedy rodzajem rewii. Celem takiego wido
wiska jest rozrywka. Wzbudzenie podniecenia u odbiorców staje się tu 
kwestią drugorzędną. Spektakl składa się z krótkich estradowych popi
sów tanecznych, w których zdejmowanie ubrania jest jednym z wielu 
elementów.
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Striptiz żeński

To rodzaj erotycznego show, w którym tancerka dokonuje aktu cał
kowitego (najczęściej) obnażenia się wobec męskiej widowni. Striptiz 
żeński - podobnie jak męski - posiada wiele cech swoistych. Niektóre 
są podobne lub takie same w obu przypadkach, ale istnieją także swoiste 
tylko dla tego rodzaju widowiska.

Przestrzeń

Miejsca, w których odbywają się widowiska z udziałem striptizerek, 
mogą być różnorakie. Niektóre z nich przypominają te, o których pisałam 
w przypadku striptizu męskiego (kluby nocne czy mieszkania prywatne), 
lecz lokali ze striptizem kobiecym jest o wiele więcej niż z męskim. Na 
striptiz żeński można pójść specjalnie jako na wyodrębnione widowisko. 
Jednak show tego typu napotkać też można w miejscach, gdzie stanowi on 
niejako dodatkową atrakcję (niektórzy właściciele dyskotek zatrudniają 
striptizerki do „tańca w klatkach” - będącego tańcem z obnażaniem się).

Relacje między sceną a widownią są podobne do tych, które już omó
wiłam przy okazji opisywania męskiej odmiany striptizu. Jedyne novum 
stanowi sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku „striptizów 
stolikowych”. To forma tańca z elementami obnażania się, która charak
teryzuje się tym, że „sceną” dla niej bywa bar lub stolik. Widzowie sie
dzą wówczas wokół tancerki i obserwują ją z „żabiej” perspektywy (naj
częściej na linii ich wzroku znajdują się jej buty). Istnieje też możliwość 
jej dotknięcia (można włożyć jej za podwiązkę napiwek). Kiedyś było 
to typowe dla żeńskiego show przełamanie iluzji, niewerbalne zbliżenie 
się do wykonawczyni poprzez dotyk (wypływa z intencji odbiorcy). We 
współczesnych odmianach striptizu taką formę niszczenia iluzji spotyka 
się częściej i to bez względu na płeć wykonawcy.

Jeżeli chodzi o kompozycję przestrzeni, to często w centralnym 
punkcie sceny znajduje się metalowa rura, służąca do różnego rodzaju 
popisów tanecznych i stanowiąca czytelną aluzję falliczną. Striptizerka 
może trzymać się rury, oplatać wokół niej czy na niej wisieć. Profesjona
lizm tancerek erotycznych często sprawdza się właśnie poprzez umiejęt
ne wykorzystanie w ruchu scenicznym tego najistotniejszego elementu 
scenografii żeńskiego striptizu. Zdarzają się jednak pokazy, w których 
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aranżuje się przestrzeń stosownie do przedstawianej fabuły, niekoniecz
nie wykorzystując rurę. Krzesło - tak popularne w męskich striptizach 
a także udział osoby z publiczności są równie pożądane w widowiskach 
z udziałem kobiet. Wszystkiemu oczywiście musi towarzyszyć odpo
wiedni nastrój (najczęściej osiąga się go dzięki różnorakim efektom 
świetlnym).

Pod względem wykorzystywanej dekoracji oraz używanych rekwi
zytów striptiz żeński jest zdecydowanie uboższy od męskiego. Rzadziej 
też spotykamy tu konteksty fabularne, towarzyszące rozbieraniu się. 
Jeśli już chce się podkreślić fikcyjność postaci scenicznej, to charak
teryzuje się ją częściej za pomocą kostiumu niż włącza w ramy jakiejś 
quasi-fabuły. Czasem w miejscach, gdzie odbywa się show, można zo
baczyć umieszczone na ścianie lustro, w którym odbija się tancerka i pu
bliczność. Nie chodzi zapewne o efekt zamierzony, lecz oglądane z tea- 
trologicznego punktu widzenia widowisko erotyczne nabiera wówczas 
nowych znaczeń, odsyła bowiem do znanego rozwiązania misę en abyme 
(ujęcia przepastnego), czyli

chwytu polegającego na włączeniu w dzieło (malarskie, literackie czy tea
tralne) wydzielonego fragmentu odtwarzającego na zasadzie podobieństwa 
strukturalne właściwości utworu, którego jest częścią. (...) Zawarte w takiej 
enklawie odzwierciedlenie dzieła wobec niej zewnętrznego może być jego 
obrazem identycznym, zbliżonym, pomniejszonym lub odwróconym3.

3 Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. Sławomir Świon- 
tek, Ossolineum 1998. s. 297.

Podczas show tancerka wielokrotnie patrzy w lustro, podobnie czy
nią też widzowie. W efekcie obie „strony” procesu komunikacji oglądają 
to samo, a to w przypadku striptizu prowadzi do spotęgowania atrakcyj
ności tancerki podziwiającej samą siebie, a zarazem do jej odprzedmio- 
towienia. Spoglądając wraz z widzami na własne odbicie w lustrze, strip
tizerka wymyka się uprzedmiotowiającemu spojrzeniu pożądania (sama 
bowiem przejmuje część jego władzy), a zarazem nadaje swemu ciału 
pozór abstrakcyjnego obiektu kontemplacji (jej subiektywna cielesność 
lokuje się po stronie , ja” patrzącego).
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Przebieg widowiska

Jak widać, przestrzeń striptizu damskiego właściwie niewiele się róż
ni od jej odpowiednika w widowisku z udziałem mężczyzn. Większe róż
nice występują w warstwie wizualnej i przebiegu samego widowiska.

Striptiz damski - podobnie jak męski - może posiadać różne formy. 
Najprostszą z nich jest taki rodzaj show, w którym mamy do czynienia 
z aktem obnażenia się (aktorka-tancerka wciela się tylko w rolę strip
tizerki, nie wykorzystując żadnych innych elementów). Punktem cen
tralnym staje się wtedy pozbywanie się w tańcu kolejnych części gar
deroby. Jeżeli show zostaje wzbogacone o jakiś dodatkowy kontekst, to 
kreacje postaci nie mają charakteru tak realistycznego, jak w przypadku 
męskiej odmiany striptizu (choć przez dobór elementów stroju posiada
ją znamiona realizmu). W widowisku z udziałem kobiet mamy często 
do czynienia z erotyczną wersją znanych ról społecznych (nauczycielek, 
pielęgniarek itd.), ale nawet wtedy kostiumy muszą być na tyle skąpe, by 
już na wstępie akcentowały niektóre z walorów kobiecego ciała (nogi, 
dekolt). Kobieta-tancerka w odróżnieniu od mężczyzny-tancerza musi 
od razu ujawnić swój seksapil. Nie wystarczy jednak sposób poruszania 
się czy wymowna mimika, potrzebne jest także seksownie odziane (od 
samego początku) ciało. W lokalach, gdzie striptiz jest stałym elemen
tem wieczorów, striptizerki ubierają się zwykle w bieliznę odpowiednio 
zdobioną (cekinami, ćwiekami, skórzanymi dodatkami), na nogach za
wsze mają buty na wysokich obcasach (szpilki, kozaki, botki).

W widowiskach z udziałem kobiet na plan pierwszy wysuwa się ero
tyczny taniec. Show zaczyna się od momentu pojawienia się tancerki. 
W tle słychać muzykę (nie ma stałych reguł rządzących jej doborem). Je
żeli tancerka ma do dyspozycji rurę, jej działania właśnie tu się koncen
trują. Tańczy wokół rury, mocno się jej trzymając. Bardzo często odchyla 
głowę do tyłu, by można obserwować linię jej ciała. Czasem zastyga 
na ułamek sekundy w jakiejś pozie. Zdaje się mocno skupiona na sobie 
i swoim tańcu. Buduje się w ten sposób napięcie, które od momentu jej 
pojawienia się na scenie nieustannie wzrasta. Widz ma na razie tylko po
dziwiać synchroniczność muzyki i ruchu kobiecego ciała. Trwa to około 
minuty (w takim show czas występu odpowiada czasowi utworu muzycz
nego). Następnie tancerka nawiązuje kontakt z odbiorcą - patrzy uwo
dzicielsko w stronę publiczności, drażni ją, jakby chciała powiedzieć: 
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„Jestem tu dla ciebie, podziwiaj mnie”. Jej ruchy zaczynają stawać się 
coraz bardziej ekstatyczne. Zbliża się do rury, oplata ją nogami, wska
kuje na nią, by zaraz zjechać w dół, przechodząc do pozycji szpagatu. 
Na czworakach spaceruje po scenie. Pręży się i przeciąga. Kładzie się 
na plecach albo na brzuchu i płynnie podnosi. Znów zmierza w kierunku 
rury. Ponownie gwałtownie na nią wskakuje. Zbliża się punkt kulmina
cyjny. W takim typie widowiska oznacza on zdjęcie stanika. Moment ten 
może zostać na przykład wkomponowany w taniec na rurze (niektóre ze 
striptizerek ściągają górną część bielizny, wisząc na rurze do góry no
gami), odbywać się przy niej albo przy stoliku. W tym ostatnim wypad
ku striptizerka schodzi ze sceny i rozbiera się, podchodząc do widzów. 
Znajduje „wybrańca”, do którego zbliża się na tyle, by mógł poczuć jej 
zapach. W tym momencie - podobnie jak w męskiej odmianie striptizu - 
dochodzi do zniesienia granicy między sceną a widownią. Show kończy 
się powrotem tancerki na scenę i wykonaniem jeszcze jednego „numeru” 
przy rurze.

Kiedy striptiz odbywa się w miejscu, gdzie nie ma rury, widowi
sko rozpoczyna się od eksponowania ciała „nieobnażonego”. Striptizer
ka wykorzystuje do tego dotyk. Widz podąża wzrokiem za jej rękami 
i skupia się na tych częściach, na których one spoczywają (włosy, twarz 
czy brzuch). Biorąc pod uwagę fakt, że eksponowanie ciała występu
je nie tylko na początku widowiska, ale także je kończy (wtedy mamy 
do czynienia z prezentacją ciała nagiego), to w przypadku takiej formy 
damskiego striptizu można mówić o budowie ramowej. Sam proces ob
nażania się trwa tu dużo krócej niż w męskiej odmianie. Napięcie buduje 
się raczej poprzez odpowiednią grę z odbiorcą. Moment zdjęcia ubrania 
nadal jednak stanowi punkt kulminacyjny.

Kiedy mamy do czynienia ze sfabularyzowanym show, striptizerka 
pojawia się na scenie ubrana. Warto tu przywołać show reżyserowane 
przez Cezarego Mończyka - managera i organizatora polskich wido
wisk erotycznych z udziałem kobiet, któremu chwilową popularność 
przyniósł telewizyjny serial dokumentalny o życiu i działalności łódz
kich stiptizerek Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym. Jedna z jego 
tancerek, występująca w roli lekarki, ma na sobie kitel, w ręce dużą 
strzykawkę. W tle słychać muzykę z serialu Ostry dyżur. Obserwujemy 
bohaterkę w pokoju lekarskim. Na scenie znajduje się szpitalny para
wan i dwa krzesełka. Dziewczyna siada na jednym z nich i zaczyna się 
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bawić strzykawką - dotyka nią twarzy, wkłada do ust itd. Przedmiot po
woli zaczyna zmieniać swoje przeznaczenie, w efekcie jednoznacznych 
działań striptizerki zaczyna kojarzyć się z imitacją męskiego członka. 
Czynności, które wykonuje kobieta na scenie, mają pobudzić nie tylko 
wyobraźnię odbiorcy, lecz stanowią także element fikcji - ona sama zda
je się czerpać ze swych działań przyjemność po to, by za chwilę skiero
wać swoje rosnące podniecenie na jednego z widzów. Odkłada wówczas 
strzykawkę, schodzi ze sceny i zaprasza go na krzesełko. Od tej chwili 
to on stanowi centrum jej działań - striptiz zdaje się przeznaczony dla 
wybrańca. Bohaterka zaczyna tańczyć, pozwala się dotykać. Powoli roz
pina guziki lekarskiego fartucha. Siada na kolanach swego „partnera” 
i przygryza delikatnie jego ucho. Rozpuszcza włosy i wstając, zrzuca far
tuch. Ubrana jest teraz w białą krótką spódniczkę i w staniczek w takim 
samym kolorze. Cały czas obserwując reakcje swojego widza, rozpina 
spódniczkę i wprawnym ruchem się jej pozbywa. Zostaje tylko w bie- 
liżnie i pończochach podtrzymywanych specjalnym pasem. Znów zbliża 
się do mężczyzny na krześle i gestem zachęca go do pomocy w rozpięciu 
klamer utrzymujących pończochy. Odchodzi dalej, siada na drugim krze
śle i wolno pozbywa się tego elementu damskiej garderoby. Tym razem 
nie odrzuca ubrania na bok, tylko podchodzi do mężczyzny i zakłada mu 
pończochy na szyję. Ponownie się oddala, przez chwilę tańczy. Wkłada 
palec do ust, drugą ręką sprawnie, jednym ruchem odpina i ściąga stanik. 
Mokrym palcem kreśli linię od ust, przez klatkę piersiową, aż do dolnej 
części bielizny. Podchodzi do mężczyzny i pozwala mu to samo zrobić 
na swoim ciele. Odwraca się do niego plecami, schyla się i zdejmuje 
majtki. Proces obnażania się dobiegł końca. Striptizerka prezentuje swo
ją nagość, tańcząc jeszcze przez chwilę. Muzyka cichnie, ona kłania się 
mężczyźnie na krześle i reszcie publiczności.

Większość sfabularyzowanych widowisk z udziałem striptizerek ma 
podobny przebieg. Zmieniają się tylko role i konteksty. Czasem zamiast 
osoby z publiczności w show bierze udział jeszcze jedna kobieta. W dam
skiej odmianie striptizu rzadziej jednak mamy do czynienia z występami 
zbiorowymi. Jeśli na scenie pojawia się kilka kobiet jednocześnie, to albo 
można spodziewać się show z udziałem „lesbijek”, albo symultanicz- 
ność działań wynika z potrzeb miejsca (tak się dzieje choćby w klubach 
nocnych, gdzie jedna striptizerka ma zabawiać jakieś ograniczone grono 
odbiorców). Rzadko jednak są to spójne tematycznie czy wykonawczo 
pokazy grupowe, jak dzieje się to w przypadku chippendalesów.
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Striptiz żeński a striptiz męski

Kiedy porówna się striptiz męski z żeńskim, można dostrzec między 
nimi wiele podobieństw, ale da się także odnaleźć cały szereg elemen
tów, które je różnią. Jeśli chodzi o typy relacji między sceną a widownią, 
podstawy kompozycji przestrzeni, grę z publicznością, to właściwie nie 
ma tu większych różnic. Warto jednak podkreślić, że męski striptiz rzad
ko kiedy wykorzystuje sam taniec (dominują w nim widowiska z fabułą). 
W żeńskim nadal mamy do czynienia głównie z tańcem z elementami 
obnażania się. Dlatego pokazy tego typu z udziałem mężczyzn zdają się 
wciąż ewoluować. Twórcy coraz więcej uwagi poświęcają kostiumom 
czy odpowiednim aranżacjom przestrzeni. Striptiz kobiecy z fabułą wy
stępuje rzadziej - częściej można spotkać typowy taniec przy rurze niż 
jakąś odegraną na scenie historię. Widowiska żeńskie okazują się zatem 
bardziej skonwencjonalizowane, co wynika zapewne z tradycji i histo
rii kobiecego striptizu. Ponadto istotny jest tu także odbiorca - widzom 
płci męskiej właściwie wystarczy widok rozbierającej się kobiety, nie 
potrzebują dodatkowej oprawy fabularnej. Kobieta-widz bywa bardziej 
wybredna - poza oglądaniem atrakcyjnego ciała oczekuje odpowiedniej 
aranżacji przestrzeni, nastroju, różnego rodzaju bodźców pobudzających 
jej wyobraźnię.

Podstawowa różnica między męskim a żeńskim striptizem wiąże się 
z finałem widowiska. W męskiej odmianie z reguły tancerze nie rozbie
rają się do końca. Proces obnażania się dobiega końca, gdy wykonawca 
pozostaje tylko w slipach. Inaczej jest w przypadku striptizu żeńskiego. 
Zwykle (choć to nie reguła) tancerki erotyczne rozbierają się do naga. 
Ma to swoje znaczenie przy próbie zakwalifikowania striptizu do ero
tyki bądź pornografii. Jeśli przyjąć za prawdziwą następującą definicję: 
„Pornografia jest bezpośrednim opisem bądź przedstawieniem aktów 
seksualnych lub narządów płciowych w celu wywołania w odbiorcy 
przede wszystkim wrażeń erotycznych, a nie estetycznych czy emocjo
nalnych”, to właśnie ze względu na fakt, że kobiecy striptiz preferuje sy
tuacje, w których możemy oglądać zupełnie rozebraną tancerkę, można 
nazwać to show „pornograficznym”. Natomiast striptiz męski byłby we
dle powyższej definicji „erotyczny”. Nie wchodząc w skomplikowane, 
kulturowo i historycznie zmienne relacje między erotyką a pornografią, 
chciałabym jednak podkreślić fakt, że to striptiz kobiecy konsekwentnie 
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pozostaje bliżej tego, co uznać można za pornografię, czyli coś wyklu
czone ze świata „estetyki” i obyczajności.

Role w striptizie

Kiedy podejmuje się kwestię ról w striptizie, już na wstępie można 
wysunąć tezę, że w tego typu widowiskach erotycznych widz spotyka 
się z pewnym kanonem wcieleń. Warto zatem zastanowić się, po pierw
sze, czy twórcy striptizu świadomie posługują się jakimiś stereotypami, 
a jeśli tak - to jakimi, i czy zdarza się im poza nie wychodzić. Po drugie, 
można rozważyć, czy istnieje możliwość odczytania zjawiska kreowania 
roli w striptizie w jakichś szerszych kontekstach, odwołując się do waż
nej, jak sądzę, roli wyobraźni, fantazji i marzeń, zarówno twórców, jak 
i odbiorców przedstawień erotycznych.

Zanim przejdę do tej części analizy, przyjrzyjmy się samemu pojęciu 
roli:

Rola zawsze wyznacza aktorowi pewien sposób budowania postaci, który 
uwarunkowany jest istniejącą sytuacją i wzorami zachowań. Sama rola nie 
określa bowiem postaci jako indywidualnej osobowości, ale jest zazwy
czaj zbiorem cech przypisywanych tradycyjnie pewnemu typowi postaci, 
czy właściwości charakterystycznych dla zachowań przyjętych w ramach 
jakiejś zbiorowości. Rola sytuuje się na poziomie pośredniczącym między 
aktantem - jako głównym, nie zindywidualizowanym motorem akcji - i ak
torem jako konkretną działającą istotą ludzką. Rola natomiast jest Jakoś
cią zobrazowaną i ożywioną, ale anonimową i społeczną”. Rola sytuuje się 
więc w sferze, w której dokonuje się przejście od abstrakcyjnego modelu 
aktancyjnego do grającego na scenie aktora, dla którego stanowi ona punkt 
wyjścia do zaprojektowania postaci, jaka zostanie przez niego scenicznie 
przedstawiona4.

4 Ibidem, s. 437.
5 Ibidem, s. 300.

Jeżeli przyjąć, że aktant, jest tym, kto spełnia czyn lub podlega dzia
łaniu, niezależnie od wszelkich uwarunkowań”5, to w przypadku wido
wisk erotycznych jest nim striptizer, czyli ktoś, kto podlega działaniu, 
a więc procesowi obnażania, i kogo należałoby odróżnić od rozbiera
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jącego się aktora. Cechą striptizu jest bowiem to, że mogą zmieniać się 
atrybuty osób działających, lecz nie zmieniają się ich działania, czyli 
funkcje. Wszyscy striptizerzy muszą „działać” w ten sam sposób (za
wsze dokonują aktu obnażenia się, niezależnie od przyjętej na siebie 
roli). W baśni królewna jako ta, która „wymaga działania i obiecuje mał
żeństwo” będzie aktantem, natomiast królewna Śnieżka to już rola, którą 
może na scenie wykonać jakaś aktorka. Podobnie striptizer to nie tylko 
nazwa wykonawcy zawodu, lecz także określenie funkcji realizowanej 
poprzez określoną rolę odgrywaną przez konkretnego aktora. Striptizer 
odnosi więc odbiorcę zawsze do konkretnego działania (wszak motor ak
cji to rozbieranie się). Można zatem mówić o fikcjonalizacji ciała stripti- 
zera, które należy do wykonawcy, ale może być postrzegane też jak atry
but aktanta i roli (skoro na obu poziomach sednem jest rozbieranie się). 
W ten sposób konkretne ciało podlega procesowi abstrakcji, co sprawia, 
że poczucie wstydu z jednej, a występku z drugiej strony słabnie - skoro 
to nie the body, lecz a body, to można je pokazywać i oglądać bez więk
szych konsekwencji.

Natomiast jeśli chodzi o różnorakie wcielenia mężczyzn i kobiet, to 
najczęściej realizują one dominujące w kulturze wzorce i stereotypy. Są 
próbą stworzenia jakiegoś idealnego obrazu siebie, który nieodłącznie 
wiąże się ze sferą seksualności. Tak więc striptizerzy stają się maryna
rzami, policjantami, żołnierzami, kochankami na wzór demonicznych 
Latynosów, kowbojami (ale zdarzają się też mnisi, agenci, gangi bad- 
boys, lotnicy). Tancerki erotyczne bywają najczęściej pokojówkami, 
pielęgniarkami, nauczycielkami, strażniczkami więziennymi, „lolitka- 
mi”, femmes fatales, prostytutkami itd. Czy można zatem stwierdzić, 
że większość postaci w striptizie to odwzorowania znanych odbiorcom 
różnych ról społecznych? Octavio Paz udziela na to pytanie następującej 
odpowiedzi:

Wewnątrz natury człowiek stworzył osobny świat złożony z tego zespołu 
praktyk, instytucji, rytów, idei i rzeczy, który nazywamy kulturą. Korzenie 
erotyzmu są w seksie, w naturze, ale ponieważ został wytworzony i ma 
swoje funkcje w społeczeństwie, jest kulturą. Jednym z celów erotyzmu jest 
okiełznanie i włączenie seksu w społeczeństwo6.

6 Octavio Paz, Podwójny płomień: Miłość i erotyzm, tłum. Piotr Fornel- 
s k i, Wyd. Literackie 1996, s. 17.
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Jeśli ogólnie pojęty erotyzm można wpisać w kontekst społeczny, to 
na kreacje roli wpływa nie tylko inwencja twórcy, ale także cała gama 
różnorodnych zewnętrznych uwarunkowań. Ponadto należy pamiętać, 
że erotyzm funkcjonuje poniekąd na usługach seksu i to właśnie on jest 
podstawowym materiałem dla twórczości. Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że erotyzm jest wyłącznie ludzki; jest 
seksualizmem uspołecznionym i przekształconym przez wyobraźnię i wolę 
człowieka. Pierwszą cechą, która odróżnia erotyzm od seksualizmu, jest 
nieskończona rozmaitość form, w jakich się wyraża we wszystkich epokach 
i we wszystkich miejscach na ziemi. Erotyzm jest inwencją, nieustanną 
zmianą; seks jest zawsze taki sam. Główna rola w akcie erotycznym przy
pada płci lub raczej płciom. Liczba mnoga jest tu konieczna, bo nawet w tak 
zwanych samotniczych rozkoszach żądza seksualna wytwarza obraz jakiejś 
innej osoby lub osób. W każdym zbliżeniu erotycznym jest jeszcze jeden 
niewidzialny i zawsze działający aktor: wyobraźnia, pragnienie. Akt ero
tyczny wymaga dwóch lub więcej uczestników - jeden nigdy nie wystarczy. 
I tu się ujawnia pierwsza różnica między seksualnością zwierzęcą a ludzkim 
erotyzmem. Ten drugi ktoś - sam lub z innymi uczestnikami aktu - może 
być tworem wyobraźni. Tylko mężczyźni i kobiety kopulują z sukubami 
i z inkubami7.

7 Ibidem, s. 15-16.

Już na tym etapie rozważań można zauważyć, jak istotną rolę w ero
tyce odgrywa wyobraźnia. W przygotowywaniu widowisk erotycznych 
twórcy striptizów wykorzystują różnego rodzaju domniemane fantazje 
odbiorców, opierając się jednak w znacznej mierze na własnych wy
obrażeniach o ich idealnym kształcie. Zatem na ostateczny charakter roli 
wpływa nie tylko chęć zaspokojenia pragnień widza, lecz również włas
ne potrzeby organizatorów świata przedstawionego.

Twórcy fabuł w widowiskach erotycznych mogą czerpać inspiracje 
z różnych realnych sytuacji życiowych lub też stwarzać historie praw
dopodobne. Zdarzenia naśladowane „realistycznie” mają w widowisku 
taką samą rację bytu jak to, co fantastyczne. Co więcej, w striptizie te 
dwa światy - realny (to, co unaocznione na scenie) i wyobrażony (two
rzony przez fantazje widza) - mogą funkcjonować jednocześnie w sy
tuacji, gdy to, co zostaje „realistycznie” odtworzone na scenie, staje się 
pożywką dla fantazji odbiorcy. Twórcy striptizów podsuwają fantazji 
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widzów tematy jako role, które w tym typie przedstawienia stanowią 
główny nośnik fabuły. Te „role” mają w sobie wiele cech fantazmatu.

Według Marii Janion, fantazmat przez pewien czas uznawano za sy
nonim „fałszu” i „iluzji”. Romantyzm stworzył jednak podwaliny pod 
nowy sposób rozumienia „fantazmatu”, które wykorzystał i rozwinął 
Freud. Dlatego dziś można fantazmat zdefiniować jako

scenariusz wyobraźniowy, w którym obecny jest podmiot; przedstawia on, 
w sposób mniej lub bardziej zdeformowany przez procesy obronne, spełnie
nie pragnienia, w ostatecznej instancji - pragnienia nieświadomego. Fan
tazmaty przybierają różne postacie: fantazmatów świadomych lub marzeń 
dziennych, fantazmatów nieświadomych“.

Fantazje, które tworzą się w wyobraźni twórców striptizu, materiali- 
zująsię w postaci jakiejś konkretnej roli, będącej obrazem tego, co ukry
te w ich podświadomości. Tak wytworzona rola (dopełniona erotyczną 
sceną) oddziałuje z kolei na wyobraźnię odbiorcy i odsyła go do sfery 
osobistych doświadczeń bądź fantazji o tematyce seksualnej:

W wywodach Freuda i jego komentatorów uderza fakt, że „fantazje” czy
li „fantazmaty” odznaczają się strukturą dramatyczną, literacką, fabularną. 
Podkreśla się charakter scenariusza, odgrywanego w wyobraźni, a najściś
lej połączonego z pragnieniem, z pożądaniem; mówi się o „aktorach”, 
o „inscenizacjach pragnień”, o fantazmacie jako scenie; używa się termi
nologii zaczerpniętej z poetyki, powiadając o fabularyzacji, dramatyzacji, 
scenach, epizodach, fikcji, powieści. Ciągnąc dalej te określenia można by 
powiedzieć, że Freud odsłania bezustannie toczący się w każdym z nas we
wnętrzny teatr, a może raczej film, który okazał się sztuką najbardziej chyba 
ze wszystkich żywiącą się fantazmatami. (...) Susan Isaaks przedstawiła 
miarodajną dla psychoanalizy wykładnię sposobu istnienia i artykulacji 
fantazmatów. Podkreśliła, że nie zależą one od słów, chociaż w pewnych 
okolicznościach mogą się wyrażać za pomocą słów. Pierwotne fantazmaty 
przeżywane są jako odczucia; później przybierają formę obrazów plastycz
nych i przedstawień dramatycznych’.

W odniesieniu do striptizu można tę kwestę ująć następująco: fanta
zmaty wyposażone są w strukturę literacką i tworzone przez tych, którzy * * 

8 Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi
i duchów, PEN 1991, s. 14.
’ Ibidem, s. 16-17.
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ich doświadczają (mowa tu o odbiorcach), jak i przez tych, którzy je opi
sują (w striptizie - przez udramatyzowaną fabułę, najczęściej wpisaną 
w rolę). Krótko mówiąc, rola w tym przypadku stanowi rodzaj odbicia 
fantazmatu twórcy, ale także przenosi widza w świat jego własnych fan
tazji. Dzieje się to zgodnie ze schematem:

fantazmat —> twórca —» rola —> odbiorca —> fantazmat.
Wspomniałam już, że twórcy striptizów posługują się w tworzeniu 

swoich ról pewnymi stereotypami i wykorzystują najczęściej cechy ty
powe dla poszczególnych płci. Warto się zastanowić, z czego to wynika. 
Janion piszę:

Freud był przekonany, że większość ludzi w ciągu życia tworzy fantazje. 
Niełatwo jednak je poznać. Dlaczego? „Dorosły wstydzi się swoich fantazji 
i ukrywa je przed innymi, chroni je jako coś najbardziej osobistego i intym
nego, w zasadzie już raczej przyznałby się do jakiś swych występków, niż 
wyjawił swoje fantazje”. Aż tak daleko zatem posunięta jest kontrola me
chanizmu tłumienia i ukrywania własnych rojeń, nad którymi straż sprawu
je rozgałęziona sieć cenzuralna i ostrzegawcza, przede wszystkim w postaci 
konwenansów10.

10 Ibidem, s. 17.

Być może właśnie dlatego role w striptizach mają głównie odtwór
czy charakter. W tego typu widowiskach spotykamy się bowiem z za
akceptowanym społecznie kanonem ról erotycznych kobiet i mężczyzn. 
Wzorców dostarcza literatura (jednym z bohaterów striptizu jest choćby 
elegancki kochanek rodem z ,Jłarlequinów”) czy film (dlatego pojawia 
się Agent 007 czy Tarzan). Należy jednak podkreślić, że wielu twórców 
widowisk erotycznych deklaruje chęć wyjścia poza stereotypy.

Nadal jednak striptiz operuje całą gamą zakorzenionych w świado
mości odbiorcy ról: mężczyźni najczęściej wcielają się w postacie typo
wych samców, kobiety zaś przybierają maski uległych niewiast (choć 
nie jest to regułą). Znamienne, że w tego typu widowiskach erotycznych 
role sytuują się na dwóch przeciwnych biegunach. Z jednej strony mamy 
do czynienia z postawami dominującymi (policjant czy nauczycielka), 
z drugiej natomiast z „uległymi”, czyli takimi, nad którymi można do
minować (choćby pokojówka). Dlaczego? Alexander Lowen przyczyn 
szuka w problematyce władzy:
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W naturze, inaczej niż w kulturze, nikt nie posiada władzy. Pierwotnie więc 
status prowadził do władzy. Ale kiedy władza wkroczyła w kondycję czło
wieka, relacja uległa odwróceniu. Władza tworzy status. Skojarzenie statu
su z władzą przeniosło obraz potencji płciowej na osoby sprawujące władzę. 
To wyjaśnia, czemu tak wiele kobiet odczuwa pociąg płciowy i podniecenie 
wobec mężczyzn sprawujących władzę. Nie byłoby problemu, gdyby wła
dza należała do ludzi przewyższających innych. Ale dziś zwykle dzieje się 
inaczej. Częściej prawdą jest coś przeciwnego. Mężczyzna, który potrzebu
je i poszukuje władzy, jest w większości przypadków relatywnie niespraw
ny seksualnie. Władza stanowi dla niego sposób skompensowania braku 
potencji płciowej. Nasuwa się pytanie: jaką rolę odgrywają kobiety w tym 
systemie? Czy kobiety o cechach narcystycznych poszukują władzy, żeby 
skompensować w ten sposób poczucie niepełnosprawności seksualnej? Tak. 
Władza stanowi antidotum na uczucia niepełnosprawności i niewrażliwo- 
ści, zarówno na poziomie osobistym, jak i seksualnym, a kobiety poddają 
się tym samym uczuciom w tym samym stopniu, co mężczyźni. Tak jak każ
dy mężczyzna mogą dążyć do władzy w świecie interesów, sportu, polityki 
itp. Mówię tutaj o potrzebie i dążeniu do władzy. Ale również kobieta może 
zdobyć władzę dzięki wyjątkowym zdolnościom w jakiejś dziedzinie. Czy 
wzmacnia to jej atrakcyjność seksualną, tak jak dzieje się to w przypadku 
mężczyzny? Moim zdaniem powinno, ponieważ z psychologicznego punktu 
widzenia, władza daje wyższość, co na poziomie fizycznym oznacza więcej 
energii i żywotności. Niemniej wielu mężczyzn odczuwa lęk przed kobie
tami posiadającymi władzę i dlatego ich atrakcyjność seksualna ogranicza 
się do mężczyzn uważających się za im równych. Dawniej władza była na 
ogół zarezerwowana dla mężczyzn, zmuszając wiele kobiet do posługiwa
nia się powabem seksualnym w celu zdobycia, często ogromnej, władzy. 
Zaryzykowałbym więc stwierdzenie, że w przypadku mężczyzny władza 
równa się potencji płciowej, a w przypadku kobiet atrakcyjność seksualna 
równa się władzy11.

11 Alexander Lowen, Narcyzm, tłum. Piotr Kołyszko, Wyd. Jacek San- 
torski 1995, s. 100-101.

Koncepcja Lowena przynajmniej po części wyjaśnia przyczyny ist
nienia w striptizie postaci wyrazistych i charakterystycznych. Należy 
jednak zaznaczyć, że to tylko jedna z interpretacji tego zjawiska - tak tłu
maczy fascynację określonymi już rolami psychodynamiczna szkoła psy
chologii osobowości. Jednak cytowany wywód nie dotyczy bezpośrednio 
striptizu i być może pomija jeszcze jeden istotny problem, a mianowicie 
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nie udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego wśród ról męskich brak roz
różnienia na typ „dominujący” i „zdominowany”. Sądzę, że przyczyny 
należy szukać w stereotypowych rolach społecznych mężczyzn i kobiet. 
Mężczyzna sprawował funkcję opiekuna „słabszej płci”, zapewniał po
czucie bezpieczeństwa, ale także był inicjatorem relacji damsko-męskich 
i jako taki kojarzył się kobietom ze sferą seksualną. Oczywiście istnie
ją kobiety, które pragną dominować w dziedzinie seksu. Należy jednak 
pamiętać, że striptiz operuje tylko pewnymi stereotypami, wykluczając 
z kręgu własnych zainteresowań potrzeby jednostkowe, wykraczające 
poza przyjęte normy. Dlatego też do widza płci żeńskiej adresowane są 
postacie silniejsze, które w pewnym stopniu oczekują od kobiety odda
nia, podporządkowania się działaniu. Zmienia się to w chwili, kiedy wi
dzem jest mężczyzna. Tu propozycje twórców striptizu są zróżnicowane. 
Wyjaśnienia można szukać w społecznych „przyzwoleniach” płci mę
skiej. Mężczyzna miał dotąd większe możliwości wyboru i albo znajdo
wał ujście dla swoich pragnień w domu w relacjach z życiową partnerką, 
albo szukał ich poza relacjami małżeńskimi, chociażby w kontaktach ze 
służącą, pokojówką czy z dominującą nauczycielką.

Taką interpretację można odnieść do psychologicznego ujęcia ste
reotypów płci, czyli

przekonań o tym, jakie cechy i zachowania są charakterystyczne (a zwykle 
i pożądane) dla każdej z płci (...). Treść stereotypów płci można bez trudu 
zidentyfikować, analizując własne poglądy - ludzie są bowiem dość zgodni 
co do tego, jakie są cechy męskie, a jakie kobiece. (...) Badani z wszystkich 
krajów zgadzali się, że mężczyźni są bardziej dominujący, niezależni, skłon
ni do przemocy, silniejsi i bardziej spragnieni przygód, podczas gdy kobie
ty są bardziej uczuciowe, uległe, zainteresowane ludźmi i przesądne. (...) 
Ważność stereotypu płci wynika z ich różnorakich i daleko sięgających kon
sekwencji, które z psychologicznego punktu widzenia można podzielić na 
dwa rodzaje, dochodzące do skutku na mocy odmiennych mechanizmów. 
Intrapersonalne konsekwencje stereotypu polegają zaś na tym, że kobiety 
i mężczyźni wykształcają odmienne pojęcie własnego ja, myślą o sobie 
i prezentują się innym ludziom w odmienny sposób, z czego wynikają waż
ne różnice w doświadczaniu świata i zachowaniu. Interpersonalne konse
kwencje stereotypu polegają na tym, że kobiety i mężczyźni są odmiennie 
traktowani przez innych ludzi i instytucje społeczne, co również skutkuje 
odmiennością zachowania.
Główne mechanizmy warunkujące konsekwencje intrapersonalne to wy
kształcanie przez kobiety i mężczyzn odmiennych tożsamości indywidual
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nych, co dyktuje odmienną treść procesów autoweryfikacji i autoprezen
tacji. Wiele danych świadczy o tym, iż w naszym kręgu cywilizacyjnym 
kobiety częściej wykształcają ,ja współzależne”, podczas gdy mężczyźni 
częściej wykształcają, ja niezależne”12.

12 Bogdan Wojciszke, Kobiety i mężczyźni: psychiczne zróżnicowanie płci, 
[w:] idem, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Naukowe 
Scholar 2004, s. 418 i 420.
13 Patrice Pavis,op. cit., s. 572.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można sformułować 
prosty wniosek: striptiz wykorzystuje (czego twórcy zapewne sobie nie 
uświadamiają) wiele kontekstów, które wpływają na jego ostateczny 
kształt. Mowa tu nie tylko o stereotypach w postrzeganiu płci, ale także 
związkach ról z potrzebami zaspokojenia wyobrażeń odbiorcy o różnego 
rodzaju kontaktach natury seksualnej. Z fantazją wiąże się także mecha
nizm „stwarzania” roli - od wyobraźni (zahamowanej poniekąd przez 
społeczne konwenanse) zależy, z jakim typem fabuły i związanej z nią 
roli widz spotka się podczas show.

Specyfika roli w striptizie polega także na tym, że zawsze podpo
rządkowuje się scenicznej akcji (nadrzędnemu procesowi obnażania się). 
Dlatego, po pierwsze, staje się ona drugorzędna w stosunku do działania, 
po drugie, za sprawą swojej schematyczności postać zdaje się bardziej 
typem niż zindywidualizowanym bohaterem o skomplikowanej naturze 
(ma to związek z mało złożoną strukturą fabularną tego typu widowisk). 
Cechą zasadniczą postaci typowej jest bowiem jej psychologiczna nie
zmienność. Pavis dokonuje następującego rozróżnienia między postacią 
tragiczną a typową:

Można zauważyć, że postacie tragiczne są bardziej zindywidualizowane 
i bliższe rzeczywistym charakterom ludzkim. W gruncie rzeczy jednak 
każda, choćby najbardziej artystycznie wypracowana postać, jest nie tyle 
obrazem realnego człowieka, co zbiorem przypisanych jej cech. Tym bar
dziej bohater typowy jest jedynie postacią, która jawnie przedstawia się jako 
fikcyjny byt artystyczny13.

Dzięki sprowadzeniu postaci do minimum, twórcy widowisk ero
tycznych z łatwością kierują uwagę widza nie na charakter osoby ze 
świata fikcji, tylko na jej działania. Odbiorca nie zastanawia się nad mo
tywami postaci, nie szuka logicznych związków między akcją sceniczną 
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a typem bohatera; także charakter postaci nie ulega żadnej zmianie pod 
wpływem prezentowanych zdarzeń.

W striptizie postać służy jedynie do pobudzenia erotycznej wyobraź
ni odbiorcy, ma mu to ułatwić poprzez stworzenie iluzji świata o znamio
nach czegoś niecodziennego, atrakcyjniejszego niż rzeczywistość. Strip- 
tiz ma przenieść odbiorcę do miejsc, gdzie seks jest rodzajem przygody, 
a piękni cieleśnie kochankowie posiadają gorące temperamenty. Dobór 
ról stanowi zatem odbicie stereotypowych potrzeb odbiorców dotyczą
cych sfery ich seksualności:

Przedstawienia pełnią funkcję ideologiczną, lecz muszą także współbrzmieć 
z odbiorcą jako jednostką, członkiem społeczności seksualnej i członkiem 
społeczeństwa. (...) Angażują nas w bezustanne negocjowanie pomiędzy 
rzeczywistością i ideałem; pomiędzy normą i reprezentacją, szarzyzną 
i światem fikcji14.

14 Brian McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obna
żania, tłum. Ewa Klekot, Muza 2004, s. 222.

Twórcy męskiego i żeńskiego striptizu starają się różnicować przed
stawiane role, niektóre z nich można częściej spotykać i pogrupować 
w przedstawiony poniżej sposób:

1. Role męskie

Realistyczne:
a) związane z konkretną profesją, z typem wykonywanego zawodu (po

licjant, marynarz, strażak, agent, biznesmen, mnich, lotnik, żołnierz, 
robotnik) - najszersza grupa, przenosząca widza w sferę ról społecz
nych; co warte podkreślenia, charakterystyczny element większości 
tych kreacji stanowi mundur, uniform związany z zawodem, wyko
rzystywany w widowisku jako kostium;

b) związane z jakąś nacją (Szkot, Latynos, samuraj, Indianin) - w ob
rębie tej grupy wybór postaci to kwestia albo interesującego stroju 
narodowego albo specyficznego temperamentu;

c) odnoszące się do charakterystycznego sposobu bycia (amant, bad 
boy) - zespół ról, który przez uwypuklenie najbardziej znamiennych 
cech, prezentuje różne typy męskości.



356 PATRYCJA BABICKA

Nierealistyczne bądź odwołujące się do dawnych realiów:
a) takie, których prototypami są postacie z filmów lub książek (Agent 

007, Tarzan, Dracula) - poprzez swoją jednoznaczność odnoszą wi
dza do słynnych bohaterów;

b) pośrednio odwołujące się do postaci znanych z historii lub kultury 
(Wiking, dzikus, człowiek pierwotny, kowboj) - w kanonie tej gru
py znajdują się bohaterowie posiadający najbardziej ogólne cechy 
prototypowych postaci, jednak nie zostali ukonkretnieni na tyle, by 
widz mógł ich nazwać po imieniu;

c) fantastyczne (diabeł, duch) - w tej grupie znajdują się kreacje, dla 
których źródłem była wyobraźnia twórców, ich kostiumy są wytwo
rami kultury (diabeł w striptizie zawsze ma rogi).
Wybór odpowiedniej roli wpływa nie tylko na całościowy charakter 

widowiska, ale może także różnicować sposób odbioru. Kiedy na sce
nie pojawia się postać znana z filmu, widz wykorzystując swoją wiedzę 
i wyobraźnię, szybciej może skonkretyzować kontekst (przypomina mu 
się jakaś sytuacja albo przestrzeń, lub jedno i drugie jednocześnie). Dzię
ki temu prototypowi będzie posiadał wiedzę nie tylko na temat ogólnych 
cech postaci, ale także bardziej szczegółowe niż w innych przypadkach 
informacje ojej osobowości, rodzinie, relacjach z innymi etc.

Pozostałe role wykorzystują funkcjonujące w społecznej świadomo
ści uproszczone i wartościująco zabarwione obrazy osób lub profesji. 
Tu dookreślenie postaci odbywa się bardziej indywidualnie. Widz może 
bowiem ujrzeć (np. w postaci policjanta) albo znaną mu osobę wykonu
jącą taki sam zawód, albo jakiś zapamiętany z innych źródeł prototyp. 
Postacie stworzone na wzór przedstawicieli różnych nacji odwołują się 
najczęściej do wiedzy na temat stereotypowych cech danych narodów 
(Latynosi kojarzą się z namiętnym usposobieniem, Szkoci słyną z tego, 
że chodzą w spódnicach). W przypadku postaci, które określają tylko 
pewien typ, odbiorca posiada skrótowy obraz postaci - uwypuklający 
cechę charakteru, wyglądu, profesję. Wykorzystując własną inwencję, 
może jej nadać dowolne cechy, które według niego najbardziej potrafią 
jądookreślić. Natomiast w sytuacji, gdy odbiorca ma do czynienia z bo
haterem fantastycznym, konfrontuje własne wyobrażenia z unaocznio
nym na scenie odpowiednikiem.

Ponadto należy pamiętać, że rola stanowi także o fabule widowiska. 
Fabułą striptizu jest zawsze jakaś sytuacja erotyczna, jednakże wykorzy
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stanie różnego rodzaju postaci wzbogaca ją o dodatkowe treści. Strip- 
tizer, który występuje nie tylko w roli tancerza erotycznego, ale także 
wciela się w bohatera, staje się rozpoznawalną dla widza postacią, przed
stawioną w sytuacji erotycznej.

2. Role żeńskie

W przypadku striptizu damskiego klasyfikacja okazuje się bardziej 
skomplikowana, choć widowisko erotyczne z fabułą jest tu rzadszym 
zjawiskiem (a w konsekwencji liczba najczęściej spotykanych ról o wie
le mniejsza). Trudność wiąże się z koniecznością rozróżnienia dwóch 
skrajnych typów - dominującego oraz zdominowanego. Do pierwszego 
typu zaliczyć można zarówno postacie wykreowane na wzór kobiet wy
konujących zawody, które wymagają podporządkowania sobie innych 
(strażniczka więzienna, nauczycielka), jak i takie, które poprzez swoją 
utrwaloną w tradycji pozycję wymagają od mężczyzny uległości (femme 
fatale). Typ zdominowany reprezentują wykonawczynie takich profesji, 
które tradycyjnie zajmują pozycję słabszą w stosunku do płci męskiej 
(pokojówka czy prostytutka) oraz kobiety kojarzące się z jakimiś cecha
mi podkreślającymi postawę zależną (dziewczynka, lolitka). Pozostałe 
kryteria klasyfikacji się nie zmieniły. Dlatego podział ról w striptizie 
żeńskim wygląda następująco:

Dominujące:
a) realistyczne
- związane z profesją (nauczycielka, policjantka, strażniczka wię

zienna);
- odnoszące się do różnych nacji (latynoska tancerka);
- podkreślające jakieś cechy osobowości (femme fatale)\
b) nierealistyczne bądź odwołujące się do dawnych realiów
- mające prototypy literackie (wiedźma);
- oparte na jakichś znanych z tradycji wzorcach (wojowniczka, dzi

kuska).
Zdominowane:

a) realistyczne
- związane z profesją (pokojówka, prostytutka);
- odnoszące się do różnych nacji (gejsza, Egipcjanka);
- podkreślające jakieś cechy osobowości (dziewczynka, lolitka);
b) nierealistyczne bądź odwołujące się do dawnych realiów
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- mające swe prototypy np. literackie (Czerwony Kapturek);
- oparte na jakichś znanych z tradycji wzorcach (kobieta pierwotna).

Należy podkreślić, że uwzględniłam role najczęściej spotykane. 
Twórcy widowisk erotycznych wciąż urozmaicają swój repertuar. Ero
tyka i pornografia od dawna należą bowiem do kultury konsumpcyj
nej. Ciało eksponowane w tego typu formach wystawia się na pokaz, 
dysponuje się nim jak towarem, dlatego zgodnie z prawami rynku, aby 
zwiększyć popyt i wyeliminować konkurencję, należy uatrakcyjniać 
swoje propozycje poprzez bogatą aranżację przestrzeni, wprowadza
nie różnego rodzaju efektów specjalnych (dymu, sztucznych ogni), ale 
przede wszystkim proponować coraz ciekawsze role. Powstają wtedy 
postacie, które trudniej wpisać w ramy stereotypu. Przykładem może 
być chociażby sytuacja z filmu Andrew Bergmana Striptease (1996), 
w którym w postać z powieści Carla Hiaasena wcieliła się Demi Moore. 
Doszło tu do pomieszania konwencji striptizu damskiego (taniec na ru
rze) z konwencją striptizu męskiego (taniec jako mężczyzna z wykorzy
staniem męskiego stroju, ruchów). Scena ta nie mieści się w stereotypach 
wykorzystywanych w striptizie, to raczej agresywny rodzaj kobiecego 
ekshibicjonizmu w wydaniu aktorki przebranej za mężczyznę. Zjawisko 
wychodzenia poza konwencje striptizu w Polsce nadal jest jednak rzad
kością i - co ciekawe - dotyczy głównie męskiej odmiany widowisk. 
Jedna z polskich grup chippendalesów w kanonie prezentowanych ról 
posiada choćby kosmonautę.

Z rolą w striptizie wiąże się jeszcze jeden problem, mianowicie kwe
stia kształtowania fabuł, które mogą mieć mniej lub bardziej skompliko
wany charakter. Od czego to zależy? Jeżeli widz ma do czynienia z wido
wiskiem, gdzie jedyną rolą tancerza czy tancerki jest rozbieranie się (bez 
wcielania się w jakąś postać), wtedy bohaterem przedstawienia pozostaje 
striptizer lub striptizerka, a fabuła ogranicza się do unaocznienia procesu 
obnażania się lub do prezentacji sytuacji erotycznej (kiedy dochodzi do 
jakiejś interakcji, choćby między widzem a wykonawcą). To rodzaj wi
dowiska oparty na najprostszym schemacie konwencjonalnego striptizu. 
Jeżeli natomiast tancerz lub tancerka wciela się w jakąś fikcyjną postać, 
fabuła wzbogaca się o dodatkowy kontekst, a widz obserwuje konkret
ną postać w sytuacji erotycznej. Fabuła komplikuje się jeszcze bardziej, 
kiedy wykonawca występujący w jakiejś roli w akcie obnażania się po
dejmuje nową rolę (po zdjęciu stroju marynarza striptizer ma na sobie 
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strój Tarzana). Taki rodzaj prezentacji postaci przypomina mechanizm 
„ruskiej baby”, gdzie w jednej lalce kryje się druga - niby taka sama, 
a jednak różniąca się wielkością. Podobnie jest w omawianym rodzaju 
show. Tancerz pozbywa się kostiumu (w tym wypadku równa się to z po
rzuceniem roli), pod którym kryje się nowe (bardziej skąpe) odzienie, ale 
nadal pozostaje striptizerem (jest nim od początku do końca widowiska 
niezależnie od tego, w jakie role dodatkowo się wcieli). Taki rodzaj wi
dowiska odsyła odbiorcę do sfery bogatszych wyobrażeń, uwzględniając 
nie tylko jego potrzeby natury czysto erotycznej, ale także potencjalne 
fantazje związane z konkretną już postacią.

Striptiz czytany Arystotelesem

Aby w pełni dookreślić charakter oraz znaczenie fabuły w takim wi
dowisku, jakim jest striptiz, należy porównać ją z jakimś utrwalonym 
schematem fabularnej konstrukcji. Posłużę się w tym celu tradycyjnym 
modelem tragedii antycznej w wykładni Arystotelesa, podejmując próbę 
„odczytania” striptizu przez pryzmat Poetyki. Nie chodzi mi jednak, by 
udowodnić, że striptiz do tego modelu pasuje (nie będę przeprowadza
ła szczegółowych porównań wszystkich jego elementów). Chciałabym 
jedynie wykorzystać klasyczny wzorzec do uwypuklenia koncepcji dra
maturgii tego swoistego widowiska.

Jak wiadomo, Poetyka jest rozprawą na temat sztuki poetyckiej, któ
ra przyczyniła się do powstania i rozwoju teorii literatury jako odrębnej 
dziedziny naukowej:

Jego [Arystotelesa] teoria literacka wyrasta z właściwej mu postawy em
pirycznej badacza, który poprzez obserwację istniejących zjawisk oraz ich 
analizę dochodzi do sformułowania pewnych ogólnych zasad i prawidłowo
ści. (...) Poznanie i sformułowanie tych norm jest równoznaczne z pozna
niem właściwej natury poezji, jej „formy”, rozumianej jako ukierunkowana 
celowo aktualizacja wewnętrznych możliwości rodzaju lub gatunku literac
kiego. Można zatem powiedzieć, że konstrukcja niejako idealnego modelu 
tragedii, któremu tyle miejsca poświęca w swym wykładzie Arystoteles, jest 
konstrukcją dla celów poznawczych'5. 15

15 Henryk Podbielski, Wstęp, [w:]Arystoteles, Poetyka, tłum. Hen
ryk Podbielski, Ossolineum 1983, s. XXXI-XXXII.
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Jeśli zaś mowa o tragedii antycznej, to należy pamiętać ojej ścisłych 
związkach z teatrem, dlatego rozważania Arystotelesa można analizo
wać w odniesieniu do istoty starożytnego pojęcia widowiskowości. Uła
twia to odnalezienie płaszczyzny porównywania teorii tragedii Arystote
lesa ze striptizem, który jako specyficzna forma przedstawienia - choć 
niekiedy posiada fabułę - spełnia się w działaniach jego „aktorów”, nie 
posługując się żadną formą pisaną, na której mógłby bazować.

Główny problem, którym chciałabym się zająć, to kwestia drama
turgii, a ściślej - porównanie klasycznego modelu dramaturgicznego 
z dramaturgią typową dla striptizu. Wcześniej jednak porównam teorię 
Arystotelesa z tym, co proponują oraz na czym bazują twórcy striptizów. 
Rozważania te będą dotyczyć kategorii mimesis i składników tragedii, 
zestawionych z elementami składowymi widowiska erotycznego.

1. Kategoria mimesis

Swój wykład zaczyna Arystoteles od wskazania odrębności sztuki 
poetyckiej. Zgodnie z klasyfikacją Platona dołącza ją do sztuk mime- 
tycznych, czyli naśladowczych. Następnie wskazuje na cechy różniące 
każdą z tych sztuk „że względu na odmienne środki, różne przedmioty 
i odmienny sposób naśladowania”16. Kategoria mimesis, wywiedziona 
z myśli platońskiej, wyodrębnia sztuki z rozległej dziedziny techne, któ
ra obejmuje

16 Ibidem, s. XLV.
17 Ibidem.

całokształt celowej i opartej na wykształconych umiejętnościach wytwór
czości człowieka. Platon wychodząc z założenia, że sztuki te są „naśladow
nictwem” wytworzonej przez człowieka lub naturę rzeczywistości, która 
w myśl jego teorii jest tylko cieniem bądź odbiciem odwiecznie i rzeczywi
ście istniejących idei boskich, podważył zarazem całkowicie wartość tych 
sztuk, a ich wytwory uznał za cień cienia potrójnie oddalony od prawdy 
i pozbawiony wszelkiej realności17.

Tak rozumiana mimesis nie jest zatem odwzorowaniem istoty rzeczy, 
lecz odtworzeniem wyglądu tego, co poznawalne zmysłami.
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Formalnie striptiz nie jest niczym innym niż „twórczym” naślado
waniem procesu obnażania się, odwzorowaniem potencjalnie realnej 
sytuacji erotycznej. Dlatego można go zakwalifikować do kategorii zja
wisk mimetycznych. Należy jednak pamiętać, że „pierwotne znaczenie 
pojęcia mimesis (...) było złączone z funkcją pochodną od «mimu», 
z funkcją wyrażania i przedstawiania przeżyć bohatera w rytualnym tań
cu i śpiewie”18. Taką interpretację tym bardziej można odnieść do strip- 
tizu, zwłaszcza kiedy się przyjmie, że w widowisku erotycznym miejsce 
mima zajmuje striptizer, który wykorzystuje własne ciało i taniec, żeby 
wyrazić i przedstawić przeżycia granej postaci. Kłopot sprawia tylko sło
wo „rytualny”. Mowa o tańcu rytualnym w przypadku striptizu byłaby 
nadużyciem, chyba że za rytualny prawzór tego typu widowisk uznać 
taniec godowy samca czy samicy, dążących do aktu kopulacji z osobni
kiem płci przeciwnej. Taki taniec przy pewnych zastrzeżeniach można 
uznać za przykład tak zwanych rytuałów zwierzęcych.

18 Ibidem, s. XLVI.
19 Ibidem, s. XLVIII.
20 A r y s t o t e 1 es, Poetyka..., s. 81.

Dla Platona mimesis wiązało się tylko ze stwarzaniem lustrzanego 
odbicia rzeczywistości, Arystoteles nadał temu pojęciu głębszy sens. Ar
tysta, jak twierdził, naśladuje rzeczywistość nie tylko taką, jaka jest, ale 
też taką, jaką być powinna lub taką, o jakiej się mówi, że jest. „Dowia
dujemy się z Poetyki, ie artysta za pośrednictwem sztuki mimetycznej 
może przedstawiać rzeczywistość, która nie znajduje paraleli w realnie 
istniejącym świecie, a nawet jej istnienie w jego kategoriach jest niemoż
liwe”19. Arystoteles mówi o tym w następujący sposób:

Skoro zatem poeta jest naśladowcą podobnie jak malarz i rzeźbiarz, jego 
naśladowcza twórczość musi z natury rzeczy dotyczyć jednego z trzech ro
dzajów przedmiotów: albo rzeczywistości takiej, jaka była lub jest (realnej), 
albo takiej, o jakiej się mówi lub myśli, że jest (pomyślanej), albo takiej, 
jaka powinna być (idealnej)20.

Jeśli poszerzymy pojęcie mimesis, funkcja mimetyczna striptizu ule
gnie zmodyfikowaniu. Bardziej nawet do niej przystaje niż wcześniej, 
kiedy było w mocy Platońskie rozumienie mimesis wyłącznie jako „efek
tu” wiernego odwzorowania rzeczywistości. Bo striptiz można pojmować 
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nie tylko jako naśladowanie realnej sytuacji erotycznej (takiej, która 
miała miejsce w życiu osobistym stiptizera), ale także takiej, która ro
dzi się w umyśle, czyli jakiejkolwiek sytuacji wyobrażonej, pomyślanej 
(nie musi być ona w żaden sposób doskonała, jest po prostu potencjalna, 
ale niekoniecznie realna) lub też takiej, jaka być powinna (najbardziej 
doskonałej w swej istocie, takiej, która spełnia podstawowy cel striptizu 
- prowadzi do podniecenia oglądającego).

Arystoteles podkreśla, że „ze względu na efekt artystyczny lepiej jest 
przecież przedstawić rzecz wiarygodną, chociaż niemożliwą, niż możli
wą, lecz nietrafiającądo przekonania”21. Odnosi się to także do striptizu, 
którego atrakcyjność nie polega przecież na przenoszeniu na scenę zwy
kłych sytuacji erotycznych, tylko prezentowaniu wyobrażeń o ich dosko
nałym kształcie, zaś siła, z jaką „trafia do przekonania” wiąże się z praw
dopodobieństwem wyobrażenia, a nie możliwościąjego realizacji.

21 Ibidem, s. 87.
22 Ibidem, s. 28.
23 Henryk P o db i e I s k i, op. cit., s. L.
24 Ibidem.

Według Arystotelesa rzeczywistość stwarzana w sztuce jest celowo 
ukonstytuowana i uporządkowana, pozbawiona znamion przypadkowo
ści, wyraża to, co możliwe, prawdopodobne lub konieczne. Elementem 
nadrzędnym nadal pozostaje mimesis, ale jak mówi Stagirytą: „Poeta 
powinien być bardziej twórcą fabuły niż wiersza, skoro właśnie jest 
poetą ze względu na sztukę naśladowania i naśladuje działania”22. Mi
mesis zatem rozumie jako „akt twórczy, akt kreowania rzeczywistości 
potencjalnej, ale zarazem obiektywnej, bo odzwierciedlającej aktywne 
życie ludzkie”23. Tę interpretację można odnieść do striptizu, który swój 
kształt opiera na kreacji określonej sfery ludzkiego działania. Stwarzana 
w striptizie rzeczywistość nosi znamiona realności, choć sceniczny wy
twór jest czysto potencjalny.

Najwyższym jednak czynnikiem strukturalnym dzieła artystycznego 
jest według Arystotelesa zasada prawdopodobieństwa:

Pozwala ona wyeliminować wszelką przypadkowość w doborze i układzie 
elementów przedstawianego świata, zapewnić mu jednolitość i spójność 
oraz siłę specyficznego oddziaływania na odbiorców. Jest to więc rzeczywi
stość w pełni autonomiczna24.
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Tworzenie zgodnie z zasadą prawdopodobieństwa polega na nada
waniu znamion realności artystycznym zamysłom, historiom zmyślo
nym, które jednak mogłyby się zdarzyć. Realność w głównej mierze za
leży także od widzów, którzy decydują zarówno o prawdopodobieństwie 
losów Edypa, jak i każdego bohatera erotycznej fabuły striptizu.

2. Elementy budowy

Arystoteles zmodyfikował Platońskie rozumienie mimesis, nadając 
wytworom sztuk mimetycznych swego rodzaju autonomię. Rzeczy
wistość wykreowana w wyniku procesu mimetycznego nie jest jednak 
światem stworzonym dowolnie, kieruje nią bowiem cały system do
kładnie określonych zasad. Jedną z nich jest konieczność występowania 
specyficznych składników: „Dzieli je Arystoteles według tego właśnie 
kryterium (mimesis) na trzy rodzaje: przedmioty naśladowania, środki, 
czyli tworzywo, jakim posługuje się naśladowca, sposób, czyli formę, 
w jakiej przebiega proces naśladowczy”25. Już na samym wstępie wy
mienia „rodzaje sztuk”, na podstawie których formułuje swoje wnioski: 
epopeja, tragedia, komedia, dytyramb i inne, mniej znaczące. Dodaje, że 
w ich obrębie istnieje wiele różnic „ze względu na odmienne środki, róż
ne przedmioty i odmienny sposób naśladowania”26.1 o ile striptiz trudno 
uznać za sztukę w rozumieniu Arystotelesa, o tyle należy stwierdzić, że 
to szczególny rodzaj przedstawienia, który posiada własne przedmio
ty naśladowania, środki, którymi się posługuje, a także właściwą sobie 
formę.

25 Ibidem, s. LII.
26 A r y s t o t e 1 e s, op. cit., s. 4.

Spróbujmy zatem przyjrzeć się składnikom tragedii według Stagi- 
ryty i porównać je z elementami budowy striptizu. Przypomnijmy na 
początek sławną definicję:

Naśladowczym przedstawieniem akcji (praksis) jest fabuła (mythos), przez 
którą rozumiem tu [artystycznie] uporządkowany układ zdarzeń. Przez 
charakter rozumiem te właściwości postaci, które objawiają się w działa
niu, „właściwości myślenia” objawiają się natomiast w słowach, którymi 
one czegoś dowodzą lub wyrażają ogólne prawdy. Wynika stąd, że każda 
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tragedia zawiera sześć składników, które stanowią o jej istocie, a mianowi
cie: fabułę (mythos), charakter (ethe), wysłowienie (leksis), sposób myśle
nia (dianoia), widowisko (opsis) i śpiew (melopoiia)27.

27 Ibidem, s. 18.
28 Ibidem, s. 22.
29 Ibidem, s. 19.

Najważniejszym składnikiem jest według Arystotelesa mythos, co 
na język polski (z braku lepszego, dokładniejszego odpowiednika) tłu
maczy się jako „fabuła”. Na pełny kształt fabuły wpływa wiele różnych 
czynników. Jest ona po pierwsze rozumiana jako „naśladowcze przed
stawienie pełnej, skończonej i posiadającej określoną wielkość akcji”28. 
Cóż to oznacza? Arystoteles tłumaczy:

Celem naśladowania jest przedstawienie jakiejś akcji, a nie właściwości po
staci. (...) Postacie działają więc nie po to, aby umożliwić przedstawienie 
charakterów, lecz właśnie ze względu na działania przyjmują odpowiednie 
właściwości charakteru29.

W striptizie, o czym była już mowa w poprzedniej części, postacie 
także podporządkowane są działaniu, jednakże w widowisku erotycznym 
łatwiej niż w przypadku tragedii oddzielić akcję od postaci. W striptizie 
fabuła nie jest elementem nadrzędnym - na szczycie hierarchii skład
ników znajduje się unaoczniony proces obnażania się (sceniczne dzia
łanie, odnoszące się bardziej do dziedziny opsis niż mythos), któremu 
konstrukcja fabularna niejako służy. Jednakże to, co składa się na świat 
zobrazowany w działaniu tancerzy erotycznych, można nazwać fabułą 
będącą wynikiem jakiegoś naśladownictwa. Ten aspekt podobieństwa 
między teorią Stagiryty a cechami widowiska erotycznego omówiłam 
już, analizując kategorię mimesis. Zatem, jeśli mowa o wytworze jako 
powstałej w wyniku naśladowania scenicznej kopii rzeczywistości, wy
rażonej poprzez działanie postaci, to wydaje się, że striptiz taką definicję 
spełnia.

Akcja tragiczna musi być „pełna, skończona i musi posiadać odpo
wiednią wielkość”. Według Arystotelesa

całością jest to, co ma początek, środek i koniec. Początkiem jest to, co nie 
występuje na zasadzie konieczności po czymś innym, lecz po czym właśnie 
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zgodnie z naturą rzeczy występuje lub powstaje coś innego. 1 przeciwnie 
- końcem jest to, co z natury rzeczy samo następuje po czymś innym, z re
guły lub na zasadzie konieczności, a po nim już nie ma niczego. Środkiem 
natomiast jest to, co samo następuje po czymś innym i po czym następuje 
coś innego. Dlatego doskonale skomponowane fabuły nie powinny ani za
czynać się, ani kończyć w przypadkowym punkcie, lecz stosować się do 
podanych tutaj zasad30.

30 Ibidem, s. 23.
31 Ibidem, s. 24.
32 Ibidem.

W striptizie ogólny schemat fabularny ogranicza się do czegoś bar
dzo prostego. I jak Arystoteles jako konieczne wskazuje istnienie w tra
gedii fabuły skomponowanej odpowiednio, czyli mającej początek, roz
winięcie i koniec, tak twórcy striptizu dbają, by widowisko otrzymało 
swój idealny pod tym względem kształt. Skoro, ogólnie rzecz biorąc, 
chodzi o obnażanie się (które w tym przypadku można traktować nie 
tylko jako sceniczne działanie aktora, ale także element fabuły), to właś
ciwa kolejność została z góry określona. Jak zaburzeniem istoty trage
dii byłoby rozpoczęcie jej od przedstawienia finału losów bohatera, tak 
rozpoczęcie striptizu od pokazania nagiej osoby zniszczyłoby właściwy 
układ kolejności zdarzeń. Istotne jest także, aby akcja miała charakter 
skończony - losy bohatera tragedii muszą zostać wyjaśnione, a tancerka 
w striptizie musi się rozebrać.

Odpowiednią wielkość rozumie Arystoteles jako „długość łatwą do 
zapamiętania w całości”31. To jednak pojęcie bardzo względne, dlate
go czytamy dalej: „Interesująca nas norma długości wynika natomiast 
z samej natury przedmiotu i oparta jest na zasadzie, że zawsze - jeśli 
idzie o wielkość - piękniejsza jest fabuła dłuższa, o ile jest przejrzysta 
jako całość”32. W odniesieniu do striptizu można to różnie interpreto
wać. Dłuższa fabuła, czyli rozciągnięty w czasie punkt kulminacyjny, 
czyli moment końcowy obnażenia się (jak pamiętamy inaczej wygląda on 
w przypadku striptizu męskiego, inaczej - żeńskiego) ma swoje zalety, 
oczywiście jeśli akceptuje się zasadę „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. 
Takie podejście sprawdza się zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czy
nienia z widowiskiem prezentującym jakąś dłuższą historię erotyczną. 
Jednak zbytnie odsuwanie punktu kulminacyjnego może w przypadku 
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striptizu okazać się nużące ze względu na niski poziom skomplikowania 
fabuły.

Na temat odpowiedniej wielkości fabuły Arystoteles dodaje jeszcze:

Właściwą normą wielkości fabuły jest taka jej długość, w ramach której 
poprzez kolejny bieg zdarzeń może na zasadzie prawdopodobieństwa lub 
konieczności nastąpić przemiana (losu bohatera) ze szczęścia w nieszczę
ście bądź z nieszczęścia w szczęście33.

33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 26.

Ścisłego podobieństwa między fabułą tragedii a układem zdarzeń 
w striptizie wykazać oczywiście nie można, da się jednak wskazać na 
fakt istnienia w obrębie obu struktur schematu fabularnego zależnego od 
nadrzędnego celu widowiska. Doskonała tragedia nie może się obejść 
bez zbłądzenia bohatera, winy tragicznej, rozpoznania itd. Podobnie 
striptiz musi się wiązać ze zdejmowaniem ubrania. Trawestując powyż
sze stwierdzenie Arystotelesa, pokuszę się zatem o definicję odpowied
niej wielkości striptizu: właściwą normą wielkości fabuły jest taka jej 
długość, w ramach której poprzez kolejny bieg zdarzeń może na zasa
dzie prawdopodobieństwa lub konieczności nastąpić przemiana bohatera 
z ubranego w obnażonego. Taka definicja może rzecz jasna wzbudzić 
śmiech, wydaje się jednak zgodna z logiką gatunku.

Jako istotną cechę fabuły podaję Stagirytą .jednolitość”, o której pi
szę w następujący sposób:

Podobnie jak w innych sztukach naśladowczych to naśladowanie jest jedno
lite, którego przedmiot jest jednolity, tak i fabuła - skoro jest naśladowni- 
czym przedstawieniem akcji, powinna być przedstawieniem akcji jednolitej 
i skończonej, a tworzące fabułę zdarzenia powinny być w taki sposób ze
spolone, aby po przesunięciu lub usunięciu jednego z nich uległa naruszeniu 
i rozpadła się również całość. Taka bowiem część, której dodanie lub odję
cie nie sprawia widocznej różnicy, nie jest istotną częścią całości34.

W widowisku erotycznym zdarzenia, które składają się na fabułę, 
mają bardzo ściśle określony porządek. Usunięcie na przykład kolejnych 
etapów obnażania się i sprowadzenie akcji do formy „postać ubrana 
- postać naga”, musiałoby spowodować, że widowisko przestałoby być 
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striptizem, w którym konieczny jest proces stopniowego pozbywania się 
poszczególnych części garderoby. Mielibyśmy po prostu do czynienia 
z prezentacją dwóch skrajnych postaci - ubranej i rozebranej (lub - jak 
kto woli - dwóch kostiumów: stroju i nagości). W striptizie istnieją na
tomiast elementy, które wzbogacają akcję, jednocześnie ją wydłużając. 
Może to być wprowadzenie na scenę postaci spoza świata przedstawio
nego jako atrakcyjnego dodatku, urozmaicającego widowisko. Jednak jej 
istnienie nie narusza w niczym modelowego porządku zdarzeń. Dla Ary
stotelesa byłoby zatem nieistotną częścią całości, i z tym należałoby się 
zgodzić, pamiętając, że zajmujemy się ogólnym schematem striptizu.

Często w obrębie jednego widowiska mamy do czynienia z wieloma 
niepowiązanymi ze sobą fabularnie krótkimi sekwencjami. Każda sta
nowi pewną spójną całość realizującą ogólne, formalne założenie strip
tizu (tj. proces obnażania się). Tak skomponowane widowisko to jego 
szczególny przypadek, ponieważ jego celem są „striptizerskie” popisy 
poszczególnych tancerzy czy tancerek.

Jeżeli mowa o fabule i akcji, należy - jak sądzę - zaakcentować jed
ną kwestię. W poprzednim rozdziale wyraźnie podkreśliłam fakt, że pod 
pojęciem „striptizer” ukrywa się nie tylko aktor obnażający się wobec 
zgromadzonej publiczności, ale jednocześnie bohater i aktant (tancerz 
poniekąd wciela się także w rolę striptizera). Nie inaczej dzieje się z fa
bułą w tego typu widowisku erotycznym, a dokładniej z jej najczęściej 
powtarzalną częścią - rozbieranie się w striptizie to nie tylko unaocz
nione na scenie działanie, jest ono także wpisane w strukturę fabularną 
show. To chyba najbardziej znamienna cecha, odróżniająca fabułę w wi
dowisku erotycznym od tego, co opisał Arystoteles, który wyznacza wy
raźną granicę między tym, co przynależy do mythos, a tym, co się składa 
na opsis.

3. Katharsis

Pod względem struktury wewnętrznej tragedia niewiele ma wspól
nego ze striptizem. Istotne dla obu jest to, że w obu przypadkach muszą 
zostać spełnione pewne określone warunki organizacji świata przedsta
wionego, związane z funkcją i celem każdego z widowisk w określonym 
kontekście społecznym. W tragedii działania bohaterów, wzbudzając 
w odbiorcy litość i trwogę, mają wywołać katharsis. O ile pojęć „litości 



368 PATRYCJA BABICKA

i trwogi” nie można dokładnie przenieść w świat striptizu, o tyle jego 
celu należy również szukać po stronie reakcji widza. Fabuła striptizu, 
zgodnie z założeniami takiego widowiska, ma służyć przede wszystkim 
uatrakcyjnieniu przyjemnego stanu podniecenia odbiorcy. Widz nie tyle 
utożsamia się z postacią działającą (choć może się tak zdarzyć, jeśli oglą
damy striptiz, w którym obecność widza zostaje podwojona - widz na 
scenie jest pierwszym, bezpośrednim odbiorcą skierowanych do niego 
działań tancerza lub tancerki, zaś widz zewnętrzny nie ma bezpośred
niego, dotykowego dostępu do świata przedstawionego), ile wyobraża 
sobie podobną sytuację, w której to on staje się jedynym i bezpośrednim 
uczestnikiem rzeczywistości kreowanej na scenie.

W tragedii działania bohaterów mają prowadzić do katharsis, 
w striptizie natomiast do podniecenia, będącego fazą wstępną wyłado
wania seksualnego. Jak stwierdza Brian McNair:

Świat pornografii to świat idealny, w którym przynajmniej wówczas, gdy 
konsument jest w nim zanurzony - życie ogranicza się do mechanizmów 
związanych z aktem płciowym. Zatem wyróżniającą cechą pornografii jest 
wpisanie czynności seksualnych w narrację, często bez kontekstu usprawie
dliwiającego ich obecność. (...) W pornografii treścią opowieści jest seks, 
a pozostałe tworzące fabułę elementy funkcjonują jako przypadkowe uzu
pełnienia narracji. (...) Struktura odzwierciedla stan konsumenta pornogra
fii, przechodzący od podniecenia do orgazmu przez masturbację33.

35 Brian M c N a i r, op. cit., s. 86-87.

Różnice są więc oczywiste: katharsis w odróżnieniu od satysfakcji 
seksualnej to intelektualno-uczuciowa reakcja odbiorcy na mimetycznie 
przedstawione losy bohaterów tragedii, natomiast orgazm to fizjolo- 
giczno-emocjonalny stan obniżenia napięcia seksualnego, wywołanego 
podnieceniem (a wywołanie podniecenia to główny cel striptizu). Jeśli 
jednak przypomnieć, że Arystoteles mówiąc o katharsis ma na myśli 
„orgiastyczny szał duszy”, to takie rozumienie można porównać ze sta
nem orgazmu, z którym łączy katharsis ulga i odczuwanie przyjemności. 
I o ile w przypadku orgazmu nie trzeba wprowadzać jakichś szczególnych 
wyjaśnień, o tyle warto tę kwestię rozwinąć w odniesieniu do katharsis. 
W tragedii bowiem „dystans fikcji i logika przedstawionego świata do
konuje «sublimacji» (oczyszczenia) uczuć sprowadzając je do właściwej 
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«miary», dzięki czemu, zgodnie z Arystotelesowską definicją cnoty, sta
ją się przeżyciem pozytywnym (cnotą) i sprawiają przyjemność”36.

36 Henryk Podbielski.op. cit., s. 88.
37 P a t r i c e P a v i s, op. cit., s. 108.
38 Ibidem, s. 109.

4. Dramaturgia

Pisząc o dramaturgii, Pavis definiuje to pojęcie w sposób następujący:

Termin używany w kilku znaczeniach: a) sztuka komponowania dramatów 
(sztuk teatralnych); b) poetyka (najczęściej normatywna) dramatu i/ lub wi
dowiska teatralnego; w tym znaczeniu dramaturgia może odnosić się rów
nież do indywidualnej poetyki sformułowanej przez autora dramatycznego; 
c) zespół cech kompozycyjno-warsztatowych utworu dramatycznego lub 
widowiska37 38.

Powołując się na Jacąuesa Scherera, Pavis dodaje, że

rozróżnia się strukturę wewnętrzną utworu dramatycznego (czyli dramatur
gię sensu stricto) i jego strukturę zewnętrzną, określającą sposób przedsta
wiania (również i scenicznego) świata przez tekst: „Struktura wewnętrzna 
(...) stanowi zbiór elementów konstytuujących tło sztuki, a więc to, co dla 
autora jest jej tematem, zanim elementy te zostaną wkomponowane i wypo
wiedziane w dziele. Tej strukturze przeciwstawia się struktura zewnętrzna, 
będącą strukturą ukonstytuowaną już w pewne formy wskazujące na sposób 
pisania i przedstawiania sztuki”3".

O cechach takiej wewnętrznej struktury była już po części mowa. 
Teraz należy podane wcześniej informacje uporządkować i uzupełnić 
tak, by dało się porównać model dramaturgii klasycznej, związany pra
wie wyłącznie z warsztatem dramatopisarza i kompozycją słowną jego 
dzieła, z dramaturgią fabuły striptizu, specyficznie skomponowaną na 
potrzeby realizacji scenicznej - i wyrażaną zawsze poprzez działanie.

Mówiąc o składnikach tragedii antycznej, omówiłam dotąd pojęcie 
mythos. Ograniczyłam się na razie do sfery ustrukturyzowania samej tre
ści. Jest ona jednak także w określony sposób zaplanowana i posiada 
pewne konstytutywne składniki kompozycji, a więc ekspozycję, węzeł 
dramatyczny, konflikt, rozwiązanie akcji, epilog. Aby ustalić, jak wygląda 
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ogólny model tragedii i porównać go ze striptizem, należy mieć jednak 
na uwadze sposób przedstawiania świata fikcyjnego (na który składa
ją się prawdopodobieństwo, struktura akcji i fabuły, konstrukcja czasu 
i przestrzeni oraz sposób scenicznej prezentacji). Przyjrzyjmy się zatem 
podobieństwom i różnicom w budowaniu napięcia między wzorcową 
tragedią antyczną a striptizem.

Pierwszy element konstrukcyjny klasycznej dramaturgii to ekspozy
cja. To ta „część dramatu, w której autor dostarcza informacje konieczne 
do oceny zastanej sytuacji i do zrozumienia mającej nastąpić akcji”39. 
„W dramaturgii klasycznej ekspozycja (protasis) występuje zwykle na 
początku sztuki (w pierwszym akcie lub nawet początkowych scenach) 
i przybiera często postać opowiadania lub nieco sztucznej wymiany in
formacji między uczestnikami”40. W striptizie ekspozycja może przybie
rać różne formy. Jedną z nich jest wprowadzenie postaci konferansjera, 
który jak to czynił protagonista w teatrze antycznym, przez opowiadanie 
wprowadza widza w świat akcji, która rozegra się za chwilę. Taki rodzaj 
ekspozycji występuje tylko w striptizach z fabułą „naddaną”. W tych 
formach widowisk erotycznych, w których akcja ogranicza się do same
go aktu obnażania się, właściwych dla ekspozycji informacji dostarczają 
pozatekstowe elementy spektaklu (wygląd miejsca scenicznego, przy
ciemnione, często czerwone światło etc.).

” Ibidem, s. 130.
40 Ibidem, s. 131.

Ekspozycja w formie wprowadzającego opowiadania zwykle się nie 
zmienia. Konferansjer zaczyna od podobnych stwierdzeń: „Wyobraźmy 
sobie, że...”, „Przenieśmy się teraz do świata...”. Mamy tu zatem także 
do czynienia z wyraźnym określeniem fikcji, ale takiej, którą można od
nieść do jakiejś realnej, życiowej sytuacji. Celem ekspozycji w striptizie 
jest zatem, podobnie jak w dramacie, dostarczenie wstępnych informacji 
na temat okoliczności przyszłego ciągu zdarzeń.

Po części wstępnej (ekspozycji) powinno nastąpić wyróżnienie tak 
zwanych

motywów dynamicznych, które rozbijają równowagę sytuacji początko
wej. Zespół takich motywów, które burzą statyczność sytuacji początkowej 
i dają początek akcji, nazywa się węzłem. Prezentacja węzła dramatycznego 
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zbiega się w sztuce z momentem, w którym zawiązany zostaje konflikt i od 
którego zaczyna wzrastać napięcie dramatyczne41.

41 Ibidem, s. 584.
42 Ary s t o te 1 es, op. cit., s. 54.
43 Wywiad z Cezarym Mończykiem, nagranie w archiwum autorki.

Na węzeł dramatyczny składa się zawiązanie i rozwiązanie akcji. 
Zawiązaniem akcji w tragedii antycznej jest zwykle wydarzenie, które 
prowadzi do zmiany przebiegu przedstawianej akcji. „Przez «zawiąza
nie» - piszę Arystoteles - rozumiem tę część, która obejmuje zdarzenia 
od początku akcji aż do sceny poprzedzającej bezpośrednio zmianę losu 
w nieszczęście lub szczęście”42. Ze względu na brak konfliktów w prze
biegu modelowego striptizu „zawiązanie akcji” równa się tu momento
wi, kiedy na scenie pojawia się tancerz. Oczywiście nie można w tym 
przypadku mówić o elemencie zaskoczenia - odbiorca striptizu oczekuje 
przecież na pojawienie się na scenie osoby, która zacznie się rozbierać.

Inaczej dzieje się w sytuacji, kiedy striptiz jest elementem jakiejś 
prezentowanej na scenie fabuły. Niech jako przykład posłuży jedno z wi
dowisk, których autorem jest wspomniany już wcześniej Cezary Moń- 
czyk. Inspiracją „scenariusza” był - jak mówi sam autor - film Walka 
o ogień (Quest for Fire, 1981, reż. Jean-Jacques Annaud). Widowisko 
rozwija się w następujący sposób: przy sztucznym ognisku, na imitacji 
skóry z dzika siedzi mężczyzna, „ubrany w strój z czasów kamienia łu
panego”. Cała jego uwaga skupia się na trzymanym w ręku toporku. Nic 
nie zapowiada tego, co zaraz nastąpi. Nagle pojawia się młoda, piękna 
niewiasta, „ubrana w staniczek ze skóry, w skórzanej spódnicy”. Bohate
rowie nie rozmawiają. Kobieta zaczyna dotykać włosów mężczyzny. On 
odkłada toporek. Cała jego uwaga kieruje się na nią. W tym momencie 
kobieta zaczyna się dla niego rozbierać43. Historyjka ta, choć pretensjo
nalna, przypomina inne, jakie wykorzystują twórcy striptizów z ambicja
mi, by wzbogacić widowisko o kontekst fabularny. Tu jako zawiązanie 
akcji służyło pojawienie się na scenie prowokującej mężczyznę dziew
czyny - od tego momentu zaczyna wzrastać napięcie.

Uogólniając można powiedzieć, że w striptizie z fabułą zawiązanie 
akcji nie jest równoznaczne z pojawieniem się na scenie tancerki (lub tan
cerza) tylko w takim przypadku, kiedy oglądamy widowisko z udziałem 
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co najmniej dwóch osób, wchodzących ze sobą w relację przedstawia- 
jący-oglądający. W omówionym przed chwilą przykładzie mieliśmy do 
czynienia z dwójką profesjonalistów. Należy tu jednak dodać, że osobą 
oglądającą i będącą jednocześnie uczestnikiem widowiska może być tak
że ktoś z widzów, zaproszony na scenę.

W tragedii napięcie wzrasta aż do punktu kulminacyjnego, czyli do 
momentu, od którego akcja zaczyna zmierzać ku rozwiązaniu. Rozwią
zaniem zaś - jak piszę Arystoteles - jest „to wszystko, co się dzieje od 
zmiany losu do końca akcji”44. W modelowej tragedii antycznej fabuła 
powinna być tak skomponowana, że punkt kulminacyjny winien wiązać 
się z momentem „rozpoznania” (czyli od „zwrotu od nieświadomości ku 
poznaniu, który prowadzi do przyjaźni lub wrogości między postaciami, 
których stan szczęścia lub nieszczęścia został uprzednio [przez poetę] 
określony”45). W striptizie natomiast punkt kulminacyjny zawsze wiąże 
się z procesem obnażania się, nigdy zaś bezpośrednio z fabułą, która ma 
tu znaczenie drugorzędne. W zależności od płci striptizera punkt kulmi
nacyjny to zatem moment, w którym tancerka rozbierze się do końca, 
a tancerz do slipów.

44 Arystoteles, op. cit., s. 54.
45 Ibidem, s. 32.

Rysuje się tym samym podstawowa różnica między takim napięciem 
dramatycznym, jakie miał na myśli Arystoteles, a takim, jakie proponują 
twórcy striptizu. W tragedii napięcie od kulminacji maleje (wcześniej 
cały czas wzrasta), natomiast w striptizie mamy właściwie do czynienia 
z punktem kulminacyjnym, który nie obniża napięcia, lecz je podtrzymu
je. Kiedy tancerz czy tancerka już się obnażą, następuje dalszy etap show, 
w którym „aktor” eksponuje walory swego ciała. Brak spadku napięcia 
uzasadnia także fakt, że celem striptizu jest podniecenie oglądającego 
i zachęcenie go do dalszych działań. Wiąże się to z wpisaną w tego typu 
widowiska intencją twórców. Przywołam zatem jeszcze raz sformułowa
ne w odniesieniu do pornografii, a odnoszące się też do striptizu uwagi 
McNaira, który twierdzi, że pornografia

zawiera jednoznaczne przesłanie, którego celem jest wywołanie podnie
cenia seksualnego. Pornografia jest definiowana przede wszystkim przez 
funkcję, którą rozumiemy jako podniecenie użytkownika, prowadzące do 
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aktywności seksualnej w formie stosunku lub masturbacji. Nie znaczy to, że 
przedstawienia, które nie są pornografią, nie mogą mieć charakteru erotycz
nego (być podniecające seksualnie), ani też, że cała pornografia wywołuje 
podniecenie. Dopóki mamy jednak do czynienia z intencją zawartą w tekś
cie przekazu, celem pornografii jest wywołanie podniecenia za pomocą (...) 
impulsu dla fantazji seksualnych, które są początkiem masturbacji lub jej 
towarzyszą46.

46 B r i a n M c N a i r, op. cit., s. 85.

Na podstawie tego, co powiedziano powyżej, można pokusić się 
o określenie podobieństw i różnic między Arystotelesowskim modelem 
dramaturgii a tym, co oferują twórcy striptizu. Definicja akcentująca 
podobieństwa brzmiałaby następująco: Striptiz to naśladowcze przed
stawienie akcji prowadzonej przez postacie działające. Naśladowanie to 
jest zgodne z szeroko pojętą zasadą prawdopodobieństwa. Jest rodza
jem twórczej kreacji pewnej możliwej rzeczywistości. Striptiz posiada 
przedmiot naśladowania, środki, którymi się posługuje, a także własną 
specyficzną formę. Jego wewnętrzna budowa opiera się na określonym 
modelu. Ponadto striptiz jest przedstawieniem akcji pełnej, skończonej 
i posiadającej określoną wielkość. Jego cechą charakterystyczną jest 
także jednolitość. Prezentowane tu wydarzenia mają powodować wzrost 
napięcia dramatycznego (aż do punktu kulminacyjnego). Specyfika tej 
definicji polega na tym, że zamiast słowa „striptiz” można użyć pojęcia 
„tragedia”, a treść powyższych zdań nadal pozostanie prawdziwa.

Nie można jednak nie zauważyć zasadniczych różnic. Tragedia we
dług Arystotelesa to dzieło sztuki, wykorzystujące specyficzne środki 
wyrazu - w większości inne niż striptiz, którego sztuką nazwać nie spo
sób, gdyż jego zewnętrznym obrazem jest to, co „przejściowe i osobli
we”. Nie podejmuje on także problemu uniwersalnych wartości, które 
powinny być tematem sztuki. Na fabułę tragedii składają się określone 
komponenty świata przedstawionego, ułożone według bardzo konkret
nego schematu. Tymczasem fabuła w striptizie to kwestia drugorzędna. 
Na plan pierwszy wysuwa się bowiem sam proces obnażania się oraz 
prezentacja ciała tancerza lub tancerki. Całość tragedii musi być przemy
ślana, zgodnie z zasadami kompozycji świata przedstawianego. Dla strip
tizu jako widowiska złożonego najczęściej z szeregu krótkich sekwencji 
cechą znamienną jest epizodyczność, łącząca go z rewią i widowiskami 
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estradowymi. Oglądanie tragedii ma prowadzić do przeżycia katharsis 
jako intelektualno-uczuciowej reakcji odbiorcy. Oglądanie striptizu ma 
zaś na celu wzbudzenie podniecenia widza, które z kolei stanowi pierw
szą fazę dążenia do osiągnięcia satysfakcji seksualnej (orgazm jest wpi
sany w narrację striptizu jedynie pośrednio). W związku z tym napięcie 
w striptizie nie opada po osiągnięciu punktu kulminacyjnego, podczas 
gdy w tragedii zawsze się stopniowo obniża.

Zestawienie tragedii i striptizu nie ma na celu podniesienia arty
stycznej rangi tego ostatniego. Choć ambicją twórców jest coraz częś
ciej przeobrażenie tego typu widowisk w „artystyczne” przedsięwzięcie 
z pogranicza alternatywnych sztuk performatywnych i teatru, strip- 
tiz wciąż jednak pozostaje przede wszystkim rodzajem komercyjnego 
show, którego celem jest dostarczenie widzom oczekiwanej rozrywki 
i zaspokojenie ich określonych potrzeb. Nie sposób jednak nie zauwa
żyć rosnącego i coraz lepiej widocznego znaczenia erotyzmu w sztukach 
wizualnych i widowiskowych, co prowadzi do zamazania tradycyjnej 
granicy między „wysokim” artyzmem a „niską” rozrywką erotyczną czy 
pornografią. Na ten proces „zamącenia”, opisywany zwykle z perspek
tywy „poszukiwań artystycznych”, można także spojrzeć „z dołu” - od 
strony wykluczanych zwykle z pola widzenia badaczy przedstawień ero
tycznych. Rozwój elementów widowiskowych takich przedstawień, przy 
jednoczesnym wzroście ich popularności i zniesieniu społecznego tabu 
(proces szczególnie dynamiczny w przypadku striptizu męskiego), czyni 
z nich niezwykle ciekawy przedmiot obserwacji nie tylko dla socjologów 
czy kulturoznawców, ale także dla badaczy dramaturgii i przedstawień, 
pozwala bowiem na bieżąco obserwować emancypację i rozwój nowego 
typu widowisk.
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