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Dziennik pokładowy

Performatyka. Terytoria to książka, która powstała w rezultacie wspólnej pra-
cy grona osób związanych z Katedrą Performatyki Wydziału Polonistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Ta zaś powstała z przekształcenia Katedry Dramatu 
w 2011 roku, a więc mniej więcej pięć lat po ofi cjalnym wprowadzeniu do pol-
skiej humanistyki terminu „performatyka”, co stało się w grudniu 2006 roku 
wraz z ukazaniem się polskiego przekładu książki Richarda Schechnera Perfor-
mance Studies. An Introduction, wydanego przez Ośrodek Badań Twórczości 
Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu. To 
właśnie autor tego przekładu, Tomasz Kubikowski, utworzył i demonstracyjnie 
umieścił w jego tytule nową nazwę, która dość szybko stała się czymś więcej niż 
zwykłym odpowiednikiem angielskiego terminu. Proste i „miękkie” „badania 
nad performansami” przekształciły się wówczas w „performatykę” – ta nazwa 
brzmi zaś o wiele poważniej dzięki przyrostkowi łączącemu ją z takimi solidny-
mi dyscyplinami naukowymi, jak matematyka, gramatyka czy semiotyka. 

Wczesną diagnozą rozprzestrzenienia się w polskim środowisku nauko-
wym tej nowej dziedziny wiedzy była konferencja, która została zorganizo-
wana przez Katedrę Performatyki wiosną 2012 roku w Krakowie i na której 
spotkali się krajowi badacze w jakimś sensie identyfi kujący się z tym nowym 
paradygmatem naukowym. Poświęcona była wyjściowo fi gurze performera, 
tematy i dyskusje, które pojawiły się podczas jej trwania, zaowocowały jednak 
książką o znamiennie rozszerzonym znaczeniowo tytule Performans, perfor-
matywność, performer. Próby defi nicji i analizy krytyczne1. Autorki i autorzy 

1  Performans, performatywność, performer. Próby defi nicji i analizy krytyczne, red. Ewa Bal, 
Wanda Świątkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
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zgromadzonych w niej tekstów po swojemu próbowali zmierzyć się z obsza-
rem badań, który otworzył się na polskim gruncie po wydaniu pracy Schech-
nera. I choć większość z nich rzeczywiście trzymała się jeszcze formuły ba-
dań nad różnie rozumianymi performansami, to już wtedy dało się zauważyć 
całkiem wyraźnie, że performatyka nie tylko poszerza pole badań, ale wręcz 
zagarnia inne obszary wiedzy. I nie chodzi tu jedynie o powstawanie katedr 
czy instytutów, które performatykę mają w swojej nazwie (ponieważ takich 
w Polsce poza ośrodkiem krakowskim wcale nie ma wiele – właściwie tyl-
ko jeden: Zakład Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), ale o projekty badawcze realizowane na 
podstawie performatycznych metodologii w wielu, różnorako nazywanych 
i usytuowanych w ramach uniwersyteckich hierarchii, ośrodkach badawczych 
szeroko rozumianej humanistyki. Tendencje dostrzeżone i zdiagnozowane 
w czasie konferencji krakowskiej w kolejnych latach umocniły się i rozwinęły. 
Dziś pod nazwą „performatyka” prowadzi się zarówno performance studies, 
jak i studies of performativity, które są czymś dalece odrębnym2. Z tego po-
czucia wielokierunkowości i wielokształtności performatyki, które w krakow-
skim (wcale przecież nie tak liczebnym) ośrodku jest codziennością, wyrasta 
niniejsza książka. 

Pierwszych pięć lat istnienia Katedry Performatyki, a i kilka lat wcześ-
niejszych, kiedy jeszcze bez ofi cjalnej zmiany nazwy w kręgu prowadzonych 
tu badań pojawiały się zainteresowania performatyką i performatywnością3, 
cechował swoisty entuzjazm pionierów. Był to czas wyszukiwania oraz two-
rzenia narzędzi i procedur, które pozwalały zarówno na odkrywanie nowych 
obszarów, jak i na spojrzenie w odmienny sposób na tereny pozornie dobrze 
już znane. Do początkowo niewielkiej grupy dołączali coraz to nowi ludzie, 
podejmujący własne wyzwania i odkrywający własne nowe ziemie. W rezulta-
cie już po kilku latach stało się dla wszystkich jasne, że wpisana w nazwę kra-
kowskiej katedry performatyka obejmuje bardzo wiele różnorodnych działań, 
zjawisk i problemów, prowadząc jednocześnie badania nad performansami ar-
tystycznymi, kulturowymi, społecznymi itd. jako odrębną grupą zjawisk oraz 
badania nad performatywnością obecną w wielu obszarach życia zbiorowe-
go i indywidualnego. Performatyka, jaką staramy się uprawiać, ma charakter 
trans dyscyplinarny, co w naszej ocenie jest jej wielką zaletą, ale jednocześnie 
sprawia, że ci, którzy patrzą na nas z zewnątrz, mogą mieć pewien problem 
z rozeznaniem się w całym tym bogactwie. 

2  Więcej na ten temat zob. Dariusz Kosiński, Performatyka: pierwsza dekada i perspektywy roz-
wojowe, [w:] tegoż, Performatyka. W(y)prowadzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2016.

3  Dość może przypomnieć, że już w roku 2008 Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski 
opublikowali polski przekład jednej z podstawowych dla performatyki książek – Estetyki 
performatywności Eriki Fischer-Lichte (Księgarnia Akademicka, Kraków 2008). 
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Po tych kilku pierwszych latach mamy też poczucie, że udało nam się wy-
pracować i rozpracować całkiem sporo pojęć i koncepcji, które mogą i powin-
ny być udostępnione w postaci klarownej i stosunkowo przystępnej publikacji. 
Uznaliśmy, że czas najwyższy wyłożyć całą tę „narzędziownię” i „pojęciownię” 
na stół. Powiedzieć samym sobie: sprawdzamy, gdzie jesteśmy, a jednocześnie 
udostępnić to wszystko innym, by ułatwić poznanie podstaw tego, co robimy, 
i pokazać, o co w tej całej performatyce w naszym pojęciu chodzi. W końcu 
chcieliśmy też naszym obecnym i przyszłym studentom dać zestaw podstawo-
wych pojęć i idei, z którymi i nad którymi pracujemy, także w ramach prowa-
dzonych przez nas uniwersyteckich zajęć. Jednocześnie, mądrzejsi o doświad-
czenia konferencji sprzed czterech lat, nie mamy ambicji, by mówić za całość 
środowiska lub w imieniu polskiej performatyki. Jesteśmy świadomi, że propo-
nowane tu rozpoznania ani nie są, ani nie mogą być w żaden sposób podsumo-
wujące czy normatywizujące dla polskiego środowiska naukowego. Wyrastają 
one natomiast z poczucia przynależności do tego, co zwykło się tradycyjnie 
nazywać szkołą myślenia, w najlepszym znaczeniu tego terminu. Szkołą, która 
staje się rodzajem nieformalnie i formalnie (ze względu na afi liację widoczną 
w biogramach autorów) zdefi niowanej grupy badaczy starszego i młodszego 
pokolenia, która przy całej swojej różnorodności w jakimś sensie korzysta ze 
wspólnych doświadczeń, lektur i punktów odniesienia.

Z wszystkich tych rozpoznań i motywacji wyłoniła się książka, którą ro-
boczo nazywaliśmy „niesłownikiem”. Słownikowy – czy „słownikopodobny” – 
jest jej zasadniczy układ zaproponowany już na początku prac: alfabetycznie 
uporządkowane, stosunkowo krótkie artykuły prezentujące wybrane poję-
cia, którymi posługujemy się w trakcie naszych badań lub które stanowią ich 
przedmiot. Niesłownikowy jest natomiast brak ambicji, by zgromadzić i zdefi -
niować wszystkie zaliczane do danej dziedziny terminy, których możliwie naj-
bardziej kompletną listę ustala się wcześniej w taki sposób, żeby wywołać efekt 
całości. Nasz „niesłownik” powstawał inaczej: w gronie osób związanych z na-
szą katedrą, przede wszystkim jej pracowników i doktorantów, umówiliśmy 
się, że każda i każdy z nas zaproponuje po kilka „haseł”, które jej/jego zdaniem 
powinny się w takiej publikacji znaleźć. Nie zakładaliśmy przy tym, że zgłasza-
my tylko te tematy, o których sami chcemy napisać, ale stworzona w rezultacie 
lista miała taki właśnie charakter. Poszczególne osoby proponowały pojęcia 
szczególnie dla nich ważne, a więc najczęściej takie, którymi zajmowały się 
w swojej praktyce badawczej i których przemyślenie stanowiło dla nich istot-
ne doświadczenie intelektualne, często o charakterze osobistego odkrycia czy 
przewalczenia myślą. W kilku przypadkach doszło oczywiście do zgłoszenia 
tej samej propozycji przez dwie osoby; dwa pojęcia (emergencja i material-
ność) zostały dopisane do listy, choć nikt ich wcześniej nie zaproponował – 
wspólnie uznaliśmy jednak, że ich nieobecność byłaby poważnym brakiem. 

W rezultacie takiej pracy zbiorowej i otwartych dyskusji powstała lista 
trzydziestu trzech „haseł” oraz nazwisk autorek i autorów, którzy zgodzili się 

Dziennik pokładowy 9



10 Ewa Bal, Dariusz Kosiński

napisać na ich temat syntetyczne artykuły. Pojęcia, które się na niej znalazły, 
mają różny charakter i status. Są takie, które widzieć można jako podstawowe, 
wręcz defi nicyjne dla performatyki (np. performans, performatywność, przed-
stawienie) lub specyfi czne dla pewnego sposobu jej uprawiania (np. nażywość, 
peryperformatyka, scenariusz). Nie brakuje też takich, które opisują specy-
fi czne nastawienia i perspektywy badawcze (np. kontrfaktualność, metafory-
zacja, wiedze sytuowane), ani takich, które prezentują szczególne przedmioty 
badania (np. rekonstrukcje, zawody). Najwięcej jest jednak takich, które nie 
przynależą wyłącznie do pola performatyki – wprost przeciwnie: pojawiają się 
w wielu dziedzinach, a nawet w codziennej debacie publicznej – ale w „nie-
słowniku” zostały przedstawione ze specyfi cznej perspektywy, wyrastającej 
z określonej postawy światopoglądowej i nastawienia metodologicznego ich 
autora.

Sygnałem tak stworzonej „pojęciowni” jest drugie – obok performatyki – 
pojawiające się w tytule tej książki słowo: „terytoria”. Wybrane już na samym 
początku pracy, właściwie intuicyjnie, miało sygnalizować, że nie chodzi nam 
o jakiś jeden, wyraźnie wydzielony granicami obszar wiedzy, ale właśnie o róż-
norodne terytoria, które wcale nie muszą się pokrywać. Zgodnie z defi nicją 
słownikową terytorium to „teren wyodrębniony ze względu na jakieś cechy 
charakterystyczne”4, a więc taki, który nie został wydzielony arbitralnie, lecz 
w związku ze sposobami jego ukształtowania czy używania (choćby zamiesz-
kiwania przez określoną grupę). Tak rozumiane terytorium uznać można za 
przestrzeń opisywaną przez Michela de Certeau jako „praktykowane miejsce” 
i „skutek wytworzony przez działania nadające jej kierunek, szczegółowo ją 
opisujące, wprowadzające w wymiar czasowy oraz pozwalające jej istnieć jako 
wielofunkcyjna jedność sprzecznych programów albo umownych więzi”5. 
W świetle tej defi nicji (i całej stojącej za nią propozycji francuskiego myśliciela, 
o której w haśle „terytorium” pisze Ewa Bal) przedmiotem opisów w poszcze-
gólnych tekstach tworzących tę książkę nie jest pozostające poza konkretny-
mi praktykami i poza używanym językiem, „obiektywne” miejsce – dziedzina 
nauki. Za taki przedmiot uznać raczej należy przestrzenie, terytoria, współ-
tworzone i wyznaczane przy użyciu performatyki – jej języka, terminologii, 
zaplecza myślowego i ideowych perspektyw. Używając nadal języka de  Cer-
teau, można powiedzieć, że niniejsza książka – zgodnie z zamierzeniem – nie 
stanowi mapy wydzielonego i zamkniętego w określonych granicach obszaru 
nazwanego, lecz jest zbiorem opowieści o trasach, osobnych relacji z podjętych 
i przeprowadzonych wypraw. Wyłaniająca się z nich performatyka to nie dy-
scyplina – określony, zamknięty i poddany rygorom zestaw pojęć, procedur, 

4  Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1981, t. 3, s. 499. 

5  Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania [1980], przeł. Katarzyna Th iel-
-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 117.
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defi nicji i reguł – lecz otwarta i dynamicznie zmienna sieć praktyk oraz kieru-
jących nimi i przez nie wytwarzanych postaw i nastawień. Jej opisanie umoż-
liwia raczej perspektywa czasownikowa („co robi?”, „co pozwala zrobić?”) niż 
rzeczownikowa („czym jest?”). Oczywiście istnieje pewien specyfi czny zespół 
przedmiotów zainteresowania fundujących część performatyki, którą da się 
najprościej określić jako performatykę przedstawień6. Performatyka jako ze-
spół nastawień i praktyk jednak obejmuje i oraz wytycza swoimi działaniami 
i opowieściami terytoria o wiele rozleglejsze, w tym również takie, na których 
„przedstawienia” czy „performanse” są rzadkimi gośćmi lub nie występują 
w ogóle.

Nawiązując do wskazanych na początku dat, można powiedzieć, że książka 
niniejsza zawiera relacje z wypraw na te obszary, które w minionych pięciu 
latach przyciągnęły uwagę lub które wręcz zostały odkryte i po raz pierwszy 
opisane jako terytoria performatyki przez osoby identyfi kujące się z krakow-
ską katedrą, a przede wszystkim – z właściwymi jej sposobami rozumienia 
i uprawiania umieszczonej w jej nazwie perspektywy. To więc swoisty „dzien-
nik pokładowy”, powstały w określonym czasie i miejscu, stworzony przez 
dany zespół ludzi. Nie ma on ambicji stania się ponadczasową reprezentacją 
klarownie ujętego, niezmiennego światopoglądu, dowodem tożsamości o do-
żywotniej ważności. 

Tworząc tę książkę zbiorowo i w sposób względnie demokratyczny, podję-
liśmy rodzaj eksperymentu. W przeciwieństwie do dominującego dziś wszę-
dzie nastawienia PR-owskiego nie chodziło nam o przedstawienie założonego 
z góry, pożądanego wizerunku krakowskiej performatyki, zgodnego z naszym 
własnym wyobrażeniem o sobie, lecz o jego wyłonienie się, samoustanowienie 
w procesie pracy. Właściwie do ostatniej chwili nie dało się z całkowitą pew-
nością powiedzieć, jaki obraz krakowskiej performatyki ukaże się z perspek-
tywy „terytoriów” . W pewnym sensie trudno go zobaczyć nawet teraz, gdy 
książka została ukończona, bo przecież nie da się przewidzieć i zaplanować 
sposobów, na jakie będą czytać ją kolejni użytkownicy – co w niej znajdą, co 
zobaczą, czym stanie się dla nich po tej lekturze performatyka realnie two-
rzona na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym sensie także ta publikacja ma 
charakter performatywny – jest performansem, który ustanawia własny przed-
miot w ponawianych aktach lektury.

Oczywiście ustanawia do pewnego stopnia. Naszym celem było wszak 
możliwie najbardziej precyzyjne i najklarowniejsze przedstawienie pojęć przez 
nas używanych i badanych. Mamy więc nadzieję, że w rezultacie naszych sta-
rań pewne kwestie zostały wyjaśnione i uściślone. Całościowy obraz, jaki wy-
łoni się z tej książki – obraz „naszej” performatyki – pozostaje jednak w jakimś 

6  Zob.: Dariusz Kosiński, Performatyka: pierwsza dekada i perspektywy rozwojowe..., a także 
artykuł Przedstawienie w niniejszej książce. 
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stopniu nieplanowanym i niekontrolowanym efektem tego procesu, którego 
współtwórcami są także czytelnicy. 

Otwartość tego procesu znalazła swoje odbicie również w pracach redak-
cyjnych. By uniknąć chaosu, przyjęliśmy pewne ogólne założenia dotyczące 
rozmiarów i charakteru poszczególnych tekstów. Nie zakładaliśmy jednak 
daleko idącego ujednolicania ich kompozycji, konwencji literackiej, stylu itd. 
Chcieliśmy, by zamieszczone w tym tomie artykuły w jakiejś mierze oddawały 
osobowości osób je piszących i ujawniały sposoby, na jakie uprawiają perfor-
matykę. Oczywiście wszyscy mieliśmy świadomość, że piszemy książkę, która 
ma stać się syntetyczną i klarowną prezentacją naszych badań i sposobów my-
ślenia, więc poruszaliśmy się w obrębie tej konwencji. Niemniej jednak w tak 
określonych granicach akceptowaliśmy różnorodność indywidualnych cha-
rakterów pisma.

Dla ułatwienia korzystania z książki zastosowaliśmy w niej kilka praktycz-
nych mechanizmów. By lektura poszczególnych artykułów uzyskała bardziej 
płynny charakter, wszystkie odsyłacze w skróconej formie (nazwisko autora, 
rok wydania, strona) zostały wpisane w tekst główny w nawiasach, a pełne 
adresy bibliografi czne znalazły się w wykazie „Literatury cytowanej” na końcu 
każdego „hasła”. Wszystkie teksty uzupełnia ponadto wykaz „Literatury pole-
canej”, który ma służyć jako podpowiedź do dalszego poszerzania wiedzy z da-
nego zakresu. By z kolei ułatwić poruszanie się po książce, a zwłaszcza pomóc 
w odnalezieniu powiązanych miejsc, poświęconych tym samym lub zbliżonym 
tematom, na końcu – oprócz typowego Indeksu nazwisk – znajduje się Indeks 
rzeczowy, zbudowany na podstawie słów kluczy podawanych przez autorki 
i autorów haseł. Chcąc, aby nie pozostali oni jedynie nazwiskami dla niektó-
rych czytelników, na końcu zamieściliśmy przedstawiające wszystkich krótkie 
noty biografi czne (Noty o autorach). 

Mamy nadzieję, że tak skonstruowany „dziennik pokładowy” pomoże 
wszystkim zainteresowanym w ich własnej nawigacji po terytoriach perfor-
matyki, a także w odkrywaniu – czy wymyślaniu – terytoriów nam dotąd nie-
znanych.


