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CZY WIDZ TEATRALNY POTRZEBUJE ZNACZENIA? 

Na tak postawione pytanie większość bywalców teatralnych powinna udzielić odpo
wiedzi twierdzącej. Niezależnie bowiem od posiadanych przekonań i wyobrażeń 
o funkcji teatru, widzowie chcą zazwyczaj wiedzieć, o czym jest dany spektakl, co 
oznacza wybrana scena przedstawienia czy też jakie znaczenie mają działania bohate
rów. Taki rodzaj ciekawości nie stanowi przy tym wcale wyrazu naiwnej postawy od
biorcy, ograniczającej się do stawiania najbardziej trywialnych i wiecznie powtarza
nych pytań. Przypisanie danemu spektaklowi teatralnemu określonego znaczenia roz
strzyga najczęściej o jego ostatecznej wartości. Piękne przedstawienie o niczym stano
wi raczej przedmiot krytyki, aniżeli spotyka się z zachwytem recenzentów oraz akcep
tacją ogółu publiczności. Chociaż więc znaczenie nie określa w pełni wartości danego 
spektaklu, to w ogromnej większości uchwycenie sensu przedstawianych zdarzeń sta
nowi warunek konieczny do tego, by odbiorcy zaakceptowali dane dzieło jako warto
ściowe. 

Z drugiej jednak strony - nietrudno zauważyć pewną rezerwę w stosunku do roz
ważań nad znaczeniem przedstawienia teatralnego we współczesnej praktyce oraz my
śli teatralnej. Eksperymenty dwudziestowiecznych twórców teatru na plan pierwszy 
wysunęły działania kształtujące relacje pomiędzy aktorami a widzami, a także zagad
nienie granic oddzielających sztukę od codziennego życia. Działania te zyskały różny 
wyraz w przedsięwzięciach poszczególnych twórców czy grup teatralnych. Widzom 
narzucano określoną rolę do odegrania, na przykład pacjentów kliniki psychiatrycznej 
w reżyserowanym przez Jerzego Grotowskiego Kordianie. Kiedy indziej to rzeczywi
stość pozateatralna wkraczała w świat fikcji, jak to miało miejsce w inscenizowanych 
przez Wsiewołoda Meyerholda Jutrzniach. Pod wpływem autentycznych informacji 
z frontu, które odczytywała jedna z postaci dramatu, przedstawienie przekształcało się 
czasami w rzeczywisty wiec rewolucyjny. Z kolei happeningi prowokowały takie zda
rzenia, które zmuszały uczestników do rozważenia granicy dzielącej działania teatralne 
od życia codziennego. Natomiast dla Eugenio Barby najważniejsze były relacje pomię
dzy grupą teatralną a kulturą oraz społeczeństwem, w którym funkcjonował jego ze
spół Odin Teatret. Jedną z ciekawszych form działania praktykowanych przez aktorów 
Barby stanowił tak zwany barter, który polegał na wymianie dóbr kulturalnych, co 
w przypadku teatru oznaczało, że grupa widzów po obejrzeniu przedstawienia rewan
żowała się jej twórcom własnym występem. Kiedy pierwszy zespół kończył swój wy
stęp, drugi odpowiadał nie tradycyjnymi brawami, ale prezentacją własnego przedsta
wienia. W swoich działaniach Odin Teatret zwrócił również uwagę na sam proces 
twórczy aktora. Badania technik aktorskich pochodzących z różnych kultur, prowadzo
ne w ramach Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru, zaowocowały występami, 
które stanowiły raczej prezentacje sposobu pracy aktora aniżeli spektakl teatralny. 



Zainteresowanie procesem twórczym w teatrze wieku XX było jednak bardziej po
wszechne i znalazło swój wyraz w otwartych dla publiczności próbach teatralnych, 
licznych warsztatach oraz we wspólnym tworzeniu spektakli przez aktorów zawodo
wych i grupy amatorów. Podstawy takich działań miały różnorakie źródła. Wspólna 
praca aktorów ze społecznością przybyłą na spotkanie, lub częściej na cykl spotkań, 
mogła stanowić realizację założeń teatru politycznego, tworzyć psychodramę lub 
przywoływać rytualne korzenie teatru. W każdym jednak przypadku podstawową me
todą działań, która miała doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów, było włą
czenie społeczności przybywającej do teatru w proces przygotowań spektaklu. Sama 
aktywność twórcza stała się zatem ważniejsza od ostatecznego efektu w postaci goto
wego spektaklu teatralnego, który można prezentować i obejrzeć. Pojmowanie dzieła 
teatralnego jako skończonego i zamkniętego w swojej postaci przedstawienia zanego
wane zostało jeszcze wyraźniej przez animatorów sztuki performance 'u. Widzowie nie 
brali w tym przypadku aktywnego udziału w działaniach teatralnych, ale to, co było im 
przedstawiane, ograniczało się do działań efemerycznych i nieukończonych, ukazują
cych proces ciągłego odnawiania środków artystycznego wyrazu, jakimi posługuje się 
performer. 

Kilka przywołanych przykładów poszukiwania istoty sztuki teatru przez jego dwu
dziestowiecznych twórców nie oddaje w pełni ani bogactwa podejmowanych ekspery
mentów, ani różnorodności propozycji określających nowe ramy wydarzenia teatralne
go. Dla niniejszych rozważań ważne jest jednak to, że popularność tego rodzaju te
atrów, szczególnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, stworzyła alternaty
wę dla teatru iluzyjnego, w którym główne zadanie widza polega na zrozumieniu oraz 
interpretacji rozwoju zdarzeń w świecie przedstawionym. Pomimo więc że codzienna 
praktyka teatralna - jak słusznie zauważa Dobrochna Ratajczak - „nadal w przeważa
jącym stopniu opiera się na inscenizacji utworów dramatycznych”1, to popularność 
prób rytualizacji teatru lub spojrzenia nań z perspektywy antropologii, socjologii czy 
polityki stwarza dla wielu osób przesłanki do tego, by negować wartość i cel rozważań 
nad znaczeniem przedstawianych zdarzeń, traktując je jako zagadnienie drugorzędne 
względem samej esencji teatru. Odrzucenie kwestii znaczenia na rzecz doświadczenia 
wspólnoty, bezpośrednich działań czy pogłębienia refleksji nad kondycją człowieka 
w społeczeństwie można zaakceptować jako pewien rodzaj estetyki. Jednak kwestio
nowanie potrzeby rozważenia znaczenia działań teatralnych stoi w sprzeczności z zało
żeniami, jakie formułują sami autorzy poszukiwań nowych dróg dwudziestowiecznego 
teatru. W wielu bowiem przypadkach refleksja nad znaczeniem stanowiła istotny 
składnik podejmowanych w drugiej połowie naszego wieku poszukiwań teatralnych. 
Co więcej, wydaje się, że ograniczanie się do zagadnień związanych z działaniem, 
afektywnym odbiorem spektaklu oraz jego funkcją w społeczeństwie stanowi często 
nie tyle alternatywę, ile raczej alibi, które powinno uwolnić widza od trudu interpreta
cji przedstawianych zdarzeń. Poręczne alibi, ponieważ krytyka potrzeby rozważania 
znaczeń, jakie niesie ze sobą spektakl, najczęściej nie wynika z postawy estetycznej 
odbiorcy, ale ze specyfiki samego doświadczenia teatralnego. Jeśli bowiem odrzucimy 
sytuację, w której określona estetyka teatralna programowo neguje funkcję znaczenia 
w odbiorze spektaklu, okaże się, że wątpliwość co do zasadności analizy oraz inter- 1 

1 D. Ratajczak, Teatr jako interpretator dzieła literackiego [w:] J. Degler, Problemy teorii dramatu i te
atru, Wrocław 1988, s. 417.
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pretacji przedstawienia wyrasta na gruncie banalnej obserwacji. Otóż widz pytany 
o obejrzany właśnie spektakl bardzo często ma trudności z klarownym określeniem, 
o czym była dana sztuka. Chętnie natomiast wyraża swój zachwyt lub dezaprobatę, 
bywa także skłonny do ujawniania doznań emocjonalnych wywołanych grą aktorów 
lub scenografią. Na tej podstawie nie można jednak sformułować wniosku, że widzo
wie oglądają przedstawienia teatralne bez zrozumienia. Jedyną pewną rzeczą wydaje 
się to, że po zakończeniu przedstawienia mają często kłopot ze sformułowaniem wy
powiedzi, która wyrażałaby ich sposób pojmowania obejrzanych zdarzeń. Przyczyną 
trudności w mówieniu o spektaklu teatralnym jest jednak nie tyle całkowity brak jego 
zrozumienia, ile raczej problemy z zapamiętaniem przebiegu przedstawienia, brak 
umiejętności wyrażania swoich obserwacji oraz powstających na ich gruncie doznań, 
wreszcie trudność z określeniem sensu całości dzieła. Kiedy mówimy o rozumieniu 
przedstawienia, mamy na myśli najczęściej określenie jego całościowego sensu. Tym
czasem w czasie oglądania spektaklu proces pojmowania przedstawianych zdarzeń ma 
zazwyczaj fragmentaryczny charakter i często dopiero refleksja kształtująca się 
w umyśle odbiorcy już po wyjściu z teatru pozwala na uchwycenie całościowego sensu 
przedstawienia. Brak umiejętności scalenia poszczególnych doznań i formułowania 
konkluzji nie oznacza jednak, że widz nie zrozumiał ani jednej sceny. Chcąc zatem 
określić funkcję procesów pojmowania w procesie odbioru przedstawienia teatralnego, 
należy skoncentrować się na interpretacjach ograniczających się do jego pojedynczych 
fragmentów. Jednak i w tym przypadku pojawiają się trudności w postaci wspomnianej 
wcześniej zawodności ludzkiej pamięci i braku umiejętności wyrażania w języku natu
ralnym swoich obserwacji oraz powstających na ich gruncie doznań.

Weźmy dla przykładu scenę z Szekspirowskiego Makbeta, w której Dunkan wyraża 
swój zachwyt nad pięknem okolicy otaczającej zamek Makbeta. Widzowi nietrudno 
dostrzec ironię przedstawianej sytuacji, gdyż ujawnia się ona z całą wyrazistością już 
w następnej scenie dramatu, kiedy gospodarze, lady Makbet wraz z małżonkiem, pla
nują morderstwo króla. Później o zachwytach Dunkana można spokojnie zapomnieć, 
bez większej szkody dla rozumienia pozostałych zdarzeń tragedii. Zatem jeśli widz nie 
potrafi zinterpretować danej sceny już po zakończeniu przedstawienia teatralnego, nie 
oznacza to jednak, że oglądał ją bez zrozumienia. Co więcej, zrozumienie ironii za
wartej w tragedii Szekspira nie musi być równoznaczne z umiejętnością opisania lub 
nazwania chwytu, jakim posłużył się autor. Widz może odczuwać sprzeczność pomię
dzy pozytywnym odbiorem rzeczywistości przez Dunkana a tragicznym losem, jaki dla 
niego zaplanowali Makbet z małżonką, a jednocześnie nie umieć zwerbalizować swo
ich doznań i spostrzeżeń.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy pod rozwagę weźmiemy nie tylko 
fabułę literacką, ale także elementy znaczące inscenizacji. Jakakolwiek próba interpre
tacji fragmentu spektaklu wymaga nie tylko uchwycenia sensu przedstawianych zda
rzeń, lecz także umiejętności takiego opisu działań oraz elementów scenografii, który 
będzie stanowił uzasadnienie przyjmowanych tez interpretacyjnych. Tymczasem 
w przeciwieństwie do dzieła literackiego, gdzie zawsze można posłużyć się cytatem, 
w przypadku teatru, a także pokrewnego mu filmu, analiza musi opierać się na trafnym 
ujęciu językowym oglądanej na scenie akcji. Trudność zinterpretowania tego, co widz 
zobaczył na scenie, występuje zatem już na poziomie opisu dzieła teatralnego, zawod
ność zaś ludzkiej pamięci utrudnia rzeczową refleksję nad scenami obejrzanymi jakiś 
czas temu. Inaczej bowiem niż w procesie odbioru dzieła literackiego lub filmowego, 



10

powrót do wybranego fragmentu przedstawienia jest znaczenie utrudniony i wymaga 
zazwyczaj ponownego obejrzenia całego spektaklu.

Problem nie polega zatem na tym, że widzowie nie dostrzegają znaczeń zawartych 
w przedstawieniu teatralnym, ale łączy się z trudnościami ich przywołania i opisania 
po wyjściu z teatru. W takiej sytuacji osobą pożądaną staje się specjalista, który potrafi 
wyłożyć całościowy sens obejrzanego przedstawienia. Najpewniej semiotyk, gdyż to 
właśnie ta nauka zdominowała dwudziestowieczne badania nad procesami odczytywa
nia znaczeń teatralnych. Praktyka pokazuje jednak, że spójne i zgodne z przedstawia
nymi na scenie wydarzeniami analizy semiotyczne nie zawsze są akceptowane przez 
publiczność, która od krytyka oczekuje wyjaśnienia, gdzie leży wartość obejrzanego 
spektaklu. Fakt ten dla wielu współczesnych badaczy stanowi podstawę „krytyki idei 
traktowania sztuki inscenizacji jako umiejętności ujmowania w znaki. W miejsce se- 
miologii proponują oni badania typu intuicyjnego, które lepiej mogłyby uchwycić nie
uchwytne, a więc rzekomo »niesemiotyczne« sfery spektaklu traktowanego jako żywa 
obecność”2. Tymczasem wyrastające z negacji badań semiotycznych teorie dekon- 
strukcjonizmu Derridy czy też postulowana przez Lyotarda idea „teatru energetyczne
go” znajdują jeszcze mniej zrozumienia u przeciętnego widza teatralnego aniżeli ujęcia 
semiotyczne. Trudno przy tym się zgodzić, że interpretacje oparte na analizie znaków 
są dla widzów niezrozumiałe. Przyczyna odrzucenia propozycji przedstawianych przez 
semiotykę klasyczną nie tkwi zazwyczaj w zawiłości wywodu, ale raczej w braku po
wiązań pomiędzy odczuciami odbiorcy doświadczanymi w trakcie odbioru spektaklu 
a wnioskami opartymi na skonwencjonalizowanym systemie znaczeń.

2 P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1988, s. 466.
3 J. Martin, W. Sauter, Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice, Stock

holm 1995, s. 75-76.
4 G. Keynar, The Actor as Performer of Implied Spectator ’s Role, „Theatre Research International” 

1998, t. 22, nr l,s. 49-62.

Dlatego nowe modele teoretyczne poszukują metody, która potrafiłaby uwzględnić 
przede wszystkim mechanizm oddziaływania spektaklu na widza. Współczesna se
miotyka zwraca uwagę na proces konstruowania znaczenia przez odbiorcę. Poszerzenie 
perspektywy semiotycznej stanowi zawarta w książce Understanding Theatre {Rozu
mienie teatru) propozycja Jacqueline Martin oraz Willmara Sautera, która opiera się na 
założeniach hermeneutyki. Punkt wyjścia do rozumienia spektaklu stanowi znajomość 
kodów rozpatrywana przez autorów książki z uwzględnieniem szerszej perspektywy 
odbiorczej. Każdy widz, opierając się na własnym doświadczeniu oraz wiedzy, wybie
ra z uniwersum znaków te elementy, które w jego odczuciu stanowią dominanty nada
jące sens przedstawianym na scenie zdarzeniom. Analiza skłonności widza do wyod
rębniania poszczególnych znaków oraz systemów znaczących stanowi podstawę roz
poznania indywidualnych strategii dekodowania oraz konstrukcji znaczeń3.

Postawę widza teatralnego analizuje także Gad Keynar, który w swoim modelu od
bioru odwołuje się do fenomenologii. Stąd też koncentruje się przede wszystkim na 
aspekcie intencjonalnym inscenizacji, który powinien uchwycić odbiorca. Jako jądro 
swojego modelu Keynar przyjmuje trzy komplementarne strategie odbiorcze, charakte
ryzujące obraz „odbiorcy implikowanego”4. Pierwsza ze strategii - SI - polega na 
przywołaniu konwencji kształtujących obraz przedstawianej na scenie rzeczywistości, 
dzięki sugestiom wpisanym w system chwytów retorycznych, wykorzystywanych 
przez twórców spektaklu. Strategia S2 pozwala uchwycić wyznaczony intencjonalnie 
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temat przedstawienia. Wykorzystuje ona przede wszystkim aspekty afektywne odbioru, 
dokonując rewizji założeń, jakie widz przyjmuje na etapie SI. Swój ostateczny sens 
inscenizacja uzyskuje w wyniku trzeciej z postulowanych przez Keynara operacji po
znawczych - S3, polegającej na uchwyceniu relacji określającej stosunek strategii S2 
do SI. Model Keynara ukazuje zatem, w jaki sposób twórcy inscenizacji mogą reinter- 
pretować znaczenia związane z tekstem dramatycznym. Charakterystyczne dla tego 
modelu jest natomiast to, że uwzględnia aspekty afektywne oddziaływania gry aktor
skiej na widza oraz elementów scenografii (strategia S2). Zrozumienie przez odbiorcę 
tematu inscenizacji w strategii S2 łączy się bowiem ściśle z jego emocjonalnym sto
sunkiem do przedstawianej rzeczywistości. W jednej z analizowanych przez Keynara 
inscenizacji izraelski reżyser Omri Nitzan przedstawił Sługę dwóch panów Goldoniego 
na tle współczesnej rzeczywistości państwa żydowskiego. Ten dość strywializowany 
już chwyt inscenizacyjny nabiera jednak istotnego znaczenia, jeśli spojrzy się nań 
z perspektywy emocji, jaki przywoływał w umysłach przybyłych na przedstawienia 
Izraelczyków. Zgodnie z interpretacją Keynara pełna agresji i wrogości rzeczywistość, 
otaczająca zdarzenia komedii dell’arte Goldoniego, stanowiła uobecnienie paranoicz
nej traumy wyrastającej z doświadczenia Holocaustu oraz współczesnego zagrożenia 
ze strony terrorystów. Widz, znający realia społeczeństwa izraelskiego, mógłby 
wprawdzie odczytać zamiar inscenizacyjny, trudno byłoby mu jednak zaangażować się 
w odbiór spektaklu na równi z tymi, którzy przedstawiane na scenie zdarzenia odbierali 
nie tylko na podstawie zdobytych informacji, ale przede wszystkim na osobistych, 
codziennych doświadczaniach zagrożenia atakiem terrorystycznym oraz żywej pamięci 
Holocaustu.

Jeszcze inne rozwiązanie proponuje francuski semiotyk Patrice Pavis, który łączy 
opis przedstawienia teatralnego, rozumianego jako zbiór operacji metaforyczno- 
-metonimicznych, z mechanizmami opisywanymi przez psychoanalizę Freuda. Starając 
się uwzględnić psychiczną aktywność widza, Pavis ujmuje proces odbioru spektaklu 
w schemat tych czterech operacji mentalnych, które Freud zidentyfikował jako repre
zentatywne dla procesu fantazjowania. Pierwsza z nich, czyli „kondensacja”, opiera się 
na kumulacji, nakładaniu się obrazów lub ich inferencji. W analizowanym przez Pavisa 
przedstawieniu Johannna Kresnika Ulrike Meinhof znaczenie zakończenia spektaklu 
wypływa właśnie z zestawienia trzech paralelnych planów: „Pierwszego, w którym 
postać głównej bohaterki zredukowana została do pożółkłej fotografii prasowej; środka 
sceny, gdzie ta sama postać stała w pozie przypominającej pomnik; wreszcie tła wy
pełnionego powykręcanymi ciałami więźniów, leżącymi u stóp zwalonego muru ber
lińskiego”5. Z kolei „przemieszczenie” zastępuje jeden element drugim, nie na podsta
wie podobieństwa, ale bezpośredniego związku przestrzennego lub następstwa czaso
wego. Przywołując raz jeszcze zakończenie przedstawienia Kresnika, można dostrzec, 
że ukazanie zdjęcia prasowego maltretowanej Ulrike sugeruje przesunięcie historycz
nej postaci bohaterki do współczesnej rzeczywistości medialnej, redukującej jej ciało 
do dwuwymiarowego obrazka, zatem do przedmiotu, którego jedynym przeznaczeniem 
jest archiwum6. Kolejna z operacji opisanych przez Pavisa, określana jako „figuracja”, 
polega na obrazowaniu znaczeń. Przedstawione na scenie ciało Ulrike ukazuje zarówno 
metaforycznie, jak i metonimicznie stan przemocy. Ciało bohaterki jest kontrolowane, 

5 P. Pavis, Acting: Explication of Gesture, or Vectorisation of Desire?, „Assaph” 1992, nr 8, s. 104.
6 Ibidem, s. 104.
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poddane działaniu maszyn, torturowane oraz manipulowane z zewnątrz. Ostatnia 
z opisywanych przez Pavisa operacji odbiorczych, czyli „wtórne opracowanie”, polega 
na przekształceniu fantazji w procesie częściowego uporządkowania bezładnych skoja
rzeń, dzięki czemu przyjmuje ona zrozumiałą formę. Oznacza to narzucenie formy 
językowej na materiał, który nie zawiera żadnych śladów racjonalnego rozumowania. 
W opisanym tutaj modelu Patrice Pavis stara się wpisać klasyczne pojęcia analityczne 
metonimii i metafory w ramy poetyki snu, sformułowanej przez Freuda. Kluczowe dla 
rozważań Pavisa jest przy tym emocjonalne zaangażowanie widza, dla którego procesy 
przystawania oraz nakładania obrazów stanowią jedynie podstawę formowania się jego 
reakcji psychicznej.

Na konieczność uwzględnienia aktywności poznawczej odbiorcy w analizie zna
czeń spektaklu zwracają uwagę także inni współcześni teoretycy teatru. Nurt ten za
znaczył się szczególnie wyraźnie, co zresztą oczywiste, w socjologicznych teoriach 
teatru. W wydanej w 1993 roku książce Teatr i odbiorca Kazimierz Kowalewicz 
przedstawił obraz badań inspirowanych postulatami odejścia od modelu klasycznego 
na rzecz analizy produkcji znaczeń, jakiej miałby dokonywać widz teatralny7 *. Podobne 
przesłanki leżą u podstaw pracy Susan Bennett Theatre Audiences {Publiczności te
atralne)*. Autorka powołuje się w niej na psychoanalityczną teorię Normana Hollanda, 
zmierzającą do wyjaśnienia, w jaki sposób odbiorca nadaje znaczenie tekstowi i dla
czego w ogóle potrzebuje to robić. Według Hollanda, zarówno tekst, jak i odbiorcy 
stanowią ośrodek fantazji, zachodząca zaś pomiędzy nimi interakcja wyznacza znacze
nie danego dzieła. Sama fantazja może być źródłem zarówno przyjemności, jak i nie
pokoju, ale ujęcie jej w formy pojęciowe pozwala zredukować niepokój9. Zatem okre
ślenie znaczenia tekstu wiąże się z przyjemnością okiełznania wolnego fantazjowania, 
którego rezultaty mogą nas czasem niepokoić. Teoria Hollanda nie wyjawia jednak 
źródeł różnic pomiędzy interpretacjami tego samego tekstu. Dlatego Susan Bennett 
w odniesieniu do spektaklu teatralnego wskazuje na kontekst pragmatyczny, który 
może modyfikować znaczenie przedstawienia. Jako drugi ważny aspekt odbioru wy
mienia także różnice kulturowe oraz społeczne, które dzielą publiczność na różne gru
py. Bennett podkreśla jednocześnie, że żadna grupa nie jest nigdy w pełni homoge
niczna, co oznacza konieczność prowadzenia badań nad rozumieniem spektaklu 
kształtującym się u indywidualnego odbiorcy. Podobne tezy można znaleźć w pracach 
Roberta Demarcy’ego, który kategorię publiczności zastąpił pojęciem widza, lub Mar
co DeMarinisa, mówiącego o „dramaturgii widza”10 II. Tezę o potrzebie badań ukierun
kowanych na indywidualnego odbiorcę potwierdzają także analizy Marii Shevtsovej. 
Dowodzą one, że różnice w odbiorze nie zawsze pokrywają się z liniami podziału na 
poszczególne grupy społeczne11.

7 K. Kowalewicz, Teatr i odbiorca, Łódź 1993, s. 32.
I S. Bennett, Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception, London 1990.
’ N. Holland, The Dynamics of Literary Response, New York 1968, s. 182.

10 K. Kowalewicz, Teatr..., s. 23.
II M. Shevtsova, Theatre and Cultural Interaction, Sydney 1993, s. 136.

Przytoczone koncepcje i postulaty współczesnych teoretyków teatru wykazują wy
raźną potrzebę badań nad procesem odbioru w teatrze, uwzględniających indywidual
nego odbiorcę jako współtwórcę znaczeń teatralnych. Drugi z postulatów, jaki można 
wyprowadzić z prezentowanych rozważań, dotyczy określenia związku, zachodzącego 
pomiędzy afektywnymi reakcjami widza a kształtującymi się w jego umyśle znacze
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niami. Niestety, jak pokazują przedstawione w książce Kowalewicza przykłady, po
dejmowane dotychczas badania empiryczne nie potrafią dotrzeć do indywidualnych 
procesów znaczeniotwórczych widza. Sytuacja wywiadu, jaki przeprowadza badacz, 
by określić elementy kształtujące proces odbioru, stresuje na tyle widza, że dane po
chodzące z takiego eksperymentu są zafałszowane.

Rozwiązania pozwalające uniknąć tej niekomfortowej sytuacji, polegające na zastą
pieniu wywiadu swobodną rozmową, nadal nie potrafią usunąć zniekształceń, jakie 
pojawiają się w procesie przekładania myśli wywołanych obejrzanym spektaklem na 
język dyskursywny. Niepowodzeniem zakończyły się także próby powiązania reakcji 
psychologicznych z procesem znaczeniotwórczym. Zgodnie z konkluzją Kowalewicza, 
Jak dotąd trudno uznać, że w którymkolwiek z badań zaliczanych do typu dynamicz
nego zarysowany został schemat przejścia od danych empirycznych do świata znaczeń. 
Podobnie jak nie umiemy sobie poradzić ze złożoną problematyką wartości”12. Zatem 
żaden z wyróżnionych postulatów współczesnej teorii teatru nie został jak dotąd wy
pełniony.

12 K. Kowalewicz, Teatr..., s. 62.
13 P. Pavis, Acting..., s. 107.
14 Ibidem, s. 106.

Znaczenie w ujęciu kognitywnym

Poszukując przyczyn trudności, na jakie natykają się badania, które w analizie przed
stawienia teatralnego starają się uwzględnić aktywną rolę widza, należy wskazać 
przede wszystkim na definicję znaczenia wykorzystywaną w poszczególnych pracach. 
Mocno zakorzeniona w naszym myśleniu skłonność do utożsamiania znaczenia z tre
ścią pojęciową sprawia, że nawet autorzy tych ujęć teoretycznych, które dążą do wyka
zania zależności pomiędzy aspektami afektywnymi oraz pojęciowymi odbioru, w trak
cie analizy konkretnych przykładów często rozdzielają obie dziedziny aktywności po
znawczej widza. Na przykład Patrice Pavis stawia hipotezę zakładającą, że napięcie 
towarzyszące oglądaniu przedstawienia teatralnego wypływa z interpretacji znaków 
teatralnych i vice versa3. Jednak kilka stron wcześniej, kiedy analizuje akt samookale
czenia Ulrike Meinhof, polegający na obcięciu języka, stwierdza brak potrzeby inter
pretacji semiologicznej tego czynu, podkreślając rytm oraz napięcie towarzyszące temu 
aktowi stanowiącemu reprezentację bólu14. Nawet jeśli zgodzimy się, że w analizowa
nej scenie aspekty afektywne dominują nad znaczeniowymi, to przecież bez odpowie
dzi pozostaje pytanie o związek pomiędzy odczuciem a znaczeniem, jaki postuluje 
Pavis. Można zatem przypuszczać, że dotychczasowe ujęcia kategorii znaczenia utrud
niają ustalenie jego związku z reakcjami emocjonalnymi odbiorcy. Dominujące we 
współczesnej nauce klasyczne teorie semantyczne dążyły przecież do wykluczenia 
psychologicznej strony odbioru, jako czynnika wymykającego się naukowej obiekty
wizacji.
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Dlatego też warto zwrócić uwagę na propozycję językoznawstwa kognitywnego, 
które w sposób zasadniczy zmienia definicję znaczenia, utożsamiając je z konceptuali- 
zacją. Autor tej definicji, Ronald Langacker, stawia przed semantyką - jak wyjaśnia 
Elżbieta Tabakowska - „zadanie analizy strukturalnej i opisu myśli i pojęć, a samą 
konceptualizację definiuje szeroko jako doświadczenie mentalne, które obejmuje 
»koncepcje nowe oraz pojęcia już ustalone, doświadczenia zmysłowe, kinetyczne 
i emocje, zdolność rozpoznawania bezpośredniego kontekstu (społecznego, fizycznego 
i językowego) itp.«. Treść pojęciowa stanowi zatem tylko jeden z elementów znacze
nia, które uzupełnia taki lub inny sposób ujmowania owej treści przez autora konceptu- 
alizacji”15. Łatwo zauważyć, że w ujęciu kognitywnym psychologiczne oraz subiek
tywne aspekty procesu poznawczego nie tyle wpływają na kształt pojęcia określające
go dane znaczenie, ile stanowią integralną część tegoż znaczenia. Zasadności swojej 
hipotezy Langacker dowiódł w pracach, w których wykazał zależności pomiędzy gra
matyką języka a zdolnością myślenia i sposobami rozumowania opartymi na szeroko 
pojętym ludzkim doświadczeniu. Celem niniejszej pracy będzie ukazanie tego, w jaki 
sposób ustalenia semantyki kognitywnej umożliwiają opis procesu nadawania znaczeń 
przez widza teatralnego.

15 E. Tabakowska, Profilowanie w języku i tekście - perspektywa językoznawcy tłumacza i poety [w:] 
J. Bartmiński, R. Tokarski, Profilowanie w języku i tekście, Lublin 1998, s. 168.

16 Krótka prezentacja nauk o procesach poznawczych, charakteryzująca dwa główne nurty kognitywi
zmu, znajduje się w książce Jacka Ostaszewskiego, Rozumienie opowiadania filmowego (Kraków 1999, 
s. 16-39).

Rozwijający się od lat siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych ko- 
gnitywizm, także i w Polsce doczekał się wielu opracowań oraz przekładów prezentu
jących podstawowe założenia tej metodologii. Mimo to ciągle jeszcze nie wykrystali
zował się powszechnie przyjęty paradygmat semantyki kognitywnej. Dlatego warto 
przywołać te prace, które będą stanowiły fundament niniejszej rozprawy. Pozwolą one 
sprecyzować, do jakiego nurtu nauk kognitywnych będę się odwoływać w swoich roz
ważaniach16.

Chociaż powstanie kognitywizmu wiąże się ściśle z pracami z amerykańskiego ję
zykoznawstwa, który wyrósł ze sprzeciwu wobec nadmiernego formalizmu metody 
generatywno-transformacyjnej Noama Chomsky’ego, to pierwszy wyłom, zapocząt
kowujący nowy nurt badań, dokonany został przez amerykańską psycholog Eleanor 
Rosh. Przeprowadzone przez nią eksperymenty psychologiczne pozwoliły obalić jeden 
z filarów opisu kategorii pojęciowych, wykorzystujący klasyczny podział na kategorie. 
Zakładał on istnienie pomiędzy nimi nieprzekraczalnych granic oraz uznawał każdy 
element danej kategorii za równoprawnego jej reprezentanta. Przeprowadzone przez 
Rosh w latach siedemdziesiątych badania udowodniły, że model ten nie przystaje 
w większości przypadków do rzeczywistego sposobu porządkowania świata przez 
ludzki umysł. Większość osób biorących udział w eksperymentach skłonna była uznać 
jabłko za lepszy przykład owocu niż na przykład orzech. Podobnie gołębia postrzegano 
jako egzemplarz bardziej reprezentatywny dla kategorii „ptak” aniżeli struś czy pin
gwin. Na bazie kontynuowanych przez psychologów eksperymentów powstał zatem 
opis systemu pojęciowego, który wprowadza kategorie o strukturze radialnej. Struktura 
radialna to taka, w której daje się wyróżnić element (lub elementy) centralny, stano
wiący prototyp danej kategorii, podczas gdy pozostałe jej elementy włącza się w jej 
zakres na podstawie podobieństwa do przedstawiciela prototypowego. Pozwoliło to 



15

w dalszej kolejności wprowadzić ideę stopnia przynależności do danego zbioru, wy
znaczanego przez „odległość” od centrum kategorii. W opisie systemu pojęciowego 
pojawiła się zatem skalamość, wyrażana w takich potocznych przeświadczeniach, jak 
na przykład to, że Jabłko jest bardziej owocem niż orzech”. Stanowiąc alternatywę dla 
modelu opartego na opozycjach binarnych, skalamy charakter części kategorii seman
tycznych wydaje się lepiej oddawać ciągłą naturę postrzeganych zjawisk otaczającego 
nas świata. Sposób widzenia świata przez człowieka nie ogranicza się bowiem jedynie 
do wyróżniania cząstek elementarnych oraz określania opozycji binarnych.

Drugim ważnym odkryciem Rosh było wyróżnienie poziomu podstawowego, który 
-jak to trafnie ujmuje Maria Indyk - „posiada swą uprzywilejowaną, specyficzną po
zycję w ramach pionowego uszeregowania poziomów kategoryzacji” . Jest to poziom 
znajdujący się zazwyczaj pośrodku łańcucha kategorii, wyróżniający się wieloma nie
zwykle istotnymi cechami, jest to m.in.:

• najwyższy poziom, na którym kategorie mają wyraziste, całościowe kształty,
• najwyższy poziom, w ramach którego można stworzyć obraz mentalny danej 

kategorii,
• najwyższy poziom, w obrębie którego człowiek stosuje podobne czynności mo- 

toryczne,
• poziom, którego nazwy posiadają neutralny walor stylistyczny,
• poziom, wokół którego zorganizowana jest większość naszej wiedzy o świecie, 

a w szczególności wiedza o atrybutach przysługujących danej kategorii.
Dla przykładu wyjaśnijmy, że „pies” stanowi kategorię poziomu podstawowego 

w odróżnieniu od bardziej ogólnej „ssak” czy też bardziej szczegółowej, dajmy na to 
„pudel”.

Opierając się na wprowadzonych przez Rosh pojęciach „prototypu” i „poziomu 
podstawowego”, amerykański językoznawca George Lakoff zaproponował nowe uję
cie jednostek semantycznych. W semantyce klasycznej strukturę pojęciową określają 
trzy następujące założenia:

1. Każde pojęcie jest albo jednostką elementarną, albo zostało zbudowane z innych 
jednostek elementarnych zgodnie z określonymi regułami i zasadami semantyki.

2. Wewnętrzna struktura pojęcia wynika w całości z zastosowanych zasad i reguł 
semantyki.

3. Tylko pojęcia nieposiadające struktury wewnętrznej mają znaczenie bezpośred
nie.

Z perspektywy kognitywnej - proponowanej przez Lakoffa - założenia te zostają 
w zasadzie zanegowane:

• Bezpośrednio znaczące są jedynie koncepty, które należą do poziomu podsta
wowego lub mają charakter schematów wyobrażeniowych, przy czym oba ro
dzaje konceptów posiadają strukturę wewnętrzną.

• Wewnętrzna struktura pojęć poziomu podstawowego i schematów wyobraże
niowych nie wynika w pełni z zastosowania reguł semantyki17 18.

17 M. Indyk, Badacz literatury wobec językoznawstwa kognitywnego, „Ruch Literacki” 1995, z. 5, 
s. 634-635. Por. także: G. Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things, London 1987, s. 46.

" G. Lakoff, Women, Fire..., s. 279.

Różnica, jaka zaznacza się w obu podejściach do zagadnienia znaczenia, ujawnia 
się tutaj w sposobie wyróżniania jednostek elementarnych. Podczas gdy metoda kla



16

syczna stara się je wyznaczyć na gruncie dociekań teoretycznych, semantyka kogni
tywna zwraca się ku badaniom związków, które łączą system pojęciowy z doświadcze
niem człowieka. Dzięki temu kognitywizm otwiera drogę do włączenia w zakres anali
zy procesu znaczeniotwórczego pomijanych dotąd aspektów psychologicznych, reguł 
percepcji oraz wiedzy indywidualnego odbiorcy lub wybranej grupy. Takie ujęcie speł
nia zatem postulaty współczesnej teorii teatru.

George Lakoff rozwinął także kognitywną teorię metafory. W wydanej wspólnie 
z Markiem Johnsonem książce Metafory w naszym życiu wykazał, że „kategorie nasze
go powszedniego myślenia są w większości metaforyczne, a rozumowanie opiera się 
na metaforycznych implikacjach i wnioskach, codzienny racjonalizm wymaga więc 
wyobraźni”19. Po drugie - jak to niezwykle trafnie przedstawia Tomasz Krzeszowski 
we wstępie do książki Lakoffa i Johnsona - „nikt dotąd nie uzasadnił równie obszernie 
twierdzenia, że metafory nie są sprawą przypadku, lecz że tkwią one głęboko w na
szym doświadczeniu, tworząc koherentne systemy zorganizowane wokół pewnych 
pojęć, które otrzymują określoną strukturę jedynie dzięki temu, że rozumiemy je za 
pośrednictwem metafor. (...) Po trzecie, przedmiotem zainteresowania autorów jest 
język, jakim posługujemy się niemal nieświadomie. »Nasze metafory nas charaktery
zują« lub może jeszcze dosadniej »pokaż mi swoje metafory, a powiem ci, kim je
steś«”20. Nieco żartobliwe ujęcie przesłania książki amerykańskich autorów przez 
Krzeszowskiego niezwykle celnie oddaje możliwości, jakie otwiera kognitywna anali
za wyrażeń metaforycznych. W przytoczonym omówieniu łatwo także zauważyć prze
sunięcie zainteresowania z form znaczeniowych, tworzących spójny zobiektywizowa
ny system, na mentalną sferę, wpisaną w ramy codziennej egzystencji. Z punktu wi
dzenia badań nad teatrem warto zwrócić uwagę, że zmiana ta odpowiada - opisywa
nemu przez Dobrochnę Ratajczak w ramach rozważań nad dramatem historycznym - 
przesunięciu w stronę antropologii, do jakiego obecnie dochodzi. „Przemianę tę widać 
-jak zauważa Ratajczak - zwłaszcza w tematach. Współczesny historyk zajmuje się 
wyobrażeniami raju, czyśćca i piekła, przedstawia historię spowiedzi, małżeństwa, 
ojcostwa, macierzyństwa, czystości, brudu, głodu, wchodzi w otwarty programowo 
obszar badań mentalité, w mikrohistorie. To, co w dawnych narracjach spychano 
w nieistnienie lub do przypisu, kwitowano paroma zdaniami w charakterystyce społe
czeństwa lub obyczaju epok, teraz zautonomizowało się i przekształciło dominującą 
dotychczas narrację. (...) Na plan pierwszy wychodzą krew, łzy, ból, sperma; śmierci 
nie ukrywa się poza cyfrą lub suchą wzmianką. Widok z góry zostaje dopełniony wi
dokiem z dołu, ciało i duch łączą się w opisach jedzenia, ubioru, formach wierzeń, 
sposobie myślenia”21. Jeśli spojrzeć na tę charakterystykę, można zauważyć, że ko
gnitywizm niemal idealnie wpisuje się w rozważania dotyczące współczesnego dra
matu historycznego. Obszar mentalny stanowi przecież główny teren badań semantyki 
kognitywnej, hipoteza zaś o cielesno-motorycznych podstawach pojęć abstrakcyjnych 
odpowiada schematowi połączenia ciała z duchem. W tym również sensie w kognity- 
wizmie „widok z góry zostaje dopełniony widokiem z dołu”. Ale najważniejsze jest, 
być może, to, że wspomniane przez Dobrochnę Ratajczak mikrohistorie ujawniają się 

19 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988, s. 249.
20 T. Krzeszowski, Wstęp do wydania polskiego [w:] G. Lakoff, M. Johnson, Metafory..., s. 8.
21 D. Ratajczak, Wprowadzenie [do:] Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie histo

rycznym, Poznań 1999, s. 12.
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przecież w codziennych metaforach, o których pisze Lakoff. Dzięki temu zyskujemy 
narzędzie dostępu do tego, co do tej pory „spychano w nieistnienie lub do przypisu”.

Trzecim fundamentem, który legł u podstaw semantyki kognitywnej, są propozycje 
wspomnianego już wcześniej Ronalda Langackera. Opracował on bowiem podstawy 
gramatyki kognitywnej. Nie jest to być może zagadnienie tak porywające jak nowy 
kształt systemu pojęciowego czy teoria metafory, jednak prace Langackera scharakte
ryzowały w sposób najszerszy związki, jakie zachodzą pomiędzy procesami mental
nymi a językiem, w tym przypadku - przede wszystkim - gramatyką języka. Dzięki 
ustaleniom Langackera oraz pozostałych przedstawicieli językoznawstwa kognitywne
go potwierdzenie znalazła, przyjęta przez kognitywistów, hipoteza o motywacji, jaką 
znajduje język w procesach poznawczych. Jednak pełny opis procesu kształtowania się 
znaczenia musi także uwzględnić relacje, jakie zachodzą pomiędzy ludzkim poznaniem 
a rzeczywistością. W ten bowiem sposób dopełniona zostaje charakterystyka wszyst
kich trzech faz ludzkiej aktywności poznawczej, które można przedstawić z perspek
tywy antropocentrycznej w następujący sposób:

percepcja (rzeczywistość) - konceptualizacja (poznanie) - symbolizacja (język).

W omówionych pracach językoznawczych główny nacisk kładziono na relacje po
między konceptualizacją a symbolizacją językową podczas gdy zagadnienia percepcji 
poruszano jedynie okazjonalnie. Tymczasem w badaniach nad znaczeniem spektaklu 
teatralnego kluczowa pozostaje druga z wyróżnionych relacji, relacja percepcja-kon- 
ceptualizacja. Dlatego punktem wyjścia dla modelu teoretycznego, jaki zostanie przed
stawiony w tej pracy, jest teoria relewancji Dana Sperbera i Deirdre Wilson22, którzy 
zaproponowali - konkurencyjny względem klasycznego - model komunikacji. Podczas 
gdy podstawę ujęcia klasycznego stanowi proces kodowania oraz dekodowania prze
kazu symbolicznego, w podejściu Sperbera i Wilson znaczenie powstaje w wyniku 
procesu inferencji uruchomianego działaniami ostensywnymi nadawcy. Tym samym 
proces dekodowania symboli zastąpiony został interpretacją danych, wyróżnionych 
dzięki aktom ostensji, które stanowią jednocześnie część rzeczywistości otaczającej 
uczestników komunikacji. Model zaproponowany przez Sperbera i Wilson opiera się 
na kilku przesłankach, koniecznych do sformułowania tezy o ostensywno-infe- 
rencyjnym modelu komunikacji. Przede wszystkim autorzy teorii relewancji nie starają 
się odpowiedzieć na pytanie, czym jest komunikacja, ale opisać jej mechanizmy. Ko
munikacja opiera się więc na heurezie, a nie niezawodnych algorytmach. Dlatego nie 
należy mówić o poprawnym lub niepoprawnym komunikowaniu, a jedynie o komuni
kowaniu skutecznym lub skuteczności tej pozbawionym. Sama komunikacja opiera się 
na działaniu ostensywnym nadawcy, które w sposób zauważalny dla odbiorcy zmienia 
jego otoczenie. Ponieważ, zgodnie z jednym z fundamentalnych założeń prezentowanej 
teorii, ostensja uruchamia proces ukierunkowania na poszukiwanie relewancji, w umy
śle odbiorcy zainicjowany zostaje proces inferencji zmierzający do ustalenia znaczenia 
relewantnego w zaistniałej sytuacji. Tak w dużym skrócie wyglądają założenia osten- 
sywno-inferencyjnego modelu komunikacji, który zostanie wykorzystany do opisu 
procesu nadawania przez widza znaczeń spektaklowi teatralnemu.

22 D. Sperber, D. Wilson, Relevance. Communication and Cognition, London 1986.
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1. Proces nadawania znaczeń w teatrze

Zgodnie z zaprezentowaną teorią, komunikowanie można określić jako oddziaływanie 
- niekoniecznie w ramach systemu symbolicznego - na odbiorcę. Działania komunika
cyjne zmierzają więc do uruchomienia w jego umyśle odpowiednich - zgodne z inten
cją nadawcy - procesów myślowych. Jednak z perspektywy odbiorcy intencja komuni
kacyjna stanowi jedynie jeden z wielu kontekstów, jakie musi on wziąć pod uwagę, 
aby właściwie zinterpretować odebrane informacje. W przypadku teatru znaczenie 
intencji komunikacyjnej ulega zazwyczaj jeszcze większej redukcji ze względu na 
niemożność jednoznacznego określenia nadawcy komunikatu. Czy jest nim aktor? 
Reżyser? Czy może cały zespół? Stąd słuszne wydaje się potraktowanie przedstawienia 
teatralnego przede wszystkim jako układu znaczących faktów, pośród których można 
czasem dostrzec sygnały wskazujące na intencję nadawczą. Zatem dociekanie sensu 
danego spektaklu przypomina raczej sytuację, w której staramy się uchwycić znaczenie 
nieprzerwanego ciągu zdarzeń otaczającego nas świata, aniżeli żmudną interpretację 
zmierzającą do rozszyfrowania intencji autora dzieła literackiego, który się do nas 
zwraca. Oczywiście, taka postawa odbiorcza nie odpowiada w równym stopniu każ
demu rodzajowi teatru. Dlatego w moich rozważaniach zamierzam skoncentrować się 
na teatrze iluzyjnym, którego głównym zadaniem jest wytworzenie na scenie fikcyjnej 
rzeczywistości. Teatr iluzyjny posłuży mi zatem jako modelowy przykład twórczości 
teatralnej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że mimo wielu reform i eksperymentów 
najczęstszym doświadczeniem, które kształtuje wyobrażenia na temat teatru osób 
przynależnych do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, są przedstawienia fikcyjnych 
historii fabularnych, czyli dramatów. Nie oznacza to wcale, że ostatecznym i jedynym 
celem wizyty w teatrze jest chęć zapoznania się z wystawianą historią. Waga rozgry
wających się na scenie zdarzeń polega jednak na tym, że - jak to celnie ujął Zbigniew 
Raszewski - Jedyną racją bytu świata przedstawiającego jest wytwarzanie świata 
przedstawionego”73. Zgodnie zatem z tezą Raszewskiego, aby widz mógł docenić grę 
aktora lub walory estetyczne scenografii, jego uwagę muszą najpierw przyciągnąć 
przedstawiane zdarzenia. Nawet więc wtedy, gdy przebieg akcji nie określa głównego 
sensu inscenizacji, to jednak decyduje on w dużym stopniu o zaciekawieniu widza. 
Jeśli przedstawiana fabuła nie przyciąga uwagi widza, jest dlań niezrozumiała lub wy
daje się niewarta poświęconego czasu (nieistotna dla odbiorcy), to zazwyczaj trudno 
liczyć na to, że pozostałe aspekty spektaklu zaspokoją ciekawość widza przez mniej 
więcej dwie godziny (a więc przez średni czas trwania spektaklu).

Niniejsza rozprawa stanowi opis procesu nadawania znaczeń, który zgodnie z zało
żeniami kognitywizmu obejmuje wszystkie trzy wspomniane aspekty odbioru: skupie
nie uwagi na oglądanych zdarzeniach (poprzez spełnianie aktów ostensji), rozumienie 
(dokonujące się w procesie konceptualizacji), uznanie wyciąganych wniosków za 
istotne (relewancja). Etapy te znalazły swoje odzwierciedlenie w układzie pracy, która 
została podzielona na trzy główne rozdziały. Pierwszy podejmuje zagadnienie ostensji 
jako aktu skupiania uwagi widzów zarówno na przedstawieniu teatralnym jako całości, * 

23 Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa 
1991, s. 124.
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jak i na jego poszczególnych fragmentach. Drugi rozdział analizuje funkcję podstawo
wych struktur poznawczych jako mechanizmu kształtowania znaczenia przez umysł 
odbiorcy. Trzeci dotyczy natomiast relewancji oraz metafory, która pozwala na zako
twiczanie przekazu teatralnego w doświadczeniu odbiorcy. Każdy z rozdziałów rozpo
czyna się wprowadzeniem, obejmuje konieczny zakres informacji z kręgu omawianych 
zagadnień oraz ustala obowiązujące definicje. Następnie pojawiają się przykłady analiz 
wykorzystujących omówione mechanizmy poznawcze oraz charakterystyka specyfiki 
ich funkcjonowania w ramach sztuki teatralnej. Rozdział pierwszy i drugi pracy został 
także uzupełniony o propozycje metodologiczne, wskazujące na możliwość wykorzy
stania dokonanych ustaleń w badaniach eksperymentalnych nad procesem odbioru 
inscenizacji teatralnej. Zasadniczym składnikiem proponowanej metody jest analiza 
tekstów krytycznych, która pozwala na przyjęcie wstępnych hipotez, określających 
cechy indywidualnych aktów rozumienia spektaklu teatralnego. Analiza tekstów nie 
koncentruje się jednak na wnioskach interpretacyjnych wyrażanych wprost, ale próbuje 
dotrzeć do nieświadomych mechanizmów kształtowania się znaczenia. Takie podejście 
możliwe jest dzięki przyjętemu (a także znajdującemu potwierdzenie w badaniach) 
założeniu, że nieświadome w dużej mierze procesy mentalne24 stanowią motywację dla 
form językowych. Do analizy wybrane zostały przede wszystkim teksty zawodowych 
krytyków. Chociaż bowiem osoby zajmujące się teatrem profesjonalnie dokonują in
terpretacji z innej perspektywy niż przeciętny odbiorca, to mechanizmy poznawcze 
kształtujące wypowiedzi jednych i drugich pozostająte same.

24 G. Lakoff, Philosophy in the Flesh, New York 1999, s. 13.

Przyjęty układ zagadnień podyktowany został głównym celem pracy, jakim jest 
opisanie procesu nadawania znaczenia elementom przedstawienia teatralnego przez 
widza. Kognitywny model tego procesu pozwala uzupełnić dominujący dotąd pojęcio
wy wymiar znaczenia o aspekty psychiczne oraz afektywne, decydujące o indywidual
nym odbiorze spektaklu. Dzięki takiemu poszerzeniu perspektywy znaczenie włącza 
się w żywe doświadczenie teatralne odbiorcy, wiążąc proces rozumienia z reakcjami 
emocjonalnymi. Poszukiwanie poprawnej interpretacji, która potrafiłaby wyjaśnić 
przedstawienie teatralne, nie może ograniczać się do ustalonych z góry mechanizmów 
analizy oraz zakresu wiedzy wyznaczającego konieczną kompetencję odbiorcy. Samo 
wyjaśnianie znaczeń przez krytyków-znawców nie spełni istotnej funkcji, jeśli nie 
będzie się w jakiś sposób wiązało z indywidualnymi wyobrażeniami i przekonaniami 
widza, a także z przeżyciami, jakie towarzyszyły mu podczas oglądania spektaklu. 
Widzowi potrzebne są bowiem tylko takie znaczenia, które przekonują go, że przed
stawiane na scenie zdarzenia wpisują się w sposób istotny w jego własne doświadcze
nia życiowe. Inaczej nie przyjdzie on do teatru.





I. OSTENSJA

1. Wprowadzenie

Ostensja w refleksji teoretyków teatru

Wśród wymienionych w poprzednim rozdziale etapów procesu poznawczego szcze
gólną uwagę teatrologa przyciąga kategoria ostensji, która przez Sperbera i Wilson, 
autorów teorii relewancji, została określona jako „zachowanie, w którym nadawca 
manifestuje swoją intencję pokazania czegoś odbiorcy”. W proces powstawania zna
czenia (semiozy - w terminologii semiotycznej, konceptualizacji - w ujęciu kognitywi- 
stycznym) włączone zostały zatem akty pozawerbalne: działanie, w postaci ruchu czy 
gestów, stanowiące bardziej typowe przykłady zachowania aniżeli wypowiedzi słowne. 
Nie chodzi w tym przypadku o uwzględnianie kontekstu wypowiedzi, ale bezpośrednie 
kreowanie znaczeń poprzez określone zachowanie, które w teatrze ujawnia się w dzia
łaniach aktorów na scenie.

Szczególną rolę aktów ostensywnych w teatrze potwierdzają współczesne prace 
semiotyków, którzy często przywołują pojęcie ostensji jako podstawowego sposobu 
tworzenia znaczeń w teatrze. Keir Elam, w jednej ze swoich prac fundamentalnych dla 
teorii teatru lat osiemdziesiątych, podkreśla zdolność teatru do posługiwania się Jedną 
z najprostszych form oznaczania”, jaką jest ostensja. „W celu zdefiniowania - pisze - 
wskazania lub odwołania się do określonego przedmiotu, bierzemy go do ręki i poka
zujemy drugiej osobie”1. Obok definiowania, pokazywanie danego przedmiotu może 
także zastępować akty komunikacyjne, jak dzieje się to w przypadku klienta, który 
zamawia piwo, podnosząc do góry pusty kufel. Przy czym Elam zaznacza wyraźnie, iż 
podniesiony kufel po piwie nie desygnuje tego akurat konkretnego przedmiotu, ale 
odnosi się do pewnej klasy przedmiotów, której jest elementem. W ten sposób dopeł
niona zostaje semiotyczna reguła, wedle której przedmiot, aby mógł być odczytywany 
jako znak, powinien powiadamiać o czymś, co znajduje się poza nim. Włączywszy 
w ten sposób akty ostensji w proces semiozy, Elam wyróżnia oznaczanie przez ostensję 
jako jedną z podstawowych cech dystynktywnych spektaklu teatralnego, odróżniającą 
sztukę teatru od form narracyjnych. Przywołując słowa Umberto Eco, Elam wskazuje 
na dość oczywisty fakt, że semioza przedstawienia opiera się głównie na pokazywaniu 1 

1 K. Elam, The Semiotics of Theatre and Drama, New York 1980, s. 29-30.
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przedmiotów oraz wydarzeń, podczas gdy w narracji tę samą funkcję spełnia opis 
i opowiadanie. Przeciwstawienie spektaklu teatralnego i narracji przywołuje wyróżnio
ne przez Arystotelesa dwa tryby przedstawiania rzeczywistości: diegesis i mimesis. 
Z tej analogii Elam wyciąga następującą wniosek: „Mimetyzm jest jednoznaczny 
z definiowaniem przez ostensję”. Nieco inaczej przedstawia to zagadnienie cytowany 
w poprzednim rozdziale semiotyk, Patrice Pavis, który - wyróżniając teatr spośród 
pozostałych sztuk posługujących się fikcją - podkreśla, że na scenie świat dramatu 
przedstawiany jest za pomocą naśladowania (mimesis') i ostensji. Neguje tym samym 
bezwzględne utożsamienie aktu naśladowania i ostensji, jakie postuluje Elam. Właśnie 
brak wyraźnej definicji określającej ostensję powoduje, iż ta kategoria, choć często 
przywoływana w pracach teoretycznych jako istotny element procesu reprezentacji 
teatralnej, nie stała się, jak dotąd, przedmiotem szerszej refleksji teoretycznej. W pra
cach z zakresu teorii teatru badacze postępują najczęściej w sposób podobny do Elama, 
który używa terminu „ostensja” jako synonimu takich dobrze znanych pojęć, jak 
„przedstawianie” („pokazywanie”) lub „mimetyzm”, bez jakiejkolwiek próby wyja
śnienia jej specyficznej funkcji w budowaniu świata przedstawionego na scenie.

Próbę wpisania aktów ostensywnych w nieco szerszy kontekst procesu komunikacji 
podejmuje Umberto Eco, który, podobnie jak Elam, utożsamia ostensję z pokazywa
niem, ale usiłuje jednak wyjaśnić jej funkcję w procesie komunikowania, włączając 
w zakres analizy kontekst pragmatyczny, towarzyszący aktowi ostensji. W swoich 
rozważaniach przywołuje przykład, na gruncie którego Charles Peirce starał się dociec, 
jakim typem znaku będzie pijak wystawiony na widok publiczny przez amerykańską 
Armię Zbawienia w celu propagowania zalet wstrzemięźliwości2. Wyjaśniwszy, zgod
nie z założeniami semiotyki, że nietrzeźwego mężczyzny nie należy traktować jak 
konkretnej osoby, ale jako znak pijaństwa, Eco przechodzi następnie do interpretacji 
ostentacyjnej obecności pijaka, postawionego na platformie w środku miasta. 
Uwzględnia przy tym kilka wybranych kontekstów, w jakich można rozpatrywać zna
czenie tej ostentacji. Jeśli więc przechodnie są świadomi tego, że pijak został wysta
wiony na widok publiczny przez Armię Zbawienia w celu propagandowym, to - znając 
system wartości tej instytucji - bez trudu zrozumieją, że jego obecność stanowi prze
strogę przed zgubnymi skutkami pijaństwa. Konieczność uwzględnienia kontekstu 
społecznego, wskazującego intencję nadawcy, wynika z faktu, że sama obecność pijaka 
na platformie nie określa w sposób jednoznaczny przyczyny, dla której całe zdarzenie 
zostało zainscenizowane, uniemożliwiając tym samym przyjęcie jakiejkolwiek jedno
znacznej interpretacji. „Kto bowiem powiedział, że przedstawienie pijaństwa musi być 
rozumiane jako ironiczna przestroga, a niejako zaproszenie do nieograniczonej, orgia- 
stycznej wolności?” - pyta Eco3. Według Eco, odpowiedź na to pytanie tkwi w kontek
ście pragmatycznym, który wskazuje Armię Zbawienia jako autora przedstawienia 
ulicznego. Jeśli jednak pijak zostałby postawiony na platformie przez ruch rewolucyj
ny, to z symbolu rozpusty mógłby się przemienić na przykład w obraz przedstawiający 
konsekwencję błędnej polityki społecznej rządu. Każdorazowe określenie kontekstu 
ostensji nie zamyka oczywiście możliwości różnorodnej interpretacji przedstawienia, 
w tym przypadku akcji ulicznej, jednak w wyraźny sposób wyznacza kierunki tej inter- 
pretacij, między innymi poprzez ustalenie systemu wartości, który stanowi ramę inter

2 U. Eco, Semiotics of Theatrical Performance, „The Drama Review” 1977, nr 21, s. 109.
3 Ibidem, s. 116-117.
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pretacyjną. Analiza Eco, przedstawiająca, jak pokazanie przedmiotu lub zdarzenia 
nabiera znaczenia w relacji z określonym kontekstem pragmatycznym, dowodzi, że 
ostensja włącza się w istotny sposób w proces komunikacji. Nie ogranicza się ona bo
wiem jedynie do prostego oznaczania przez wskazywanie (deiksę), ale wyrasta ze zło
żonych zależności pomiędzy podejmowanymi przez osobę przedstawiającą działaniami 
a okolicznościami determinującymi intencje nadawcy.

Zagadnienie znaczeniotwórczej funkcji deiksy w teatrze podejmuje także Martin 
Esslin w swojej książce The Field of Drama {Dziedzina dramatu). „Wskazywanie” jest 
rozumiane przez autora pracy przede wszystkim jako wyróżnianie i przyciąganie uwagi 
widzów. Na przykład Julia, stojąc na swoim balkonie, jest wyróżniona jako postać 
górująca ponad całością sceny. W innym opisywanym przez Esslina przedstawieniu 
uwagę widzów przyciągało dodatkowo światło reflektora skierowane na bohaterkę4. Te 
dość oczywiste przykłady wyróżniania postaci podkreślają wyraźnie rolę ostensji jako 
mechanizmu selekcji istotnych dla przedstawienia elementów inscenizacji, wprowa
dzającego jednocześnie hierarchię wśród znaków scenicznych, konieczną dla rozumie
nia całości przekazu. Jednak konieczność hierarchizacji nie ogranicza się do samego 
układu, którego elementami są poszczególni aktorzy lub fragmenty scenografii, ale 
obejmuje także zaproponowane przez Tadeusza Kowzana szersze ujęcie modelu ko
munikacji teatralnej, rozumianej jako zespół wielu różnych systemów znakowych. 
Wielokanałowość płynącego ze sceny komunikatu zmusza do wprowadzenia jakiegoś 
porządku, pozwalającego wyróżnić te elementy, które - skupiając uwagę widzów - 
stanowią główne znaczenie oglądanej sceny. „Żaden bowiem moment przedstawienia - 
pisze Esslin - nie daje się analizować z uwzględnieniem wszystkich elementów znaj
dujących się na scenie, oraz łączących je relacji. (...) Reżyser musi zdecydować, czy 
którykolwiek, a jeśli tak, to który z systemów semiotycznych będzie odgrywał domi
nującą rolę w danym momencie”5. Specjalną rolę w tym procesie selekcji Esslin przy
pisuje znakowi, który określa mianem znaku-klucza. Jako „element wyższego rzędu 
determinuje on lub przynajmniej wpływa na sposób odbioru pozostałych systemów 
znakowych określonego fragmentu przedstawienia. Funkcjonuje zatem jako wskaźnik 
modalności (level), w ramach której odczytywane są pojedyncze znaki”6. Znakiem- 
-kluczem może być na przykład określona forma wypowiedzi, jak w przypadku dra
matów Szekspira, kiedy przejście od wiersza białego do prozy sygnalizuje większy 
stopień realizmu przedstawianych scen. Oprócz języka naturalnego Esslin wymienia 
pięć innych poziomów znakowych, mogących określać modalność przedstawienia czy 
też jego fragmentów7:

4 M. Esslin, The Field of Drama, London 1987, s. 38.
5 Ibidem, s. 112.
6 Ibidem, s. 110.
7 Ibidem, s. 111.

• ogólna tonacja koloru w przedstawieniu,
• styl piktorialny scenografii: realistyczny lub abstrakcyjny, płaski lub trójwymia

rowy,
• fason oraz styl strojów charakteryzujący epokę,
• styl gry aktorskiej: realistyczny lub komediowy, poważny lub komediowy,
• muzyka, wprowadzająca pożądany nastrój.
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Modalności odbioru wyznaczane przez wymienione przez Esslina poziomy znako
we nie wyczerpują wszystkich możliwych perspektyw interpretacyjnych, gdyż wyra
stają one w dużej mierze z uwarunkowań kulturowych. Ważnym wnioskiem pozostaje 
jednak to, że wyróżnianie poziomów znakowych stanowi jeden z podstawowych me
chanizmów procesu rozumienia zdarzeń przedstawianych na scenie teatralnej.

Powyższy przegląd refleksji nad roląostensji w teorii teatru przekonuje, że w więk
szości ujęć przedstawiana jest ona jako akt charakterystyczny dla spektaklu teatralne
go, odróżniający przedstawienie od form narracyjnych wypowiedzi. Taki sposób ro
zumowania wypływa z utożsamienia aktu przedstawiania z ostensją, której głównym 
znaczeniem słownikowym jest „pokazywanie”. Jednak sposób, w jaki poszczególni 
teoretycy posługują się pojęciem ostensji w bardziej szczegółowych analizach, wyka
zuje brak jednorodności w rozumieniu tego pojęcia. Dla Elama ostensją stanowi przede 
wszystkim wyraz mimetyzmu sztuki teatralnej. Eco widzi w ostensji dodatkowo mani
festację intencji komunikacyjnej, którą należy wziąć pod uwagę w celu właściwego 
zinterpretowania wieloznacznego aktu „pokazania” danego przedmiotu lub wydarze
nia. Z kolei Esslin stara się rozstrzygnąć problem wieloznaczności komunikatu teatral
nego, dzięki wprowadzeniu hierarchii wśród płynących ze sceny teatralnej znaczeń. 
Dlatego zwraca uwagę na akt wskazywania, który spełnia funkcję wyróżniania po
szczególnych elementów tworzących główne znaczenie danej sceny. Do aktu ostensji 
nawiązuje również wprowadzone przez Esslina pojęcie znaku-klucza. Tyle że w tym 
przypadku nie chodzi o wskazanie realnego elementu rzeczywistości scenicznej, ale 
o wybór modalności determinującej w pewnym stopniu sposób odczytywania określo
nych fragmentów spektaklu.

Taka różnorodność w posługiwaniu się pojęciem ostensji zmusza do refleksji. 
Trudno bowiem w kontekście zaprezentowanych wypowiedzi poprzestać na spostrze
żeniu Elama o „zdolności teatru do posługiwania się najprostszą formą komunikacji, 
znaną w filozofii jako ostensją”8. Zaangażowanie w proces wskazywania określonej 
modalności, a także funkcjonowanie w ramach kontekstu pragmatycznego pokazuje, że 
jest ona uwikłana także w bardziej złożone akty komunikacyjne, nieograniczające się 
jedynie do przedstawiania w teatrze. Dlatego aby dotrzeć do istoty aktów ostensyw- 
nych, trzeba przywołać także te teksty, które funkcję ostensji analizują w szerszym 
kontekście komunikacji i procesów rozumienia.

’ K. Elam, The Semiotics..., s. 29.

Ostensją w rozważaniach filozofów języka

Pojęcie ostensji nie pojawia się często w pracach o języku naturalnym. Szerzej zajęli 
się tym zagadnieniem tacy filozofowie, jak św. Augustyn i Ludwig Wittgenstein. 
Zresztą ich propozycje wyłamują się z klasycznego modelu języka, potwierdzając tym 
samym pośrednio rolę kategorii ostensji w kreowaniu nowego modelu pojmowania 
znaczeń w stosunku do obowiązujących ujęć językoznawczych. Chociaż w pracach 
obu autorów nie znajdziemy wiążących wniosków i konkluzji, to przytaczane przykła
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dy oraz roztrząsania ukazują zasadnicze problemy dotyczące zagadnienia ostensji, jej 
definicji oraz miejsca w procesie komunikacji. W niniejszej pracy rozważania te posłu
żą natomiast jako podstawa formułowania wniosków w ramach semantyki kognityw
nej. Dlatego myśli obu filozofów wpisane zostały w porządek zagadnień istotnych dla 
ostatecznych konkluzji.

Czy można wskazać coś innego niż przedmiot?

W Dialogach św. Augustyna pojęcie ostensji wyłania się z rozważań nad znakowością 
języka mówionego. Założenie, iż słowo jest znakiem, pociąga za sobą pytanie o zdol
ność słów do „oznaczania czegoś”. Stąd też rozważając poszczególne znaczenia, 
św. Augustyn wyraża niezadowolenie z definiowania jednych słów za pomocą innych 
słów i chce, aby Adeodatus, jego interlokutor, „ukazał mu same przedmioty, które 
kryją się pod znakami”9. Pierwszym przykładem, jaki pojawia się w dialogu, jest 
„ściana”, którą, zamiast określać słowami - można po prostu wskazać palcem. Ade
odatus zgadza się z tym, zastrzegając, że taki sposób określania znaczenia odnosić się 
może jedynie do nazw oznaczających przedmioty materialne. Pod wpływem kolejnego 
przykładu musi jednak uściślić swój wniosek. Zgadza się bowiem na to, że również 
kolor czerwony, który jest „właściwością przedmiotu”, a nie samym przedmiotem, 
możemy wskazać palcem. Ostatecznie Adeodatus przyjmuje, że wskazać można „nie 
wszystko, co materialne, ale wszystko, co widzialne. Przyznaje bowiem, że nie mógłby 
wskazać palcem dźwięku, zapachu, smaku, ciężaru, ciepłoty i innych cech”10 11.

9 Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, Warszawa 1953, s. 23.
10 Ibidem, s. 24.
11 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972, s. 25

Cytowane powyżej rozważania mogłyby się wydawać dość powierzchowne w sto
sunku do złożoności procesu komunikowania, ale to właśnie w tych uwagach dają się 
zauważyć prototypowe formy naszego myślenia o ostensji. Pierwsza konkluzja Ade- 
odatusa o materialności wskazywanych przedmiotów, uzupełniona uwagą o ich naocz- 
ności, ukazuje prototypowy sposób myślenia o ostensji jako wskazywaniu wyodręb
nionego regionu w postrzeganej wzrokowo przestrzeni. „Ściana”, przywołana przez 
św. Augustyna jako przykład, to właśnie wyodrębniony fragment postrzeganej prze
strzeni o określonej fakturze oraz funkcji. Jeśli jednak rozszerzymy pojęcie przestrzeni 
trójwymiarowej także na obszary innego typu, to konsekwentnie możemy przyjąć, że 
wskazywać możemy wszystko to, co stanowi określony fragment przestrzeni. Jakkol
wiek więc barwę uważamy za pewną właściwość przedmiotu, to jednak w przestrzeni 
barw stanowi ona wyodrębniony region. Dlatego też ważne jest, aby akt wskazywania 
poprzedzony został określeniem przestrzeni, w jakiej chcemy operować. Zdanie: „To 
nazywamy sepią”, w połączeniu z odpowiednim gestem, zostanie właściwie zrozumia
ne, jeśli odbiorca będzie świadomy tego, że chodzi o określenie koloru. Stąd też chcąc 
uniknąć nieporozumień, możemy powiedzieć: „Ten kolor nazywamy sepią”11. Powia
damiamy tym samym drugą osobę, że gest wskazywania odnosi się do wybranego 
regionu w przestrzeni kolorów.
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W związku z tym, że wskazywać możemy na wyodrębnione regiony różnorodnych 
przestrzeni, pojawia się pytanie, w jaki sposób regiony te są wyodrębniane? Odwołując 
się ponownie do naocznego postrzegania przedmiotów, należy przyjąć, że głównym 
aspektem, wyodrębniającym dany przedmiot z przestrzeni stanowiącej tło, jest jego 
kontur. Umberto Eco twierdzi wprawdzie, że kontur stanowi jedynie przyjętą przez 
ludzi konwencję graficzną12, tak jednak nie jest. Z przeprowadzonych badań neurolo
gicznych wynika bowiem, że wyodrębnianie konturów jest jedną z podstawowych 
własności sensorycznych układu wzrokowego. Specjalny system połączeń nerwowych 
wzmacnia sygnały płynące z komórek znajdujących się na granicy kontrastujących ze 
sobą bodźców świetlnych13 14, a zatem obraz otaczającego nas świata dzieli się na od
dzielone konturami regiony już na etapie percepcji wzrokowej. Chociaż więc nie jeste
śmy świadomi istnienia konturów w naszym postrzeganiu, to wyboru interesującego 
nas regionu dokonujemy poprzez jego wskazanie. Sytuacja ta ukazuje typowy sposób 
pojmowania aktu ostensji w przestrzeni postrzeganej zmysłowo. Już jednak św. Augu
styn, dla którego poznanie opiera się przede wszystkim na akcie ostensji, rozszerzył jej 
zakres na przedmioty umysłowe, a więc abstrakcyjne. Zgodnie z jego nauką, „to Bóg 
przed oczami naszej duszy odsłania same rzeczy”1,1. Istnienie przedmiotów umysło
wych nie wymaga jednak sankcji metafizycznej. Językoznawstwo kognitywne dowo
dzi, że „umysł ludzki posiada zdolność do lokowania rzeczy, także przedmiotów abs
trakcyjnych, w przestrzeni umysłowej o cechach analogicznych do cech przestrzeni 
trójwymiarowej”15. Interesujące potwierdzenie niniejszej tezy można znaleźć w języku 
polskim, w którym jednym ze znaczeń słowa „określać” jest definiowanie. A przecież 
słowo „określać”, pochodząc od „kreślenia”, sugeruje nic innego jak wyznaczenie 
konturu.

12 U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Kraków 1971, s. 162.
13 P.H. Lindsay, D.A. Norman, Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Warszawa 1991, s. 93.
14 Św. Augustyn, Dialogi..., s. 64.
15 E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kra

ków 1995, s. 24-25.
16 L. Wittgenstein, Dociekania..., s. 27.

Proces ostensji, rozumiany jako wskazywanie, można zatem traktować jako akt 
wyboru jednego z gotowych przedmiotów realnych lub umysłowych. Eliminuje to 
jednak akt ostensji z procesu poznawczego. Mielibyśmy bowiem do czynienia z sytu
acją, o jakiej wspomina Wittgenstein, zwracając uwagę, że „Augustyn opisuje naukę 
mowy tak, jak gdyby dziecko było przybyszem w obcym kraju, nierozumiejącym tam
tejszej mowy; czy tak jak gdyby znało już język, tyle że nie ten”16. Funkcją ostensji 
byłoby zatem proste połączenie nazwy ze wskazanym przedmiotem, ale kwestia ta nie 
wygląda tak prosto w kontekście pozostałych przykładów, jakie analizuje św. Augu
styn.

Wskazywać i pokazywać

Słów „wskazywać” i „pokazywać” w pewnym zakresie znaczeniowym używa się jak 
synonimów. Lecz w rozważaniach św. Augustyna sygnalizują one istotną zmianę ro- 



27

dząju przytaczanych przykładów. O ile wskazywanie dotyczy „przedmiotów”, o tyle 
słowo „pokazywać” wyraźnie odnosi się do czynności. Wśród „tysięcy rzeczy, które 
można przedstawiać przez samo ich wykonanie” Adeamus wymienia: „Jedzenie, picie, 
siedzenie, stanie, wołanie”17. Podobne rozróżnienie można także znaleźć we współczes
nych pracach dotyczących ostensji. „Pokazywanie”, jakie Elam utożsamia z mimety- 
zmem, uzupełnia się zazwyczaj takimi pojęciami, jak „oznaczanie”, „deiksa”, „indeks”, 
które można uznać za ekwiwalent „wskazywania”. Problem w tym, że analizy przykła
dów przytaczanych przez współczesnych teoretyków nie pozwalają wyjaśnić tego, jaką 
funkcję pełni rozróżnienie tych dwóch typów ostensji w opisie procesów poznania 
i komunikacji. Zagadnienia tego nie podejmuje także św. Augustyn, ale jego nadzwy
czaj trafne uwagi i wątpliwości dotyczące omawianych przykładów pozwalają na wy
ciągnięcie istotnych wniosków.

17 Św. Augustyn, Dialogi..., s. 25.
18 Ibidem, s. 23-24.

Czy wystarczy pokazać?

Św. Augustyn „pokazywaniem” nazywa wykonanie pewnej czynności w celu obja
śnienia znaczenia określonego słowa. Mogłoby się wydawać, że w takim kontekście 
„pokazywanie” polega na naśladowaniu czynności, a tym samym słuszna jest teza Ela- 
ma, który utożsamia mimetyzm z definiowaniem pojęć poprzez ostensję. Jednak roz
trząsane przez św. Augustyna przykłady pouczają, że sam akt naśladowania nie wy
starcza do sformułowania definicji o charakterze ostensywnym. A co ważniejsze, samo 
pojęcie „naśladowanie” nie pozwala określić istotnych elementów aktu ostensji. Aby to 
wyjaśnić, przyjrzyjmy się fragmentowi tekstu z Dialogów św. Augustyna:

„Aug: powiedz mi teraz: gdybym nie znając w ogóle sensu tego słowa pytał się ciebie w mo
mencie przechadzki, co to znaczy przechadzać się, w jaki sposób pouczyłbyś mnie o jej znacze
niu?

Ad: Zacząłbym przechadzać się nieco szybciej, aby zwróciła twoją uwagę zmiana, jaka nastą
piła po twoim pytaniu, nie czyniłbym jednak niczego innego jak tylko to, co miałbym ci pokazać.

Aug: A czy wiesz, że co innego przechadzać się, a co innego spieszyć? (...) Dlatego też, gdy
byś po moim pytaniu zaczął czynić szybciej to, co czyniłeś poprzednio, mniemałbym, że prze
chadzać się to jest to samo, co spieszyć się - na tym przecież polegała ta drobna zmiana - i z tego 
powodu nabrałbym fałszywego o tym przekonania”18.

Nietrudno zauważyć, że nieporozumienie między dyskutantami nie wypływa z nie
prawidłowego naśladowania czynności, ale z wniosków wynikających z interpretacji 
zmiany w działaniu, jaką zaproponował Adeamus. Mimo więc, że wciąż wykonywa
na była czynność chodzenia, uwagę św. Augustyna przyciągnęło przede wszystkim 
przyspieszenie kroku, które odczytał jako intencję pokazania tego, czym jest pośpiech. 
Zasadniczym elementem w określaniu pożądanego znaczenia jest zatem nie tyle naśla
dowanie, ale zmiana stanowiąca punkt wyjścia dla zrozumienia przez obserwatora 
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istoty przedstawianego działania. Na drugą ważną funkcję zmiany zachowania zwra
ca uwagę podsumowanie powyższego dialogu, wypowiedziane przez Adeamusa: „Mu
szę wobec tego przyznać, że nie możemy opisać czynności nie używając znaków, jeżeli 
zapytują nas o nią właśnie w chwili, gdy ją wykonujemy. Jeśli bowiem wykonaniu tej 
czynności nic nowego nie dodamy, ten, kto nam zadał pytanie, będzie sądził, że 
nie chcemy go objaśnić i nie zważając na niego, dalej robimy swoje”1 . Konieczność 
„dodania czegoś nowego” oznacza w tym komentarzu właśnie zmianę, o której 
wcześniej była mowa. Tyle że komentarz ten koncentruje się tym razem nie na funkcji 
znaczeniotwórczej ostensji, ale na konieczności zasygnalizowania gotowości do obja
śnienia czynności, o którą pytano.

19 Ibidem, s. 26.

Obie wspomniane funkcje, jakie spełnia ostensja, zostały wyróżnione w cytowanej 
już pracy Sperbera i Wilson o teorii relewancji. Autorzy określili je mianem intencji 
informacyjnej oraz komunikacyjnej. Pierwsza polega na wskazaniu odpowiedniej in
formacji, będącej przedmiotem komunikatu, zadaniem drugiej jest natomiast zamanife
stowanie samej intencji zakomunikowania tejże informacji przez nadawcę. Wynika 
stąd, że samo pokazanie przedmiotu lub działanie nie spełni funkcji ostensywnego 
komunikowania, jeśli nadawca nie zdoła w zauważalny sposób zamanifestować swojej 
intencji komunikacyjnej oraz wskazać na informacje, które są w danym momencie 
istotne. Słowo „pokazać” obejmuje oczywiście swoim zakresem znaczeniowym za
równo pojęcie wskazywania, jak również intencję nadawcy, by wyróżnić wybrany 
fragment rzeczywistości. Problem tkwi jednak w tym, że zagadnienie ostensji rozpa
trywane jest zazwyczaj w opozycji do języka naturalnego. Stąd proste przeciwstawie
nie „pokazywania” jako aktu ostensji, słowu mówionemu, a dalej poszukiwanie istoty 
ostensji w komunikowaniu przez naśladowanie (mimetyzm), gesty i obrazy. Tymcza
sem rozróżnienie to nie jest funkcjonalne, gdyż ostensja stanowi fundamentalny ele
ment komunikacji międzyludzkiej bez względu na formę, jaką ta komunikacja przybie
ra. Ostensji nie można zatem sprowadzić jedynie do aktywności pozawerbalnej czło
wieka. Przykłady komunikowania za pomocą naocznego przedstawiania ułatwiają 
jedynie uchwycenie istotnych cech aktu ostensji.

Aspekt

Pewnym uproszczeniem jest także traktowanie ostensji jako prostego wskazywania na 
określone „przedmioty”. Jeżeli bowiem nawet nasza percepcja dzieli postrzeganą prze
strzeń na wyodrębnione przez kontury regiony, to nie zapewnia zarazem aktowi wska
zywania jednoznaczności - przede wszystkim ze względu na sygnalizowaną już wcze
śniej możliwość wskazywania różnych aspektów danej rzeczy. Skąd bowiem możemy 
mieć pewność, czy osoba wskazująca palcem czerwony kwadrat chce zwrócić naszą 
uwagę na kształt figury, a nie na jej kolor? Zagadnienie to podejmuje Ludwig Wittgen- 
stein, wyliczając różne rodzaje i sposoby wskazywania. I tak na przykład „na kształt 
uwagę kieruje się czasem wodząc palcem lub wzrokiem po konturze, czy też mrużąc 
oczy tak, by barwa była niewidoczna. Natomiast mówiąc o kolorze, możemy zasłonić * 
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kształt figury”20. Jakkolwiek nie możemy mieć pewności, czy wodzenie palcem po 
konturze kwadratu pozwoli zrozumieć odbiorcy, co mamy na myśli, mówiąc: „to jest 
kwadrat”, jednak przykład Wittgensteina ukazuje jeden ze sposobów postępowania, 
polegający na uwypuklaniu cech relewantnych pojęcia lub przesłanianiu jego cech 
redundantnych. Ten sam efekt można także uzyskać, umieszczając akt ostensji w od
powiednim kontekście. Wyobraźmy sobie, że wskazując postać ludzką, mówimy: „to 
jest człowiek”. Osoba słuchająca może nas zrozumieć właściwie, ale może także uznać, 
że słowo „człowiek” oznacza na przykład brzuch, jeśli tam akurat skierowaliśmy nasz 
palec. Jedną z możliwości zapobieżenia takiemu nieporozumieniu jest dodanie ko
mentarza słownego: „To stworzenie to człowiek”. Możemy także - jeśli nie chcemy 
używać języka naturalnego - wskazać kolejno na inne stworzenia, podając ich nazwy. 
Takie postępowanie jest niczym innym jak budowaniem odpowiedniego kontekstu, 
pozwalającego odbiorcy właściwie zinterpretować akt ostensji. Trzecim sposobem 
uwydatnienia cechy istotnej jest jej powtarzanie w różnych „obrazach”. Wittgensteina 
niepokoi fakt, że „definicja liczby dwa: »to znaczy dwa« ze wskazaniem dwu orze
chów jest zupełnie niedokładna. Ten, komu się ową definicję podaje, nie będzie prze
cież wiedział, co chce się nazwać przez »dwa«; gotów przypuścić, że nazywa się tak tę 
oto grupę orzechów”21. Jeśli jednak słowo „dwa” będzie towarzyszyło kolejno wskaza
niu dwóch jabłek, domów, szklanek itd., to jego znaczenie ukształtuje się ostatecznie 
w sposób właściwy w umyśle osoby pouczanej. Proces uwydatniania danej cechy przez 
jej powtarzanie w kolejnych „obrazach” jest o tyle interesujący, że w przeciwieństwie 
do dwóch poprzednich metod nie wymaga uprzedniej wiedzy, która pozwoli na 
ukształtowanie nowego znaczenia powstałego w wyniku aktu ostensji.

20 L. Wittgenstein, Dociekania..., s. 28.
21 Ibidem, s. 23.
22 Ibidem, s. 25.

Wskazywanie jako prototyp skupiania, koncentracji uwagi

Zgodnie z omówionymi dotychczas pracami „wskazywanie palcem” realnych 
przedmiotów jawi się jako prototypowy akt ostensji. Wskazywanie na kształt przed
miotu czy jego barwę nie jest jednak, jak to przedstawia Wittgenstein, czynnością cał
kowicie odmienną w stosunku do „wskazywania tej a nie innej książki lub krzesła 
zamiast stołu”22, ale metaforycznym rozwinięciem rzeczywistej czynności wskazywa
nia, przeniesionej jedynie do innego typu przestrzeni tworzonej pojęciowo. Rozumie
nie ostensji jako operacji dokonywanej w przestrzeni mentalnej pozwala również po
traktować opisywane przez Esslina znaki-klucze jako akty ostensywne, wskazujące 
modalności odbioru przedstawienia teatralnego. Podobnie można potraktować wyróż
nienie odpowiedniego kontekstu, prowadzące do właściwego odbioru opisywanej przez 
Eco akcji wystawienia na widok publiczny pijaka. Akt ostensji wskazuje w tym przy
padku na przestrzeń struktury społecznej.

Metaforyczne rozwinięcia prototypowego aktu ostensji trafiają jednak na barierę 
w postaci aktów ostensji, które nie dają się opisywać jako czynności wskazywania 
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wyodrębnionego regionu przestrzeni lub przynajmniej wyselekcjonowanego z niej 
punktu - „właśnie taka temperatura jest odpowiednia” - jako reprezentacji danego 
znaczenia. Cóż bowiem zostaje wskazane, kiedy - chcąc wyjaśnić znaczenie słowa 
„śpieszyć się” - zaczniemy, zgodnie z uwagą św. Augustyna, przechadzać się szybciej, 
niż czyniliśmy to dotychczas? Jeśli nawet odwołamy się do abstrakcyjnej w swoim 
charakterze przestrzeni pojęciowej, to i tak nie będziemy potrafili wskazać regionu 
stanowiącego reprezentację pojęcia „spieszyć się”, gdyż jego znaczenie opiera się na 
zmianie stanu, który nie daje się ująć w jakiekolwiek ramy czasowo-przestrzenne.

W odniesieniu do procesu konceptualizacji możemy mówić o wyborze danej relacji. 
W jaki jednak sposób zmiana zachowania, w świecie rzeczywistym, wskazuje na istot
ne składniki relacji wyznaczającej pojęcie „pośpiechu”? Sam moment przejścia od 
działań spokojnych do pośpiesznych jest bezczasowy i dlatego nie wyznacza granic 
czasowych, które wyodrębniałyby pojedynczą czynność, dającą się scharakteryzować 
jako ciąg określonych czynności. Niemniej koncentruje uwagę odbiorcy na obu działa
niach, zmuszając go do poszukiwania podobieństw oraz różnic zachodzących pomię
dzy oboma typami zachowania. W ten sposób uaktywniona zostaje relacja stanowiąca 
podstawę znaczenia „pośpiechu”.

Dlatego pojęcia wskazywania nie można traktować jako pierwotnego aktu ostensji. 
Pozostaje ono jedynie prototypowym, czyli najlepszym przykładem działania osten- 
sywnego, jakie realizuje się najczęściej przez wskazanie określonego przedmiotu pal
cem. Jednakże fundamentalnym sensem aktu ostensywnego jest kon
centracja uwagi odbiorcy, którą to koncentrację należy rozumieć zarówno jako 
aktywność poznawczą odbiorcy, jak i oddziaływanie otoczenia lub zamierzone działa
nia nadawcy, przyciągające czyjąś uwagę. Przyjęcie takiej definicji pozwala włączyć 
w jej zakres zarówno wskazywanie określonego regionu, jak i koncentrację uwagi 
wokół istotnej zmiany stanu. Wokół, ponieważ nie potrafimy wyznaczyć sztywnych 
ram czasowych wzmożonej uwagi, koniecznej do konstrukcji pożądanej relacji. 
O uwadze widza, jako o ważnym aspekcie odbioru przedstawienia teatralnego, wspo
mina między innymi Esslin w odniesieniu do selekcji elementów znaczących przed
stawienia. Natomiast dla Pavisa wiąże się ona z określoną naturą związków ideolo
gicznych oraz estetycznych. Zagadnienie uwagi odbiorcy pojawia się jednak we 
wszystkich aspektach odbioru, a na poziomie sensorycznym naszą uwagę mogą przy
ciągać nawet takie cechy, jak dźwięk, zapach, ciężar czy smak, zatem wszystko, co 
w Dialogach św. Augustyna wymienione zostało jako niemożliwe do „wskazania pal
cem”23 24. Zaproponowana powyżej definicja pozwala tym samym przyporządkować 
ostensji te wszystkie zdarzenia, które - wykraczając poza metaforę wskazywania - 
spełniają podobną funkcję do gestu wyciągniętej w określonym kierunku ręki.

23 Św. Augustyn, Dialogi..., s. 24.
24 E. Nęcka, Inteligencja i procesy poznawcze, Kraków 1994, s. 63-65.

Aby to lepiej wyjaśnić, zacznijmy od przeformułowania przytaczanego wielokrot
nie w tej pracy rozróżnienia na wskazywanie i pokazywanie, zastępując je 
odpowiednio ukierunkowywaniem uwagi oraz natężaniem uwagi. Sfor
mułowania te pozwalają uwzględnić jedno z zasadniczych pojęć psychologicznej teorii 
poznania, jakim jest kategoria uwagi. Edward Nęcka w swojej pracy Inteligencja 
i procesy poznawcze14 opisuje dwa istotne dla interpretacji znaczeń zagadnienia: „pod
trzymywania uwagi” oraz związanej z nią „pamięci”. Dla niniejszych rozważań szcze-
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golnie ważna jest podkreślana przez autora zasadnicza rola „uwagi” w procesie selekcji 
bodźców, która w perspektywie czasowo-przestrzennej daje się sprowadzić do wyboru 
danego momentu lub regionu przestrzeni. Przede wszystkim jednak zmienione defini
cje pozwalają na istotne uogólnienie rozumienia ostensji jako kategorii poznawczej 
w stosunku do znaczeń desygnowanych przez określenia „wskazywania” lub „pokazy
wania”. Konsekwencje, jakie ze sobą niesie zmiana definicji, można było dostrzec 
w przykładzie wcześniejszej analizy „pokazywania” pośpiechu, gdzie akt ostensywny 
polegał nie tyle na wykonaniu („pokazaniu”) czynności o wyznaczonych ramach cza
sowych, ale „natężeniu uwagi” odbiorcy, jakie wywoływała zauważalna zmiana 
w tempie działania. Podobnie w przypadku określenia ostensji jako „ukierunkowania 
uwagi” nie jest konieczne istnienie przedmiotu czy też fragmentu przestrzeni, na który 
bylibyśmy w stanie jednoznacznie wskazać. Może się na przykład zdarzyć, że na pyta
nie: „Co to jest żaba?” odpowiemy: „Spójrz pod nogi”. Sam przedmiot, w tym przy
padku żaba, nie został zatem wskazany, ale doszło do określenia kierunku spojrzenia, 
co prowadzi do tego samego skutku poznawczego co wskazanie żaby palcem. Samo 
wskazanie palcem nie musi zresztą wcale jednoznacznie określać przedmiotu. Nie ma 
bowiem żadnej pewności, czy osoba wyciągająca rękę w stronę okna wyjaśnia nam zna
czenie słowa: „szyba”, „rama”, „okno”, czy wskazuje na sam okienny otwór lub też mo
że na coś, co znajduje się na zewnątrz okna. Dlatego trudno utożsamiać ostensję z takim 
gestem wskazywania, który jednoznacznie wyróżnia pożądany przedmiot.

Do zdefiniowania ostensji jako „koncentracji uwagi” skłania także etymologia tego 
słowa. Już w pobieżnej refleksji uwagę zwraca związek pomiędzy słowami „ostensja” 
i „ostentacja”. O ile słownikowe znaczenie pierwszego z nich sprowadza się do de
monstrowania, prezentacji, ukazywania, o tyle „ostentacja” znacznie dobitniej podkre
śla aspekt przyciągania, koncentracji uwagi, gdyż rozumie się ją jako „sposób zacho
wania obliczony na pokaz, mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi”. Potwier
dzenie intuicji o związku terminu „ostensja” z pojęciem „uwagi” przynosi etymologia 
łacińskiego słowa ostensio, które pochodząc od ostendere, posiada ten sam rdzeń ten
dere co odpowiadające polskiemu „uwaga” łacińskie attendere. Co więcej, samo ten
dere oznacza zarówno naciąganie, jak i kierowanie się dokądś. W pojęciu tym mamy 
zatem zawartą zarówno ideę nawiązującą do zaproponowanych w definicji natężania 
uwagi, jak i jej kierowania. Samo natomiast ostendere, które może oznaczać zarówno 
wskazywanie, jak i pokazywanie, może także zostać użyte w sensie „wystawianie na 
coś”, w przenośni „stawianie przed oczyma”. W odniesieniu do rozważań nad proce
sem poznawczym uzasadnione wydaje się rozszerzenie niniejszej metafory do nieco 
bardziej ogólnej postaci: „stawiać w kręgu czyjegoś zainteresowania, a zatem uwagi”.

Motywacja utożsamienia aktu ostensji z działaniem zmierzającym do przyciągnię
cia uwagi nie ogranicza się do przesłanek etymologicznych oraz chęci wpisania tego 
pojęcia w model współczesnej psychologii poznawczej. Zasadniczym celem przyjętego 
uogólnienia jest wyjaśnienie istotnych cech aktów ostensywnych jako elementów pro
cesu komunikacji teatralnej. Omówione wcześniej konsekwencje przyjęcia definicji 
wykraczającej poza metaforę „wskazywania” warto teraz uzupełnić refleksją nad po
rządkiem tych ludzkich doświadczeń, które składają się na uformowanie pojęcia osten
sji. Jej prototypowe rozumienie jako aktu wskazywania implikuje osobę nadawcy, 
który manifestuje swoją intencję wyróżnienia danej rzeczy. Co więcej, sytuacja ta za
kłada istnienie jakiegoś kodu czy konwencji pozwalającej wskazywać na wybraną 
rzecz, na przykład przez wyciągnięcie ręki lub umieszczenie strzałki o odpowiednim 
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zwrocie. Tymczasem konwencje te są wtórne względem bardziej pierwotnego do
świadczenia, jakim jest „przyciąganie ludzkiej uwagi” przez zjawiska występujące 
w otaczającym nas świecie, nieobarczone intencją komunikacyjną drugiej osoby. Naj
ogólniej rzecz ujmując, każda zmiana lub ruch wywołuje w człowieku bezpośrednią 
reakcję lub uruchamia proces interpretacji zdarzenia. Mechanizm ten, będąc podstawą 
ludzkiej aktywności w świecie, stanowi jednocześnie fundament działań ostensywnych 
ze strony nadawcy, który - modyfikując w odpowiedni sposób otoczenie - może 
wpływać na natężenie oraz kierunek uwagi odbiorcy. Samo zaś wskazywanie poprzez 
wyciągnięcie ręki stanowi zapewne wyuczoną konwencję, z którą zapoznajemy się już 
w dzieciństwie. Rodzice, chcąc, aby dziecko popatrzyło na przykład na obrazek, wy
ciągają rękę w kierunku malunku, pukają weń lub skrobią, i to właśnie dźwięk przycią
ga uwagę dziecka, które z czasem uczy się podążać wzrokiem za wyciągniętą ręką2 . 
Mamy zatem do czynienia z konwencjonalizacją doświadczenia, która prowadzi do 
wytworzenia się kodu.

Przykład ten wprowadza nas w kolejne zagadnienie, zasadnicze dla procesu po
znawczego: zagadnienie tworzenia nowych znaczeń. Gest wyciągniętej ręki utrwala się 
jako akt wskazywania, w wyniku powtarzającego się wielokrotnie jego współwystę- 
powania z działaniami dążącymi do koncentracji uwagi dziecka - stukanie, machanie 
dłonią. W teatrze proces ten, mimo że o wiele bardziej złożony, funkcjonuje jednak na 
gruncie tej samej zasady, pozwalając na tworzenie nowych znaczeń, a - ujmując rzecz 
szerzej - również kodów charakteryzujących nowe nurty w inscenizacji. Umberto Eco 
w swoim modelu semiotycznym wyróżnia sytuację, którą określa terminem „przedko- 
dowania” (undercoding)6. Rozumie pod tym określeniem ten moment w rozwoju no
wych form teatralnych, w którym reguły generowania znaczeń są przez ogół odbior
ców znane jedynie w przybliżeniu. Jednym ze sposobów kształtowania się nowych, 
uściślonych reguł odbioru jest właśnie powtarzający się proces skupiania uwagi wi
dzów na wybranych cechach inscenizacji, dzięki czemu zostająone wyodrębnione jako 
jednostki konstytutywne nowego trendu estetycznego. Stąd też częste wrażenie agre
sywnej prowokacji ze strony teatrów awangardowych, które - wyznaczając przyszłe 
konwencje oraz kody - zmuszone są do radykalnych działań, które zwrócą uwagę na 
nowe składniki sztuki teatralnej. Widzowi bowiem działania te wydają się niejedno
krotnie zbyt nachalne w stosunku do znaczeń, jakie ze sobą niosą. Dopiero z upływem 
czasu poszczególne elementy nowej estetyki zyskują bogatsze znaczenie, dzięki czemu 
twórcy teatralni mogą przejść do bardziej wysublimowanych form ich wykorzystania.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na 
nieuzasadnione wprowadzanie przez teoretyków podziału na komunikację językową

25 Innym obok dźwięku pierwotnym sposobem przyciągnięcia uwagi jest ruch, dlatego ruch dłoni wy
ciągniętej ręki także powoduje, iż wzrok odbiorcy podąża w tym kierunku, jaki wyznacza ręka.

26 K. Elam, The Semiotics..., s. 55
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lub znakową oraz „podstawową formę oznaczania, jaką jest ostensja”27. Błąd tego ro
zumowania wynika z faktu, iż ostensja nie stanowi pewnego rodzaju komunikacji, ale 
- integralną część tego procesu, występującą także w bardziej złożonych formach 
przekazywania znaczeń oraz informacji. Pełni ona zasadniczą funkcję sygnalizowania 
intencji komunikacyjnej, uruchamiając tym samym proces konceptualizacji, będący 
interpretacją komunikowanych lub tylko odbieranych informacji. Stąd też nie można 
przeciwstawiać ostensji innym rodzajom oznaczania, gdyż towarzyszy jej nieodłącznie 
poszukiwanie relewancji w procesie inferencji lub dekodowania. Inne zasadnicze funk
cje ostensji to: wstępna selekcja informacji, określanie granic w procesie powtarzania, 
sygnalizowanie momentu zmiany stanu, rozróżnienie na figurę oraz tło (kontekst). 
Każda z tych czynności daje się opisać zarówno w terminach percepcji rzeczywistości 
o cechach fizykalnych, jak również jako działanie w przestrzeni mentalnej, co umożli
wia poszukiwanie analogii pomiędzy postrzeganiem rzeczywistości scenicznej a proce
sem konceptualizacji, czyli interpretacją danych postrzeżeniowych, prowadzącą do 
ukształtowania się znaczeń.

27 Ibidem, s. 29.

2. Ostensja w teatrze

Przyjęcie definicji ostensji jako aktu koncentracji uwagi, będącego jednocześnie jed
nym z fundamentalnych składników procesu poznawczego, kwestionuje przypisywaną 
jej tradycyjnie funkcję cechy dystynktywnej, odróżniającą charakterystyczną dla teatru 
sztukę „pokazywania” od komunikacji narracyjnej, posługującej się systemem znaków. 
Akty ostensywne, zmierzające do koncentracji uwagi, występują bowiem w każdym 
rodzaju komunikacji, sygnalizując intencję komunikacyjną oraz wpływając na nie
zbędną dla interpretacji selekcję przekazywanych treści. Sedno zagadnienia tkwi nato
miast w sposobie, w jaki ostensja funkcjonuje w poszczególnych rodzajach komunika
cji. W przypadku języka naturalnego intencja komunikacyjna oraz proces selekcji 
podlegają silnej konwencjonalizacji, co sprawia, że często umykają one naszej uwadze. 
Relacje pomiędzy poszczególnymi słowami oraz ich hierarchię określa jednoznacznie 
gramatyka, natomiast intencja komunikacyjna zawarta jest a priori w znaku słownym. 
Intencja komunikacyjna stanowi zresztą jedną z fundamentalnych cech wszystkich 
systemów znakowych. Obraz mijanego drzewa nie musi zwrócić naszej uwagi, jednak 
wypowiedziane przez towarzyszącą nam osobę słowo: „drzewo!” zmusza do tego, że 
zakładamy istnienie określonej intencji osoby mówiącej, lub do odpowiedniej reakcji, 
na przykład ominięcia stojącego na naszej drodze pnia. Wpisana a priori w system 
znakowy intencja komunikacyjna umożliwia także identyfikację niektórych zmysłowo 
postrzeganych przedmiotów jako znaków, z pominięciem koniecznej kompetencji, 
pozwalającej odbiorcy rozpoznać ich znaczenia. Nie wnikając w nieistotne dla niniej
szej pracy szczegóły tego procesu, warto zwrócić uwagę na sytuację, w której kierowca 
dostrzega na poboczu szosy tablicę w kształcie białego koła, otoczonego czerwoną 
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obwódką. Jeśli nawet całkowicie zapomniał, do czego zobowiązuje go owa tablica, 
z ogromnym prawdopodobieństwem rozpozna ją jako znak drogowy i będzie się sta
rał odnaleźć właściwe jej znaczenie. Kierowca może oczywiście przejechać obojętnie 
obok znaku zakazu ruchu, nie zmienia to jednak faktu, że obecność znaku z samej 
swojej natury stanowi akt ostensywny, obojętność zaś wobec faktów komunikacyjnych 
płynie stąd, że koncentracja uwagi, która ma charakter skalarny, w dużym stopniu 
zależy od warunków pozasystemowych, sytuacji oraz stanu mentalnego odbiorcy. Nie 
dość wyrazisty znak nie przyciągnie uwagi zmęczonego kierowcy, tak samo jak na 
przykład słabe sygnały w postaci niezbyt zdecydowanego machania rękami mogą spo
wodować, że nasz przyjaciel minie nas jak obcą osobę. Potem możemy usłyszeć: „Wi
działem kogoś wymachującego rękami, ale nie wiedziałem, że to ty” lub „...że to do 
mnie”. Jeśli bowiem działania naszego przyjaciela nie wyróżniają go w sposób dosta
teczny z tłumu, to uwaga, którą mu poświęcimy jako komuś machającemu rękami, 
może okazać się niedostateczna dla rozpoznania jego tożsamości lub uświadomienia 
sobie, że wykonywane gesty skierowane są do nas. Odbiorca reaguje jednak nie tylko 
na intencjonalne działania innych istot ludzkich, ale na każde zdarzenie wzbudzające 
jego zdziwienie, a zarazem ciekawość.

W teatrze politycznym intencja bezpośredniego zakomunikowania publiczności po
żądanych treści bywa wyraźnie zaznaczana, jak na przykład w spektaklach Brechta, 
w których komentujące przebieg akcji songi były wyraźnie wydzielone z pozostałych 
zdarzeń. W teatrze iluzyjnym znacznie rzadziej można się dopatrzyć wyraźnych zwro
tów do widowni. Dlatego widz spogląda na kolejne wydarzenia w sposób analogiczny 
do obserwacji pozateatralnej rzeczywistości. Różnica polega natomiast na tym, że teatr 
musi wzbudzić zainteresowanie widza poza ramami czystego pragmatyzmu życiowe
go. Reagując na różnorodne bodźce, człowiek unika niebezpieczeństw lub zaspokaja 
swoje potrzeby fizjologiczne lub psychiczne. W teatrze, jakkolwiek przeżywa tu róż
nego rodzaju doznania, nie jest zmuszony do jakiejkolwiek reakcji w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu lub zaspokojenia swoich potrzeb. Dystans pomiędzy widownią 
a sceną teatralną wyklucza przecież konieczność bezpośredniego wpływu zdarzeń 
świata przedstawianego na odbiorcę. Dlatego każdemu spektaklowi towarzyszy nie
bezpieczeństwo, że publiczność pominie go z obojętnością, jak to czyni w stosunku do 
dziesiątków zdarzeń zachodzących w rzeczywistości pozateatralnej, które nie ingerują 
bezpośrednio w ich życie.

O konieczności wzbudzenia zaciekawienia przebiegiem zdarzeń wiedzą zarówno 
teoretycy teatru, jak jego praktycy. Zbigniew Raszewski, definiując sytuację teatralną 
jako układ skupiający, biegunowy i dynamiczny, posługuje się przykładem wypadku 
ulicznego. Niepowszednie zdarzenie przyciąga tłum gapiów (widzów), którzy 
gromadzą się wokół akcji ratowniczej, chcąc się dowiedzieć, jak doszło do tego wy
padku, kto jest winny, co stało się z ofiarą. Układ, w którym działania ratowników są 
obserwowane przez otaczający ich tłum, trwa tak długo, jak długo przebiegowi zdarzeń 
towarzyszy zaciekawienie i zainteresowanie zafascynowanych ludzi. Podobne skutki 
powinno wywoływać przedstawienie teatralne. Dlatego twórcy spektakli stosują różno
rodne sposoby przyciągania uwagi publiczności. Peter Brook, starając się przezwycię
żyć konsekwencje niedramatycznej formy swojej inscenizacji Mahabharaty, której 
początek miał formę narracyjnej opowieści o „zbyt zamierzchłych czasach”, umieścił 
na scenie w roli słuchacza małe dziecko. Zgodnie z założeniem reżysera, najprostsze 
pytania zadawane przez małego słuchacza miały swoją naiwnością ujmować wi
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dzów, którzy na wzór dziecka powinni poddać się całkowicie magii opowiadania. Na 
zainteresowanie widzów mogą wpływać także aspekty pozateatralne, na przykład cena 
biletów. Wysoka opłata przesądza przecież w ogólnym mniemaniu o wartości nabywa
nego towaru. Podobnie istotną rolę odgrywa wpływ autorytetu, w postaci recenzji lub 
opinii cenionej osoby. Wszystkie te elementy należy brać pod uwagę, analizując odbiór 
przedstawienia teatralnego przez widzów. Dla niniejszej pracy ważny jest przede 
wszystkim wpływ samej sytuacji teatralnej na wzmożenie uwagi publiczności.

Semiotycy podkreślają przede wszystkim rolę umowy, która „zmusza” do przypisa
nia zdarzeniom na scenie szczególnego znaczenia. W samą naturę sytuacji teatralnej 
jest jednak wpisany mechanizm, który skłania widzów do skupienia uwagi na scenie. 
Jest nim wydzielenie terenu działań scenicznych. Nawet w niektórych happeningach 
autorzy działań skupiali uwagę widzów, oddzielając teren akcji na przykład sznurem 
lub też w inny dopasowany do sytuacji sposób. Aktorzy Brooka w czasie eksperymen
talnej wyprawy do Afryki odgrywali swoje improwizacje na rozłożonym dywaniku, 
w teatrze mieszczańskim zaś jedną z głównych granic świata przedstawianego pozo- 
staje rampa. Wszystkie te zabiegi wykorzystują opisaną wcześniej zasadę percepcji, 
która wydzieloną przestrzeń każę postrzegać jako cięższą, posiadającą większągę- 
stość. Najbardziej charakterystycznym przykładem wykorzystania tej zasady w te
atrze pozostaje rama sceniczna. Wynaleziona dla wzmocnienia iluzji, pozwoliła jedno
cześnie w naturalny sposób skupić uwagę widzów, którzy zgodnie z tezą Jurija Łotma- 
na postrzegają scenę jako przestrzeń zagęszczenia znaków. Dlatego zapewne rama 
sceniczna nie odeszła w zapomnienie wraz z upadkiem panowania iluzji w teatrze, 
a ostatnio w zmodyfikowanej formie w przedstawieniach Krystiana Lupy została pod
niesiona do rangi jednego z głównych moderatorów poznania. Grzegorz Niziołek za
uważa w swojej książce: „Lupa odnawia i wzmacnia ideę sceny pudełkowej, która 
oferuje widzowi zagęszczony wizerunek życia i równocześnie odświeża i intensyfikuje 
nasze postrzeganie. W przedstawieniach tego twórcy pojawia się charakterystyczna 
»czwarta ściana«: rama z naciągniętymi żyłkami na wzór siatki kartograficznej. Akto
rom daje ona poczucie bezpieczeństwa, izolacji, oddzielenia od widowni. Widzom 
z kolei stwarza nową optykę widzenia. Postacie, zdarzenia, przedmioty oglądane przez 
rodzaj przezroczystej tafli nabierają nowej wyrazistości. Lupa mówi w tym wypadku 
o »szoku trójwymiarowości«”28. Tym samym rama sceniczna stanowi istotny oraz 
wartościowy element, który kształtuje warunki odbioru spektaklu przez widza teatral
nego.

28 G. Niziołek, Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy, Kraków 1995, s. 113 i 108.

Zaciekawienie wyrasta zatem na gruncie zdarzenia niezwykłego, ale odbywającego 
się w odpowiedniej odległości od obserwatorów. Jak słusznie podkreśla Raszewski, 
wybuch wulkanu można podziwiać tylko z bezpiecznej odległości. Autor dodaje rów
nocześnie, że nazbyt wielki dystans również likwiduje zaciekawienie wydarzeniem. 
Zawarta w jego twierdzeniach teza o konieczności zachowania odpowiedniego dystan
su nawiązuje do przedstawianej przez Kozieleckiego poznawczej koncepcji psycholo
gii człowieka. Na jej podstawie daje się wysnuć wniosek, iż każdy akt ostensji musi 
być na tyle silny, aby został zauważony przez odbiorcę, ale jednocześnie nie może on 
szokować zbytnio nowością, wtedy bowiem zostanie zlekceważony. Ta sama zasada 
obowiązuje w teatrze. Trwanie w skostniałej tradycji wywołuje znudzenie. Zbytnia 
awangardowość zniechęca całkowitą niezrozumiałością. W ten mechanizm należy 
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jednak zawsze wpisywać czynniki zewnętrzne, wpływające na nasze nastawienie. 
Konwencja - na którą powołują się semiotycy - określająca przedstawienie teatralne 
jako działanie znaczące, nakazuje większy stopień tolerancji dla udziwnień pojawiają
cych się w teatralnych obrazach świata przedstawianego. Tolerancja ta ma jednak pew
ne granice, wypływające z kontekstu określającego sytuację komunikacyjną. 1 tak na 
przykład na większy stopień innowacji pozwolić sobie mogą uznani twórcy, korzysta
jący z kredytu zaufania, iż naprawdę mają coś ważnego do powiedzenia. Z drugiej 
strony, konieczność przygotowania publicznej wypowiedzi na temat obejrzanego 
spektaklu zmusza jej autora do przyjęcia postawy bardziej otwartej, dociekliwej, która 
pozwoli uzasadnić jego wystąpienie.

Ostensja spełnia jednak nie tylko funkcję komunikacyjną, skłaniając odbiorcę do 
podjęcia trudu interpretacji postrzeganych zdarzeń. Akty ostensji wpływają bowiem 
równocześnie na kształt samego znaczenia, przyczyniając się do takiej selekcji ele
mentów inscenizacji, która pozwalałaby na ustanowienie hierarchii znaków, istotnej 
dla zrozumienia spektaklu teatralnego. Nadawanie znaczenia każdemu elementowi, 
jaki znajdzie się na scenie, pozostaje w sprzeczności z naturą procesu poznawczego. 
Nie prowadzi przecież do całościowej interpretacji dzieła, a także jest niewykonalne ze 
względu na nieomal nieskończone możliwości wyodrębniania elementów i przypisy
wania im znaczeń. W teatrze dramatycznym pewien kierunkowskaz stanowią kody 
dyskursu fabularnego, umożliwiające rozpoznanie głównej postaci czy też kluczowych 
momentów rozwoju akcji. Jeśli jednak wystawienie dramatu nie ma się ograniczać 
jedynie do zobrazowania fabuły literackiej, to twórcy spektaklu powinni dysponować 
teatralnymi sposobami wpływania na selekcję informacji, jakiej w procesie odbioru 
dokonuje widz.

Najbardziej niezawodną metodą w tej materii pozostaje ustanowienie kodu, który 
w sposób arbitralny kieruje uwagę widza na istotne elementy obrazu scenicznego. 
W teatrze antycznym rolę taką odgrywał koturn oraz specjalnie zaprojektowany ko
stium, które wyróżniały postać aktora wśród otaczającej go przestrzeni. Kody tego 
rodzaju pozostają jednak zbyt statyczne w stosunku do rozwijającej się w czasie akcji. 
Dlatego w niektórych okresach rozwoju teatru pojawiają się mocno skonwencjonali
zowane sposoby gry aktorskiej, pozwalające kierować uwagą widza za pośrednictwem 
ustalonych gestów oraz układów postaci. Teatr współczesny, nawiązując czasem do 
dawnych tradycji, rezygnuje ze stabilnego kodu, odrzucając go jako skostniałą kon
wencję. Skostniałą, ponieważ uniemożliwiającą jakikolwiek rozwój formy. Nieco 
mniej radykalnie rysuje się rozwój przestrzeni scenicznej. Mimo jej zdecydowanych 
przeobrażeń i rewolucji teatralnej XX wieku to właśnie oddzielona od widowni scena 
oraz wyznaczająca kolejne etapy przedstawienia kurtyna pozostają w świadomości 
widzów typowymi cechami rozpoznawczymi teatru.

Ciekawą analizę wykorzystania kurtyny jako jednego z głównych atrybutów teatru 
przedstawiła Małgorzata Sugiera w swoim opisie inscenizacji Jerzego Grzegorzew
skiego Dziesięć portretów z czajką w tle. Po raz pierwszy kurtyna podnosi się tu na 
początku spektaklu, ukazując widzom

„majaczące zarysy przedmiotów; postacie Niny, Konstantego, Miedwiedeńki, ale przede wszyst
kim Maszę noszącą czamą suknię, pod pozorem której skrywa to, co naprawdę czuje. Z kolejną 
odsłoną mamy do czynienia, kiedy Konstanty za pomocą swojego przedstawienia pokazuje sa
motność i uwięzienie w czasie, jawnie prezentuje stan ducha wszystkich postaci. Odsłania się 
wówczas szara kurtyna, odkrywając istnienie kolejnej kurtyny z czerwonej, udrapowanej materii. 
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Kiedy Masza w rozmowie z Domem odkryje prawdę swoich uczuć do Konstantego, czerwona 
draperia powoli się rozsunie. Lecz wzrok widza nie powędruje w głąb sceny, bo drogę zagrodzi 
mu biały blejtram. Na jego tle uklęknie obnażona do pasa Nina. (...) Kiedy powie do Trigorina: 
»Cale życie spędziłam nad tym jeziorem i znam każdą wysepkę na nim«, zabrzmi to jak pierwsze 
zdanie tej historii, którą scena po scenie wymyśla każdy z nas, by w końcu zacząć ją traktować 
jak własne życie. Historię dziewczyny-czajki wymyśli do końca Trigorin. (...) Kiedy ją opowiada, 
Nina powoli wysuwa ze sceny blejtram. Kiedy Nina usunęła ze sceny blejtram, wyłoniła się na
stępna kurtyna. Tym razem jej funkcję pełnią białe dwuskrzydłowe drzwi w tylnej ścianie sceny. 
Do nich dobija się rozpaczliwie Irina, kiedy Konstanty próbuje popełnić samobójstwo. Pod tymi 
drzwiami odgrywa też swoje główne »przedstawienie«, udowadniając Trigorinowi, jak bardzo 
jest bezsilny od chwili, kiedy poznała jego tajemnicę. Te drzwi nie otworzą się nigdy i dla nikogo, 
choć wnęka w drugiej połowie tylnej ściany sceny wyraźnie sugeruje, że przecież za nimi coś 
musi być”29.

29 M. Sugiera, Między tradycją i awangardą. Teatr Jerzego Grzegorzewskiego, Kraków 1993, s. 117.
30 Ibidem, s. 118.

Wielorakie kurtyny z przedstawienia Grzegorzewskiego zyskują w interpretacji Su- 
giery metaforyczne znaczenie kolejnych odsłon „wnikających coraz głębiej w esencję 
codziennego »teatru« postaci, odkrywających mechanizmy ich podwójnej świadomo
ści”30. W przedstawionej analizie widać wyraźnie, w jaki sposób akty odsłaniania ko
lejnych kurtyn zwracają uwagę widza na istotne aspekty działań i wypowiedzi postaci, 
łącząc je w pewną obciążoną sensem całość.

Gest odsłonięcia kurtyny jako działanie mające na celu skupienie uwagi widza 
w określonym czasie i miejscu można odnaleźć w różnych tradycjach teatralnych. 
Niewiele jednak udaje się wskazać elementów przedstawienia tak jednoznacznie zwią
zanych z kodem teatralnym. Dlatego trudno mówić o sztuce teatralnej jako zbiorze 
skatalogowanych chwytów. Stąd też oglądanie spektaklu teatralnego przypomina sytu
ację osoby percypującej otaczającą ją rzeczywistość, i to osoby pozbawionej kontekstu 
pragmatycznego, determinującego cel podejmowanych przez nią działań interpretacyj
nych oraz dyktującego jej odpowiednie reakcje. Każdy kierowca, starając się uniknąć 
kolizji z innymi użytkownikami drogi, poszukuje informacji kierujących zasadami 
ruchu. Widzowi teatralnemu nic zazwyczaj nie grozi, a jeśli nawet aktorzy zaplanowali 
jakąś prowokację w postaci oblania go wodą czy posypania mąką, niewiele może na to 
poradzić. Dlaczego więc siedząc w wygodnym fotelu, tak często krytykowanym przez 
aktywistów teatru politycznego, miałby się w jakikolwiek sposób angażować w przed
stawiane wydarzenia, a co za tym idzie, podejmować próby ich zrozumienia? Uzasad
nienie oparte jedynie na wspomnianej już wcześniej umowie, zobowiązującej widza do 
specjalnej uwagi, eliminuje w dużym stopniu zagadnienie sztuki aktorskiej, spychając 
na odbiorcę całą odpowiedzialność za sens spektaklu. Tymczasem dobre przedstawie
nie potrafi przecież przekonać do siebie nawet najbardziej opornych sceptyków, prze
ciwnie zaś, nieudolna gra - zniechęcić nawet tych, którzy przychodzą do teatru z jak 
najlepszym nastawieniem. Jednym z fundamentów owej sztuki „przekonywania” jest 
umiejętność zaskarbienia sobie uwagi widzów, a często zapewnienie sobie jakiejkol
wiek widowni. Wiedzą o tym doskonale aktorzy uliczni, którzy rozpoczynają swoją 
pracę od wielu chwytów retorycznych, by najpierw zgromadzić wokół siebie odpo
wiednią ilość gapiów, a w dalszej kolejności starają się „rozgrzać widownię”, ćwicząc 
z nią „żywiołowe reakcje”. Nie inaczej postępują zespoły profesjonalne występujące 
poza teatrem. Eugenio Barba jako istotny fragment działań twórczych opisuje pochody 
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swoich aktorów na szczudłach z barwnymi chorągwiami, przy akompaniamencie głoś
nych gwizdków oraz łomotu bębnów. W ten sposób aktorzy teatru Odin przygotowują 
siebie i publiczność do planowanego przedstawienia lub pokazu.

Nie zawsze jednak można się odwoływać do tak agresywnych metod. W teatrze 
dramatycznym gwizdanie i jawne namawianie publiczności do krzyków lub oklasków 
pojawia się incydentalnie i ogranicza się zazwyczaj do gatunków komediowych. Stąd 
też zadanie skupienia uwagi widzów na przebiegu wydarzeń wymaga od aktora znacz
nie większej subtelności. Na wagę tego problemu zwraca uwagę jedna z aktorek teatru 
Odin, Roberta Carrieri, prezentując podczas jednego z zarejestrowanych na taśmie 
wideo warsztatów technikę koncentracji uwagi widza na wykonywanych przez nią 
gestach.

Także w doświadczeniach Petera Brooka wzbudzenie ciekawości odgrywanymi 
wydarzeniami wśród potencjalnej publiczności stanowi jeden z kluczowych składni
ków sztuki dramatycznej. W jego opisach eksperymentalnej podróży do Afryki bardzo 
często powraca motyw niezrozumienia, jakie powstaje już na fundamentalnym pozio
mie braku zainteresowania tubylców działaniami przybyłej trupy teatralnej. Nie był to 
jednak skutek niedostatku talentu aktorskiego, ale nieznajomości tamtejszej kultury. 
Sztuka kierowania uwagą widzów polega bowiem przede wszyst
kim na wyważeniu pomiędzy wyrazistością sygnału a jego ade
kwatnością w danym kontekście sytuacyjnym.

Dyrektywa ograniczenia zbyt nachalnych metod oddziaływania na publiczność 
w teatrze wypływa nie tylko z ogólnej zasady zachowania umiaru, ale i dopasowania 
działań do reguł rządzących światem przedstawianym. Chwyty nieuzasadnione lub 
jawnie odbiegające od pozostałej materii spektaklu są najczęściej uznawane za błędy 
sztuki inscenizacyjnej. Spektakl budujący swoją estetykę na efektach plastycznych nie 
powinien podpierać się w sposób nieuzasadniony ostrymi dźwiękami lub ekspresją 
językową. Co w tym kontekście oznacza słowo „nieuzasadniony”? Kwestię tę roz
strzygają każdorazowo krytycy, recenzujący przedstawienia. Z teoretycznego punktu 
widzenia należy ograniczyć się jedynie do spostrzeżenia, że każdy akt ostensywny 
powinien posiadać uzasadnienie w ramach zasad rządzących światem przedstawianym 
lub reguł jego prezentacji.

Ponieważ z najbardziej typową sytuacją mamy do czynienia w przypadku teatru 
przedstawiającego świat fikcyjny na gruncie fabuły dramatycznej, spróbujmy omówić 
zagadnienie odpowiedniości aktów ostensywnych na przykładzie fragmentu tradycyj
nej w tym względzie inscenizacji Dziadów Konrada Swinarskiego. Jedną z zasadni
czych kwestii, jaką musi rozstrzygnąć reżyser, jest obecność na scenie zjaw pojawiają
cych się podczas odprawianych przez lud wiejski guseł. Teatr, który nie rozporządza 
tak skutecznymi środkami iluzji jak film, może w tym względzie zdecydować się na 
usunięcie duchów ze sceny, ograniczając się jedynie do dochodzących z oddali głosów, 
lub też odwołać się do założonej a priori umowności spektaklu. Trudno we współczes
nym teatrze stworzyć choćby w minimalnym stopniu iluzyjny obraz istot niematerial
nych. W kontekście samej ostensji problem zjaw ogranicza się do wyboru sposobu ich 
pojawienia się na scenie czy, mówiąc precyzyjniej, zaznaczenia ich obecności. Kon
wencjonalne sygnały w postaci szumu wiatru czy skrzypiących drzwi rażą w poważnej 
inscenizacji swoją naiwnością, a przy tym skazują spektakl na nużące powtórzenia. 
W Dziadach kolejne zjawy pojawiają się w niedużych odstępach czasu, dlatego Swi- 
narski za każdym razem inaczej sygnalizuje ich obecność. Pojawienie się gołąbków, 
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ucieleśniających duszyczki dzieci, poprzedzone jest niespokojnym zachowaniem gro
mady, która rozgląda się niepewnie w oczekiwaniu na pierwszą zjawę. Kiedy snop 
światła pada na przysiadłe na gzymsie gołąbki, gromada kieruje w ich stronę swoje 
spojrzenia oraz wskazujące gesty. Z kolei Widmo Złego Pana sama zapowiada swoje 
przybycie głośnym łomotem w okno, który przeraża gromadę. Wreszcie ostatni z gości 
- Zosia, którą na nocne gusła wiatr przywiewa, zajmuje wyróżnione w przestrzeni 
scenicznej miejsce na ołtarzu.

O tym, że widowni nie można nużyć powtarzającymi się obrazami, wie nawet po
śledni reżyser. Mistrzostwo Swinarskiego leży w tym, że różnorodność chwytów, kie
rujących uwagą widzów, została mocno uzasadniona w warstwie ideologicznej przed
stawianego dramatu. Gołąbki zostały wyróżnione przez światło oraz ostensywne za
chowanie gromady. Same bowiem nie są zdolne do jakiegokolwiek działania. Nie po
trafią przecież nawet wyrazić swojej potrzeby i - jak maleńkie dzieci - zdane są na 
domyślność opiekunów. (W inscenizacji Swinarskiego duszyczki dzieci pozostają 
nieme.) Za to Widmo Złego Pana doskonale wie, czego mu potrzeba. Kłopot w tym, że 
gromada, tak samo jak za życia, boi się go i nienawidzi zarazem. Ktoś, kto przychodzi 
po prośbie, nie może łomotać w okna ani straszyć ognistymi płomieniami. Ale cóż, 
okrutna porywczość oraz obojętność na innych leży właśnie w naturze tego ducha i to 
skazuje go na wieczne potępienie. Odpowiednie dla siebie miejsce znajduje również 
Zosia. Niespełniona w miłości dziewczyna bezcześci ołtarz, wykonując w czasie swo
jego monologu ruchy kopulacyjne. Przyczyną jej cierpień nie jest jednak grzech nie
czystości, ale - paradoksalnie - jego brak. „Najpiękniejsza w całym siole” Zosia była 
bowiem zbyt pyszna, aby się zbrukać cielesnymi pokusami i choć raz „dotknąć ziemi”. 
Dlatego wypowiadane w momencie pojawienia się Zosi przez Guślarza słowa: „A toż 
czy obraz Boga Rodzicy, czyliż anielska postać” są tak naprawdę oskarżeniem, wska
zaniem winy młodej kobiety, która stawia się ponad innymi śmiertelnikami. Umiej
scowienie Zosi na ołtarzu wytwarza antynomię pomiędzy jej potrzebą zaznania „ziem
skich przyjemności” a świętością miejsca, antynomię obrazującą trudną tajemnicę 
miłości, łączącej czystość z jej pogwałceniem.

Umiejętność dopasowania chwytów inscenizacyjnych do logiki świata przedstawia
nego stanowi jedną z podstawowych cech sztuki inscenizacji. Jak w życiu codziennym 
musimy się nauczyć osiągać wyznaczone cele bez drastycznego wykraczania poza 
reguły życia społecznego, tak na scenie teatralnej ograniczeniem weryfikującym swo
bodę stosowania efektów estetycznych oraz znaczeniowych pozostają najczęściej re
guły świata wyznaczanego przez fabułę dramatyczną. Również typ reprezentacji, jeśli 
wykracza poza współczesną praktykę, powinien znajdować swoje uzasadnienie. Do 
czasów Swinarskiego, jak wspomina Marta Fik, „wszystkie realizacje Dziadów ograni
czały się w części drugiej do teatralnego »wyilustrowania« tekstu Mickiewicza, wspie
rając go jedynie środkami potęgującymi nastrój. (...) Wszelkie wskazówki bardziej 
»konkretne« czy szczegółowe, dotyczące samego ceremoniału, traktowane były 
umownie. (...) Swinarski, rekonstruując ów ceremoniał, nadał mu własną wyrazistość 
i realność”31. Dlaczego zatem widownia zaakceptowała to „wykroczenie” przeciw 
swoim „przyzwyczajeniom”, przypisując dziełu Swinarskiego miano jednej z najwięk
szych inscenizacji teatru polskiego? Zdecydowała o tym przede wszystkim spójność 

31 M. Fik. „Dziady” Swinarskiego [w:] Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, Kraków 
1999, s. 196-197.
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koncepcji, zakotwiczająca wszelkie działania i przeżycia postaci w ich cielesnych do
znaniach oraz zasadniczych sprawach świata realnego. W Wielkiej Improwizacji Kon
rad upada na ziemię „powalony słabością ciała, jakby epileptycznym atakiem”. Równie 
realne uzasadnienie zyskują działania Lucyfera, który - odgrywając rolę mistrza cere
monii w czasie balu (Lucyfera i mistrza ceremonii grał ten sam aktor, Jerzy Stuhr) - 
wpisuje się w realny konflikt polityczny pomiędzy polskimi patriotami a dworem Se
natora. Wszystkie sceny zmierzają więc w kierunku spraw ziemskich. Marta Fik słusz
nie podkreśla, że „Dziady nigdy nie poddawały się dobrze (przynajmniej na scenie) 
mistycznym interpretacjom”3 .

32 Ibidem, s. 196.
33 Z. Raszewski, Teatr w ¿wiecie widowisk..., s. 124.
34 P. Pavis, Słownik..., s. 180.

Swinarski uczynił tę obserwację atutem swojego przedstawienia. Nie dlatego, że 
mówi on o sprawach bliskich człowiekowi. Mistycyzm i transcendencja niekoniecznie 
muszą być mniej ludzkie niż fizjologia, ale „ucieleśnienie” postaci pozaziemskich po
zwoliło mu stworzyć niezapomniane kreacje aktorskie, uwolnione od stereotypowych 
wyobrażeń przepełnionych metafizyką bohaterów romantycznych oraz jasełkowej 
naiwności przedstawiania duchów. To właśnie przybywające na „dziady” zjawy, 
z pierwszych scen przedstawienia, kierują uwagę widzów na sprawy ludzkie. Gołąbki 
nie odbiegają jeszcze zbytnio od popularnego sposobu obrazowania duchów, ale posłu
żenie się żywymi ptakami wykracza już w pewnym stopniu poza umowność reprezen
tacji teatralnej. Pojawiającą się na samym początku kukłę Złego Pana zastępuje później 
żywy aktor, który ucieleśnia swoją grą cierpienia widma. Wreszcie Zosia, z łamiącym 
się głosem, cała rozedrgana, miota się w histerycznych próbach zaznania ziemskiej 
miłości. To już nie papierowe postacie z jasełek albo tajemnicze głosy zza sceny, to 
duchy z krwi i kości. Takimi zresztą są w dramacie Mickiewicza. Nauki, które głoszą, 
to moralność ludowa, nie kościelna, zgodna z typową dla wschodnich terenów religij
nością, odwołującą się w znacznie większym stopniu do natury oraz praw biologii niźli 
do metafizyki oraz mistyki świata zachodniego. Stąd też żywa obecność duchów na 
scenie znajduje w przedstawieniu Swinarskiego pełne uzasadnienie, poszerzając jedno
cześnie możliwości interpretacji aktorskiej tych postaci. Uwalnia to inscenizację od 
monotonii stereotypowych sygnałów obecności zjaw pozaziemskich, otwierając przed 
reżyserem możliwość posłużenia się chwytami inscenizacyjnymi wyprowadzonymi 
z przedstawianych przez poszczególne zjawy zasadniczych kwestii ludzkiej egzystencji.

Wymóg dopasowania działań ostensywnych do reguł rządzących światem przed
stawionym dramatu oraz konwencji jego reprezentacji na scenie wpisuje się w najbar
dziej popularną formę dramatu świata zachodniego, w którym pozycję centralną zaj
muje kreowany przez aktorów przebieg fikcyjnych zdarzeń. Stanowią one podstawę 
wniosków interpretacyjnych widza, punkt odniesienia dla działań artystycznych, po
zwalają wreszcie przypisywać danemu przedstawieniu większe lub mniejsze znaczenie. 
Kwintesencję tych zależności najtrafniej ujął Zbigniew Raszewski, dla którego Jedyną 
racją bytu świata przedstawiającego jest wytwarzanie świata przedstawionego”32 33. 
W naszej kulturze istnieją jednak również inne nurty działań teatralnych, odsuwające 
na plan dalszy funkcję reprezentowania na rzecz na przykład eksploracji fenomenu 
działania (performance) lub „refleksji nad istotą widowiska i nad procesem tworzenia 
nowych znaczeń”34. Z kolei w teatrze politycznym głównym motywem działań pozo- 
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staje nie opowiedzenie historii, ale zdolność do określonej zmiany świadomości społe
czeństwa. Pragmatyczny cel teatru politycznego wyznacza tym samym ramy zabiegów 
inscenizacyjnych, które w znacznie większym stopniu niż teatr fikcji fabularnej 
uwzględniają reguły wypowiedzi retorycznej oraz towarzyszącą przedstawianym zda
rzeniom realną rzeczywistość. W sławnym rewolucyjnym przedstawieniu Meyerholda 
Jutrznie, kiedy widzowie wchodzili do teatru, ich uwagę przyciągały wymalowane na 
ścianach agitacyjne hasła, a jednym z punktów kulminacyjnych przedstawienia były 
komunikaty relacjonujące przebieg faktycznych wydarzeń rewolucyjnych. Wprawdzie 
budowanie świata fikcyjnego z elementów świata realnego to praktyka towarzysząca 
działaniom teatralnym na przestrzeni całej historii, ale Meyerhold zmierzał w przeciw
nym kierunku. W jego teatrze to rzeczywistość realna anektowała fikcję. Dla widzów 
tamtego teatru było to tak oczywiste, że jako naturalny przyjęli incydent, kiedy pod
czas jednego z przedstawień „czerwonoarmiści weszli na scenę i spektakl przerodził 
się w rzeczywisty wiec”35. Spektakle Meyerholda były bowiem częścią rzeczywistości 
rewolucyjnej, nie zaś wyodrębnionym, zabezpieczonym przed ingerencją widzów 
światem fikcyjnym, jedynie przedstawiającym realne wydarzenia.

35 K. Braun, Wielka reforma teatru, Wrocław 1984, s. 224.

Retoryczny aspekt politycznych działań teatralnych stawia przed ich autorami do
datkowe zadanie wskazania odpowiedniego kontekstu pragmatycznego. W teatrze 
iluzyjnym kontekst wypowiedzi zostaje odsunięty na daleki plan lub zmienia się 
w różnych ujęciach krytycznych, często przydając tym dziełu jeszcze większej warto
ści. W teatrze zaangażowanym takie otwarcie kwestii interpretacji przeciwstawia się 
samej jego idei. Wróćmy do analizowanego już wcześniej przykładu pijaka, wystawio
nego na platformie w środku miasta. Jak już wiemy, sens tego aktu będzie interpreto
wany w zależności od przypuszczeń przechodniów co do autora całości przedsięwzię
cia. Zamiar Armii Zbawienia, by przestrzec przed zgubnymi skutkami nadużywania 
alkoholu, może być zniweczony, jeśli większość oglądających przypisze intencję wy
stawienia pijaka działaczom rewolucyjnym i odczyta jego obecność jako krytykę błęd
nej polityki społecznej rządu. Dlatego inicjatorzy akcji muszą podsunąć uwadze prze
chodniów informację na temat jej autorstwa. Sprawa wydaje się dość prosta. Pijak 
mógłby nawet występować w koszulce z odpowiednim logo, ale zarówno odejście od 
reguł świata przedstawianego w teatrze iluzyjnym, jak też zbytnia jawność zamierzo
nego celu oraz eksponowanie autora wypowiedzi o charakterze dydaktyczno- 
-politycznym nie zawsze są dobrze przyjmowane przez odbiorców. Zazwyczaj nikt nie 
lubi być pouczany przez kogoś, kto wie lepiej. Dlatego Armia Zbawienia powinna się 
odwołać do chwytów znacznie bardziej subtelnych, wykazując tym znajomość reguł 
sztuki wpływania na zmianę światopoglądu. Być może przypadkowy przechodzień nie 
od razu powinien zidentyfikować autorów, ponieważ - znając wartości kierujące dzia
łaniami Armii Zbawienia - odczyta tezę, zanim zdąży przyjrzeć się samemu „wystę
powi pijaka”. Przy takim założeniu pewną dozą talentu musi wykazać się również sam 
aktor odgrywający pijaka. Jego zadaniem będzie bowiem uwypuklenie najbardziej 
negatywnych aspektów pijaństwa. Przedstawiana postać powinna budzić politowanie 
lub obrzydzenie, tyle że nie z powodu nieszczęścia, jakie go spotkało, ale nieszczęścia, 
które sam sobie zgotował. Zadanie to z pewnością niełatwe, na tym jednak polega 
część sztuki aktorskiej: nie tyle idealnie naśladować odgrywaną postać, ile zwrócić 
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uwagę widza na wybrane jej aspekty. Inaczej kiedy aktor będzie imitował pijaka, wte
dy zamiast wzbudzić refleksję u widzów, może wywołać ich śmiech.

Każdy artysta teatralny powinien posiadać umiejętność wpływania na właściwą se
lekcję płynących ze sceny informacji przez widzów, ta stanowi bowiem fundamentalne 
narzędzie oddziaływania na ich wyobraźnię. Inaczej każdy aktor zdany jest na działanie 
przypadku, co czyni go amatorem. Większość aktorów i reżyserów kieruje się w tym 
względzie intuicją opartą na doświadczeniu oraz szczególnym talencie czy też wyczuciu 
teatru. Istnieją mimo wszystko pewne reguły, które poddają się racjonalnemu wyjaśnieniu.

Ostronienije

Z przytoczonych wcześniej rozważań łatwo się zorientować, że ostensję najczęściej 
utożsamia się z chwytem teatralnym zwanym ostronienijem. W takim właśnie rosyj
skim brzmieniu pojawia się to pojęcie w literaturze obcojęzycznej, zarówno w tej na
ukowej, jak i w pracach praktyków teatralnych. Trudno wyjaśnić przyczynę przejścia 
tego terminu do innych języków w wersji oryginalnej36 37, bez wątpliwości można jednak 
stwierdzić, że znajduje on swoje źródło w teoriach rosyjskiej szkoły formalnej, która 
wywarła zasadniczy wpływ nie tylko na rozwój myśli literackiej XX wieku, ale także 
na inne kierunki teoretycznych rozważań nad sztuką. Wolno się domyślać, że swoją 
rolę w sukcesie pojęcia ostronienija odegrała także silna pozycja teatru rosyjskiego 
z początku wieku, kiedy to akurat kształtowały się idee rosyjskich formalistów. Stani
sławski i Meyerhold są bodaj najczęściej cytowanymi autorami w całości literatury 
dotyczącej sztuki teatru. Również niektórzy współcześni twórcy teatralni sięgają bez
pośrednio do naukowych teorii formalistów. Weźmy dla przykładu Eugenio Barbę, 
jedną ze sztandarowych postaci drugiej rewolucji teatralnej oraz twórcę idei nowej 
drogi, zwanej trzecim teatrem. Przywołuje on w swojej książce nazwisko Wiktora 
Szkłowskiego, reprezentanta rosyjskiej szkoły formalnej. Szkłowski opisywał chwyt 
ostranienija jako „przeniesienie realnego powiązania do jakiejś umownej konstrukcji 
w celu zaostrzenia poznania realnego zjawiska”3 .

36 Słownik terminów literackich (Wrocław 1998) wymienia dwa polskie odpowiedniki tego pojęcia: 
„uniezwyklenie” oraz „dystancjalizacja”.

37 W. Szkłowski, O prozie. Rozważania i analizy, Warszawa 1964, t. 1, s. 11.

Jakkolwiek inspirujące byłyby prace rosyjskich formalistów, to jednak nie dają się 
one bezpośrednio zastosować do rzeczywistości teatralnej. Opisując rozwój procesu 
historycznoliterackiego, poddanego przede wszystkim immanentnym prawom auto
matyzacji oraz dezautomatyzacji, koncentrują się oni głównie na zagadnieniach styli
stycznych i kompozycyjnych. Dezautomatyzacja polega przede wszystkim na przekra
czaniu norm stylu oraz skonwencjonalizowanego układu elementów świata przedsta
wionego. W teatrze współczesnym trudno mówić o systemie norm stylistycznych na 
tyle ustabilizowanych w świadomości odbiorców, aby ich naruszenie niosło ze sobą 
istotne konsekwencje dla interpretacji. Z kolei konwencjonalizacja zasad budowy 
świata przedstawionego odnosi się bardziej do kompozycji fabuły niż do zasad ukazy
wania na scenie postaci oraz innych przedmiotów świata przedstawianego.
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Istnieją oczywiście pewne, w miarę powszechne konwencje teatralne, o których 
była już wcześniej mowa. Zazwyczaj kiedy aktorzy przekraczają granice sceny, wcho
dząc na teren zarezerwowany dla oglądających, widzowie traktują to jako działania 
znaczące i starają się je zinterpretować. Podobnie dzieje się, gdy akcja rozgrywa się 
w foyer, jak obrzęd dziadów u Swinarskiego, czy też gdy publiczność zostanie posa
dzona na zapleczu sceny, jak w Hamlecie IV Andrzeja Wajdy, co spowoduje, że akcję 
będzie się oglądać jakby od tyłu, a może od wewnątrz. Znacznie częściej jednak rozu
mienie przedstawienia opiera się na wiedzy przyswojonej na gruncie doświadczena, 
które nie wiąże się ze znajomością kodów teatralnych. Elizabeth Burns wyróżnia 
w tym kontekście dwa typy konwencji:

• retoryczne, które - stanowiąc pewien rodzaj teatralnej gramatyki, czyli reguł 
przedstawiania - pozwalają aktorom wyczarowywać fikcyjny świat oraz speł
niać akty perswazji skierowane do widzów,

• uwierzytelniające, czyli nadające wagę retorycznemu w swej istocie wysiłkowi 
sztuki dramatycznej, dzięki swojemu zakotwiczeniu w codziennym, pozateatral- 
nym doświadczeniu widza38.

38 E. Burns, O konwencjach w teatrze i życiu społecznym, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 315.
39 Ibidem.
80 J. Walaszek, Konrad Swinarski, Warszawa 1991, s. 207.

Drugi z wymienionych przez autorkę zbiorów konwencji „obowiązuje w odniesie
niu do wzajemnego oddziaływania na siebie aktorów jako postaci sztuki. Zawiera on 
modele społecznych norm w określonym czasie i w określonym miejscu lub środowi
sku. Sposób mówienia, zachowywania się i działania uwydatniony w sztuce musi tra
fiać widzom do przekonania i kojarzyć się ze światem ludzkiego działania, którego 
teatr jest tylko częścią. Konwencje te sugerują, że istnieje pewien ogólny, pozateatral- 
ny kodeks wartości i wzorców postępowania, z którego pochodzą język i akcja sztu
ki”39. Dodajmy, że model zachowań pozateatralnych musi uwzględniać również od
stępstwa od normy jako zachowania znaczące. Joanna Walaszek w swoim opisie wej
ścia na scenę kolejnej postaci Dziadów w inscenizacji Swinarskiego, Senatora, podkre
śla jego wyniosłość i wielkopańskość, kierując uwagę czytelnika na zachowania jego 
zauszników, którzy na scenę wchodzą tyłem, „do Senatora wszak muszą być zwróceni 
przodem”, a następnie „przysiadają na brzegach krzeseł”40, zamiast usiąść normalnie. 
Takie więc nietypowe zachowanie postaci znajduje swoje wytłumaczenie w wierno- 
poddańczym stosunku zauszników do Senatora.

Takie odstające od normalnego zachowania można spotkać w życiu codziennym, 
dla innych działań aktorskich natomiast prosta analogia do gestów i zachowań, okre
ślających powszednią ludzką aktywność, bywa czasem niewystarczająca. W jednej 
z pierwszych scen przedstawienia Grzegorzewskiego Powolne ciemnienie malowideł 
główny bohater, Konsul, zbliża się do proscenium, wykrzykując bezsensowne słowa: 
„Koriolan, umarł! Figa! Figa!”, a następnie wykonuje serię ruchów, które w żaden 
sposób nie dają się wyjaśnić w kontekście nawet najbardziej ekstrawaganckich zacho
wań. Dziwaczny balet, pełny nadludzkich zmagań z własnym ciałem i siłą grawitacji, 
nie daje się wytłumaczyć stanem upojenia alkoholowego głównego bohatera. Jego 
gesty i postawy są zbyt sztuczne, zbyt nienaturalne jak na przypadkowość zachowań 
pijanego. W realnym świecie działania Konsula mogłyby zostać uznane, co najwyżej, 
za objaw choroby psychicznej lub bezsensowną prowokację. Natura teatru przyzwala 
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jednak na pewną dozę przerysowania, które domaga się wysiłku interpretacyjnego, 
prowadzącego do wyjaśnienia, jakie powinno wyjść poza dostrzeżenie dziwactwa i nie
normalności danej sceny. Dla Ewy Bułhak gra Marka Walczewskigo, kreującego po
stać Konsula w przedstawieniu Grzegorzewskiego, stanowi hiperbolę pozwalającą 
dojrzeć, jak „ciało żyjące poza kontrolą przybiera nieludzkie formy”41. Posłużenie się 
hiperbolą tłumaczy się między innymi tym, że zataczająca się „zwyczajnie” postać 
prawdopodobnie nie zmusiłaby widza do przypisania jej ponadnormalnych cech, 
a przecież historia Konsula to nie dramat obyczajowy, ale wpisana w wymiar tragizmu 
parabola ludzkiego losu. Jako utwór pełen patosu charakteryzuje Powolne ciemnienie 
malowideł również Sugiera, z tym, że w jej interpretacji „udręka Konsula okazuje się 
tylko nikomu niepotrzebną iluzją, wydumaną tragedią”42. Główny bohater, uparty 
w swojej niekomunikatywności, kreujący wyimaginowane tragedie, staje się postacią 
groteskową, ujawniając tym samym fałsz odegranej roli życiowej. Obie przywołane 
interpretacje działań Konsula wykraczają poza zbiór wniosków, które dają się wysnuć 
na gruncie analogii do nietypowych zachowań ludzi, jakie możemy zaobserwować 
w życiu codziennym. Wyolbrzymianie braku kontroli nad ciałem lub upartej niekomu
nikatywności wykracza bowiem poza ramy konwencji uwierzytelniających, skłaniając 
się ku retorycznej figurze hiperboli.

41 E. Bułhak, Patrząc od prawej do lewej: Powolne ciemnienie malowideł, „Dialog” 1985, nr 10, s. 74.
42 M. Sugiera, Między tradycją..., s. 161.

Funkcjonowania w teatrze konwencji uwierzytelniających, także w postaci ich za
przeczenia polegającego na znaczeniotwórczej modyfikacji, nie należy ograniczać do 
wyniesionych z codziennej praktyki modeli zachowań społecznych. Widzowie przy
chodzą do teatru ze znacznie szerszym bagażem wyobrażeń o świecie, wynoszonym 
z doświadczeń związanych z obcowaniem ze sztuką oraz zdobywaniem wiedzy z ksią
żek i innych źródeł informacji. Różnica pomiędzy konwencją uwierzytelniającą 
a retoryczną nie leży bowiem w naturze źródła, z którego pochodzi, ale - w ich funkcji. 
Konwencje uwierzytelniające składają się na obraz świata, co do którego odbiorca 
żywi przekonanie o jego prawdziwości czy raczej prawdopodobieństwie. Ponieważ 
jednak do wielu dziedzin życia nie mamy bezpośredniego dostępu, nasze przekonania 
kształtują się na gruncie przekazów, często o charakterze fikcyjnym czy artystycznym. 
W dużej mierze także sama dziedzina sztuki stanowi obszar opisywany przez ludzi 
w kategoriach prawdy i prawdopodobieństwa. Zdecydowany w działaniu Hamlet wyda 
się równie nieprawdziwy jak wyjazd do Moskwy trzech sióstr z dramatu Czechowa. 
Dzięki takiemu rodzajowi rozumowania możliwe stają się chwyty teatralne, które - 
modyfikując funkcjonujące w powszechnej świadomości motywy i obrazy artystyczne 
- prowadzą do efektu ostronienija. W przedstawieniu Tadeusza Kantora Niech szcze- 
zną artyści na scenie wznoszona była barykada przypominająca obraz Delacroix. Na 
czele zbrojnej grupy znajdowała się jednak nie Wolność, ale Dziwka z Kabaretu. 
Oczekiwania widzów wyrastające ze znajomości malarstwa były więc podważane, 
domagając się tym samym wyjaśnienia nieoczekiwanej sytuacji.

Wyjaśnienie nieoczekiwanej sytuacji na scenie nie zawsze musi polegać na przypi
saniu jej określonego znaczenia w ramach reguł świata przedstawianego. Przypomni
my, że Burns wyróżnia dwa współegzystujące typy konwencji. Dlatego na interpretację 
spektaklu wpływają także konwencje retoryczne, określające zasady budowania świata 
przedstawionego zarówno w wymiarze powszechnym (pewne ogólne kody teatralne 
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oraz dramatyczne), jak i jednostkowym (idiolekt danego twórcy). Nie zawsze wejście 
tyłem na scenę definiuje charakter postaci lub jej stosunek do innych. Kiedy podczas 
prób do Parawanów Grzegorzewski poprosił, aby jedna z aktorek weszła tyłem43, to 
nie dla nadania sposobowi poruszania się postaci szczególnego znaczenia, ale w celu 
ułatwienia jej interpretacji roli założonej przez reżysera. Grzegorzewski dążył bowiem 
do tego, aby uchronić aktorkę przed uciekaniem się do konwencjonalnej manifestacji 
rozpaczy. Pozostaje oczywistą kwestią, że osoby obecne na przedstawieniu mogą po
traktować sposób wejścia aktorki jako znaczący, tu jednak właśnie przejawia się rola 
kodów retorycznych jako idiolektu określającego reguły kreowania przekazu arty
stycznego przez reżysera. Wielokrotny kontakt z pracami Grzegorzewskiego uczy 
traktować ruch aktorów w jego przedstawieniach bardziej funkcjonalnie aniżeli w te
atrze mimetycznym. Kod retoryczny funkcjonuje bowiem w ten sposób, że zawiesza 
wnioski płynące z odwoływania się odbiorcy do niektórych kodów uwierzytelniają
cych. To, co w odniesieniu do zawartego w naszej świadomości obrazu świata wyda
wało się ostronienijem, staje się zasadą kreowania świata fikcyjnego lub spełniania 
aktów perswazyjnych. Widz powinien nauczyć się rozpoznawać owe zasady, w prze
ciwnym wypadku będzie skłonny przypisywać szczególne znaczenie nawet prostym 
regułom prezentacji charakterystycznych dla poszczególnych konwencji teatralnych. 
Na przykład reguł, nakazujących aktorom zwracać się w stronę widowni w czasie wy
powiadania kwestii, nie można traktować jako znaczącej cechy zachowania postaci 
świata przedstawianego.

Ibidem, s. 69.

Zagadnienie powtarzalności i pamięci

Wykreowanie nowego stylu lub konwencji opiera się w pierwszym rzędzie na procesie 
powtarzania, który prowadzi do tego, że szokujące wcześniej chwyty tracą swoją zdol
ność kreowania dystansu poznawczego. W następstwie tego procesu aktywność inter
pretacyjna odbiorcy zastąpiona zostaje zautomatyzowanym przypisywaniem danym 
działaniom oraz zdarzeniom określonych znaczeń. Z czasem widzowie przyzwyczajają 
się do wchodzących tyłem postaci Grzegorzewskiego i przestają dostrzegać szczególne 
znaczenie w tym sposobie poruszania się. Z drugiej strony, powtarzanie powoduje 
często efekt przeciwny, czyli prowadzi do wyróżnienia danego elementu, stając się tym 
samym aktem ostensji. Żeby rozwiązać tę pozorną sprzeczność między dwoma konse
kwencjami procesu powtarzania, należy zwrócić uwagę na fakt, że żadne działanie ani 
też obraz nie stanowi sam z siebie aktu ostronienija, ale ujawnia się zawsze w odnie
sieniu do pewnego kontekstu. Działanie postaci kwalifikujemy jako niezwykłe w kon
tekście naszych wyobrażeń na temat typowego zachowania w danej sytuacji. Częste 
powtarzanie jakiegoś działania może prowadzić do oswojenia się odbiorców z jego 
niezwykłymi aspektami. Z drugiej jednak strony, jako nietypową możemy ocenić wła
śnie samą częstotliwość jego powtarzania. Tak więc ostronienije może odnosić się do 
różnych wymiarów naszej reprezentacji mentalnej, które powinniśmy wskazać w pro
cesie analizy aktu poznawczego.
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Dokładna charakterystyka wymiarów wspomnianej reprezentacji mentalnej wyma
gałaby szczegółowego zreferowania dużej części ustaleń dokonanych przez Langacke- 
ra, Lakoffa oraz innych kognitywistów, zajmujących się opisem struktur mentalnych. 
Część z nich pojawi się w dalszej części pracy, pozostałe zostaną pominięte jako mniej 
istotne dla teorii teatru, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju kognitywnej refleksji 
nad procesem odbioru spektaklu teatralnego. Na razie ograniczymy się zatem do za
proponowanego powyżej spostrzeżenia, określającego naturę ostronienija w sposób 
heurystyczny, oraz kilku typowych przykładów pozwalających zrozumieć istotę proce
su powtarzania w kontekście ostronienija.

Zacznijmy od tego, że kiedy mówimy o ostronieniju w teatrze, najczęściej mamy na 
myśli to, co zgodnie z terminologią Goffmana możemy nazwać niewłaściwym dobra
niem fasady osobistej44. Należy przez to rozumieć albo zachowanie nieprzystające do 
charakteru, albo postać umieszczoną w niewłaściwym kontekście czy też brak istotne
go atrybutu określającego daną osobę dramatu. W pierwszym przypadku najbardziej 
rozpowszechnionym chyba przykładem są przytaczane przez europejskich twórców 
teatralnych wrażenia ze spotkań z teatrem japońskim, w którym postacie kobiece grają 
mężczyźni. Szczególne zainteresowanie wzbudza trudna często do uchwycenia różnica, 
wynikająca z naturalnej motoryki mężczyzny, jednak odczuwana przez widzów mimo 
doskonałego przygotowania roli przez aktorów. Zdarza się także, że w niewłaściwym 
kontekście znajdzie się sama postać świata fikcyjnego. Król Ryszard III w dramacie 
Witkacego Nowe Wyzwolenie wyraźnie kontrastuje z otoczeniem, w którym - jak to 
wyjaśnia Konstanty Puzyna - „znalazł się zamiast bezsilnego Konrada z Mickiewi
czowskich Dziadów, podczas gdy obok, na kanapce, towarzystwo spokojnie rozmawia 
przy herbatce. Zamiast masek bohatera otaczają zwykli mordercy z dobytymi sztyleta
mi, a później zamiast erynii wpada sześciu drabów”45. Koszmarna groteska wyrasta 
zatem z zadziwiającego melanżu nieprzystających do siebie postaci, przedmiotów 
i zdarzeń.

44 E. Goffman, Fasada [w:] Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa 1981.
45 K. Puzyna, Witkacy [w:] S.l. Witkiewicz, Dramaty, Warszawa 1985, t. 1, s. 10.
46 J. Kott, Pisma wybrane. Teatr czytany, Warszawa 1991, s. 16 i 55.

Jednak najwyrazistszym chyba przykładem osoby dramatu odartej z istotnych atry
butów jest Ryszard II, który idzie na swoją abdykację pozbawiony szat królewskich. 
Dostojnicy niosą za nim insygnia władzy: złote jabłko i berło, ale brak płaszcza kró
lewskiego symbolizuje utratę faktycznej władzy. Zaraz potem już pod koniec abdyka
cji, kiedy zdarto także koronę z jego głowy, Ryszard II spogląda w lustro i tłucze je 
o ziemię. To jakby chwyt a rebours w stosunku do poprzedniego. Skoro król bez 
płaszcza, bez korony nie jest królem, to powinien stać się kimś innym. Tymczasem 
Ryszard w lustrze odnajduje swoją niezmienioną twarz46. Jego, a w pewnym stopniu 
i nasze jako widzów, wyobrażenie o królu zostaje zburzone.

Stosując terminologię teorii Goffmana, można powiedzieć, że typowa dla ostronie
nija jest sytuacja niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami fasady osobistej, 
jak na przykład postać o wyglądzie kobiety, ale o ruchach częściowo męskich, król 
wśród popijającego herbatkę towarzystwa lub też pozbawiony atrybutów swojej wła
dzy. W życiu codziennym takie niezgodności mogą być po prostu potraktowane jako 
odstępstwa od normy czy sytuacje niepożądane, ale w teatrze stają się zazwyczaj ele
mentami o istotnym znaczeniu.
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Chociaż przytoczone przykłady ukazują typowy sposób rozumienia tego, czym jest 
ostronienije, to zasada ta funkcjonuje również w przypadku wielokrotnego pokazywa
nia tego samego elementu inscenizacji. Chwyt powtarzania zadziała bowiem tylko 
wtedy, gdy wyda nam się ono nienormalnie częste, podając tym samym w wątpliwość 
statystyczną przypadkowość powtórzeń. Aktor, chodząc po scenie, wykonuje tysiące 
takich samych kroków i nikt nie uważa tego za znaczące powtórzenie. Natomiast trzy
krotne pojawienie się zabitej czajki w dramacie Czechowa stanowi podstawę wielu 
interpretacji całego dramatu. Zupełnie inną kwestią pozostaje powtarzanie, które przy
czynia się do oswojenia widza z szokującym go obrazem lub działaniem. Do mor
derstw Makbeta przyzwyczajamy się wraz z rozwojem tragedii i - choć nie wpływa to 
na ocenę kolejnych działań głównego bohatera - to zabójstwo króla Dunkana wydaje 
się tym, które ma wywrzeć na odbiorcy największe wrażenie. Dowodzi tego scena 
szósta aktu pierwszego, w której mamy do czynienia z jedynym w całym dramacie 
przykładem ironii tragicznej. „Pięknie tu wszędzie wokół. A powietrze tak rześkie, 
wonne, że sprawia przyjemność zmysłom”47 - mówi Dunkan po przybyciu do zamku 
Makbeta, podczas gdy gospodarze zdecydowali już o jego zamordowaniu.

47 W. Shakespeare, Makbet, tłum. S. Barańczak, Poznań 1994.
48 K. Pleśniarowicz, Teatr śmierci Tadeusza Kantora, Chotomów 1990, s. 45.
49 Ibidem, s. 45.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 60-61.

Zależności łączące proces powtarzania z ostronienijem stanowią ważny mechanizm 
przedstawienia teatralnego. Jednego z bardziej pouczających przykładów w tym 
względzie dostarcza przedstawiona przez Krzysztofa Pleśniarowicza w książce Teatr 
śmierci Tadeusza Kantora analiza Umarłej klasy. Pierwsza scena spektaklu ukazuje 
widzom cztery staroświeckie szkolne ławki oraz zasiadających w nich uczniów. Tyle 
że „nie są to zachowani w wiecznej pamięci sztubacy, ale autentyczni lub ucharaktery- 
zowani staruszkowie, którzy niekiedy zastępują tornistry manekinami własnego dzie
ciństwa. Ich twarze są trupio blade, włosy przyprószone siwizną, kilku ma na głowie 
staroświeckie meloniki. Szkolne mundurki, w jakie ubrano towarzyszące uczniom 
manekiny dzieci, kontrastują z tandetnymi, trumiennymi ubrankami samych starusz
ków”48. Całość obrazu kontrastuje zaś z potocznym wyobrażeniem szkolnej klasy, 
domagając się tym samym wyjaśnień. Według Pleśniarowicza, skonstruowany przez 
Kantora na scenie obraz dowodzi niemożności odtworzenia wspomnień lat dziecin
nych. „Wywołaną w pamięci kliszę można ożywić tylko w Teatrze Śmierci”49 50. Stąd 
trumienne ubrania staruszków i manekiny, które „nie tyle udają umarłych, co zastępują 
ich w pewien sposób, pośrednicząc niejako pomiędzy umarłym a aktorem” . 
W przedstawieniu Kantora pojawia się znacznie więcej elementów burzących stereoty
powy obraz świata. Z czasem ulegają one oswojeniu wskutek wielokrotnego powtarza
nia tych samych obrazów i działań scenicznych. Pleśniarowicz nadzwyczaj precyzyjnie 
porządkuje przebieg całości przedstawienia, ujmując go w ramy sześciu powracających 
klisz - „dominant umarłego wspomnienia” - oraz tej samej liczby sekwencji - „akcji 
opartych na grze z literaturą lub przywołujących historię”51.

Klisze:
KI - Fotografia umarłej klasy.
K2 - Parady uczniów wokół ławek.
K3 - Kolejne lekcje, prowadzone wokół tematów-haseł.
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K.4 - Szkoła przeistoczona w cheder.
K5 - Wielkie Toasty.
K6 - Klisza dźwiękowa.
Sekwencje:
51 - Gry sprzątaczki.
52 - Maszyna rodzinna wraz z mechaniczną kołyską.
53 - Tajny Egzekutor Urzędu w WC-ecie.
54 - Konszachty z pustką.
55 - Orgia symultaniczna oraz kolonialna robinsonada.
56 - Kobieta śpiewająca żydowską kołysankę przy mechanicznej kołysce.
Na dalszym etapie swojej interpretacji Pleśniarowicz wyróżnia znaczące układy 

klisz i sekwencji, obrazujące proces niemożności wskrzeszenia minionych zdarzeń. Dla 
rozważań nad funkcją powtórzenia w spektaklu szczególnie ważny jest sam fakt usta
bilizowania się wyrazistych jednostek inscenizacyjnych. To, co z początku mogło się 
zdawać trudne do wyjaśnienia, wraz z kolejnymi powtórzeniami przekształca się 
w rozpoznawalne jednostki, które składają się na język Umarłej klasy. Jednak język, 
jeśli ma oddziaływać na odbiorcę, nie może pozostawać statyczny. Jednym z podsta
wowych czynników uruchamiających aktywność poznawczą odbiorcy jest zakłócanie 
egzystującego w jego umyśle obrazu świata. Dlatego w kolejnych nawrotach poszcze
gólnych klisz Kantor wprowadza pewną wariantowość. „Poprzez dopełnienie wcześ
niejszych obrazów, np. Wielki Toast (K5), ale w formie pozowania do dagerotypu 
historycznego; powrót do ławek na kolejną lekcję, ale z białymi chusteczkami przy 
oczach (Uroczysty pogrzeb). Albo na odwrót, w wyniku odejmowania pewnych ele
mentów przywołanej ponownie sytuacji: bieg wokół ławek (K2) bez manekinów dzie
ciństwa, same głosy majaczeń historycznych (K6), bez obecności aktorów. Często też 
pojawiają się przekształcenia: Lalki zamiast aktorów w ławkach (KI); cheder (K4) 
zastępowany żydowską kołysanką...”52 Twórcze możliwości języka teatru określa za
tem proces ustanawiania, a zarazem jednoczesnego kwestionowania kodu, co stanowi 
o żywotności idiolektu danego artysty lub określonego prądu artystycznego.

52 Ibidem, s. 69.

Wariantowość powtórzeń zamyka niejako cykl zabiegów inscenizacyjnych, zwią
zanych z procesem zaburzania obrazu świata oraz asymilacji tych zaburzeń. Intrygują
ce swoją odmiennością od standardowych wyobrażeń pierwsze sceny Umarłej klasy 
asymilują się z czasem, tworząc w wyobraźni widzów ustabilizowany w pewnym stop
niu obraz świata przedstawianego na scenie. Wyróżnione jednostki znaczące otwierają 
równocześnie możliwości ich dalszych przekształceń, zatem kolejnych chwytów ostro- 
nienija, które w inscenizacji Kantora pojawiają się w postaci opisanej powyżej wa- 
riantowości. Analiza Pleśniarowicza obrazuje jeden z podstawowych postulatów 
J. Łotmana, mówiący o zdolności spektaklu do wytwarzania własnego kodu. Funda
mentem tego procesu są akty ostensji wpisane w proces powtórzeń. W przypadku 
Umarłej klasy prowadzą one do wytworzenia charakterystycznej dla tego przedstawie
nia poetyki, która pozwala ująć całość inscenizacji w ramy wyróżnionych przez Ple
śniarowicza rytmów semantycznych: ożywania-umierania, skupiania-rozpraszania, 
powołania-przekreślania itd.

Nie w każdym przedstawieniu teatralnym da się zaobserwować tak wyraziste rytmy 
semantyczne, wyrastające z łatwo dostrzegalnych podobieństw między poszczególnym 
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scenami. W każdym z nich jednak kategorie rytmu oraz podobieństwa stanowią jeden 
z fundamentalnych aspektów aktów ostensji. Semantyczne znaczenie rytmu w teatrze 
bywa najczęściej analizowane w odniesieniu do tekstu dramatycznego. W takim ujęciu 
rytm ustanawia „układ wypowiedzi dialogowych i konfigurację konfliktów, decyduje 
o rozłożeniu akcentów znaczeniowych, reguluje przyspieszenie lub zwolnienie replik, 
a tym samym rządzi całą dramaturgią przedstawienia”53. Ważną rolę rytm odgrywa 
także w kompozycji fabularnej dzieła, wyróżniając momenty zwrotne w rozwoju wy
darzeń. Natomiast w refleksji teoretycznej nad inscenizacją wyjaśnienie funkcji se
mantycznej rozkładu akcentów, wyznaczanych przez rytm przedstawienia, pozostaje 
raczej w sferze zgłaszanych przez teoretyków postulatów. Rozważania ograniczają się 
tu przede wszystkim do ustanawiania hierarchii poszczególnych rytmów danej insceni
zacji oraz opisania ich roli w tworzeniu związków pomiędzy różnymi systemami zna
ków scenicznych54.

53 P. Pavis, Słownik. .. s. 442.
54 Ibidem, s. 440-444.
55 G. Niziołek, Sobowtór..., s. 72.
56 Ibidem.

Tymczasem w kontekście omawianej tu semantycznej funkcji ostensji rytm przed
stawienia teatralnego w sposób oczywisty stanowi jeden z zasadniczych czynników 
znaczeniotwórczych. Poszczególne akcenty koncentrują uwagę widzów, a ich odpo
wiedni rozkład może kreować napięcie wyznaczające punkty kulminacyjne przedsta
wienia.

Połączenie układów rytmicznych z zamierzoną przez reżysera interpretacją dramatu 
można zaobserwować w dokonanej przez Grzegorza Niziołka analizie Ślubu Gombro
wicza w inscenizacji Krystiana Lupy. Niziołek zwraca uwagę na wariacyjną kompozy
cję przedstawienia, która wprowadza nowy rozkład akcentów, pozwalający uwypuklić 
niektóre wątki, inne zaś pominąć. „Lupa w pewien sposób - pisze Niziołek - burzy 
konstrukcję Ślubu. Nie interesuje go dramaturgia snu i mechanizm sennych skojarzeń, 
lecz intensywne, zbliżające się ku stanom halucynacji doświadczenie własnego - ja”55. 
Jedną z kulminacji takiego doświadczenia był moment pojawienia się „wielkiego cza
rownika”, wykreowanego przez działania głównego bohatera - Henryka. „Krąży on 
wokół Władzia uwięzionego w centrum narysowanego na podłodze koła. Dialog został 
wpisany w rytm ponawianych okrążeń i nasilającego się transu Henryka”56. Sama po
stać wielkiego czarownika nie występuje w dramacie, ale narastanie rytmu, stanowią
cego rdzeń trzeciego aktu, pozwala unieważnić pozostałe sensy dramatu, skupiając 
uwagę odbiorców na interesującym Lupę zagadnieniu doświadczania własnego ,ja”. 
Rytm jako kreator napięcia emocjonalnego nie musi zatem stanowić negacji intelektu 
w teatrze. Także niekoniecznie musi bazować na rytmach „systemów pozateatralnych”. 
W opisanej scenie mamy do czynienia z rytualnym działaniem postaci obejmującym 
ruch oraz mowę, a więc z czynnością przynależną bardziej do teatru niż do jakiejkol
wiek innej dziedziny sztuki.

Druga z wymienionych obok rytmu kategorii pozwalających dostrzec powtarzal
ność scen - podobieństwo - wymaga w zasadzie analizy na poziomie struktur pojęcio
wych. Dokładne określenie natury podobieństwa, a zatem ustalenie tego, co na przy
kład różni tę kategorię od analogii, musi się opierać na charakterystyce odpowiednich 
cech procesu konceptualizacji. W kontekście rozważań nad ostensją jedynym składni
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kiem procesu poznawczego, jaki przywołują akty porównywania poszczególnych mo
mentów przedstawienia, pozostaje zagadnienie pamięci. Jakiekolwiek zestawienie 
odległych fragmentów akcji lub nawiązanie do wcześniejszych zdarzeń staje się 
w teatrze możliwe jedynie pod warunkiem, że uprzednia sytuacja lub obraz, do którego 
odwołują się przedstawiane wydarzenia, utkwiły w pamięci widza z wystarczającą 
mocą, aby teraz mogły zostać przywołane. Przyjrzyjmy się podobieństwu dwóch scen 
Dziadów Swinarskiego, na które zwraca uwagę Joanna Walaszek. Zestawienie snu 
Senatora z wieszczym widzeniem Konrada autorka opiera na spostrzeżeniu analogii 
pomiędzy ruchem obu postaci. Dążąc do wyimaginowanej sławy i władzy, zarówno 
Senator, jak i Konrad pokonują tę samą pochyłą przestrzeń podestu, do tego samego 
centralnego miejsca, gdzie w momencie utraty złudzeń padają przegrani na ziemię. Czy 
jednak podobieństwo drogi Konrada i Senatora narzucało się w sposób oczywisty po
zostałym widzom? Rozmowy ze studentami, którzy oglądali spektakl na taśmie wideo, 
przekonują o tym, że choć wspomnianej analogii nie dostrzegali, to łatwo ją akcepto
wali po przeczytaniu interpretacji Walaszek. Pomińmy fakt rejestracji kamerą, zacie
rający w tym przypadku podobieństwo ruchu obu postaci. Reakcje studentów wskazują 
na zasadniczą różnicę pomiędzy zaakceptowaniem znaczeń tkwiących potencjalnie 
w spektaklu a ich rzeczywistym dostrzeżeniem podczas przedstawienia, które decyduje 
o autentycznym doświadczeniu zetknięcia z dziełem, a zatem o przeżyciu estetycznym. 
Idąc dalej, należy podkreślić, że w wyniku perswazji widz może zacząć dostrzegać 
analogię pomiędzy dwoma scenami, wciąż jednak nie będzie ona dla niego przekonu
jąca. Dlaczego? Ponieważ sama inscenizacja nie będzie dostarczała dostatecznie sil
nych sygnałów, które pozwolą powiązać oba fragmenty spektaklu. To jedna z przy
czyn, dla których nie zawsze intrygująca interpretacja inscenizacji przedstawiona przez 
krytykę przyczynia się do sukcesu przedstawienia. Wartość oglądania wydarzeń przed
stawianych w teatrze opiera się bowiem na wrażeniach emocjonalnych oraz intelektu
alnych, które wypływają z percepcji zdarzeń na scenie. Dlatego twórcy przedstawienia 
teatralnego muszą zadbać o to, aby znaczące zestawienia wybranych fragmentów były 
wynikiem przede wszystkim działań inscenizacyjnych. Samo podobieństwo odległych 
scen najczęściej pozostaje środkiem niewystarczającym. Reżyser ma więc do wyboru 
kilka dodatkowych rozwiązań. Po pierwsze, może wzmocnić działanie pierwszej ze 
scen tak, aby na dłużej utrwaliła się ona w pamięci odbiorców. Działaniem o prze
ciwnym zwrocie będzie wyraźne nawiązanie do sceny wcześniejszej. Teatr, w którym 
brak zazwyczaj narratora przywołującego poprzednie zdarzenia bezpośrednio w ko
mentarzu, posługuje się charakterystycznym znakiem wybranym z całości obrazu 
przedstawianej sceny lub powracającym motywem muzycznym. Użycie skonwencjo
nalizowanego symbolu, stanowiącego jedynie część ukazanego wcześniej na scenie 
zdarzenia, często skuteczniej przywołuje wcześniejszy, podobny moment przedstawie
nia niż całościowe podobieństwo obu momentów spektaklu. Inną zaletą posługiwania 
się jedynie fragmentem większej całości dla budowania podobieństwa jest możliwość 
wprowadzenia wariantowości powtarzających się obrazów, o której wspomina Pleśnia- 
rowicz w odniesieniu do Umarłej klasy. Mimo że kolejne, za każdym razem nieco 
inne, „parady uczniów” z łatwością wpisują się w jeden schemat działania, Kantor 
uzupełnia je powracającym motywem muzycznym walca François. Upewnia tym sa
mym widzów, że defilady i nagłe gonitwy staruszków to ciągle ten sam rytuał „po
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grzebu umarłego dzieciństwa”57. Reżyser teatralny musi zatem brać pod uwagę możli
wości poznawcze widza, w tym przypadku możliwości jego pamięci. Natomiast roz
wiązanie, jakie wybierze dla osiągnięcia pożądanego efektu, musi się tłumaczyć logiką 
inscenizacji, gdyż trudno za pomocą jednego sentymentalnego walca François ustano
wić wszystkie porównania i analogie teatralne.

57 K. Pleśniarowicz, Teatr śmierci..., s. 50.
581. Kurcz, Pamięć. Uczenie się. Język, Warszawa 1995, s. 135.
59 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1980, s. 237-238.

Wyróżnienie ostronienija jako szczególnego typu ostensji wiąże się ze słuszną in
tuicją twórców teatralnych, iż stanowi ono jedno z fundamentalnych działań znacze- 
niotwórczych. Zgodnie z twierdzeniem Idy Kurcz, rozwój zdolności poznawczych 
człowieka następuje w wyniku zakłócenia równowagi systemu poznawczego58. Jeszcze 
bardziej pouczająco, w kontekście rozważań wielu praktyków teatru dążących do ak
tywizacji widza, brzmią uwagi Józefa Kozieleckiego. Zgodnie z jego prezentacją po
znawczej koncepcji psychologii człowieka,

„siły napędowe działania tkwią w odpowiednio uslrukturalizowanej informacji wewnętrznej i ze
wnętrznej. Głównym źródłem motywacji stają się rozbieżności i sprzeczności między informa
cjami. (...) Interesujące są zależności między wielkością rozbieżności a siłą motywacji. Zgodnie 
z popularnym poglądem na świat, im większa jest różnica między aspiracjami a rzeczywistym 
stanem rzeczy, tym usilniej człowiek dąży do zdobycia nowych wartości. (...) Tak jednak nie jest. 
W psychologii rzadko spotyka się takie proste zależności. (...) Człowiek posiada pewną tolerancję 
wobec istniejącej rozbieżności między aspiracjami a osiągnięciami. W przypadku gdy rozbież
ność ta jest mała, nie podejmuje on żadnych działań. (...) Interesujące, że również bardzo duża 
rozbieżność między standardem a aktualnym stanem rzeczy nie wyzwala wysokiej motywacji”59.

Reżyser, stosujący chwyt ostronienija, powinien zatem czynić to zgodnie z regułą 
„złotego środka”, dobierając optymalny w danych warunkach stopień udziwnienia. 
Bardzo podobne koncepcje zawiera Brechtowska idea efektu obcości, który powinien 
pozwalać rozpoznać przedstawiany przedmiot, nadając mu zarazem pozór obcości. 
W ten sposób teatr polityczny zmusza widza do zajęcia postawy krytycznej, czyli do 
podjęcia pewnej aktywności intelektualnej, zmierzającej do wyjaśnienia dziwności 
przedstawianych zdarzeń. A to z kolei powinno prowadzić do rozpoznania reguł rządzą
cych życiem społecznym. Przedmiot, jak podkreśla Brecht, musi być jednak rozpozna
walny, inaczej - zgodnie z przedstawianą przez Nęckiego teorią poznawczej koncepcji 
psychologii człowieka - widz zrezygnuje z jakiejkolwiek próby interpretacji zdarzeń, 
lekceważąc wysiłek inscenizatora i aktorów.

Przestrzeń teatralna i reguły percepcji

Każdy rodzaj ostensji polega na - bardziej lub mniej - szczegółowym wyróżnieniu 
przedmiotu, wycinka przestrzeni czy tylko kierunku. Zatem zawsze mamy do czynie
nia z pewnego rodzaju aktem ostronienjia, polegającym na nadaniu danemu elemento
wi lub kierunkowi statusu odmiennego od pozostałych składników postrzeżenia. Mimo 
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wszystko warto zachować pojęcie ostronienija jedynie dla opisu tych procesów po
znawczych, u podstaw których leży różnica pomiędzy obrazem świata utrwalonym 
w umyśle odbiorcy a napływającymi aktualnie informacjami. Istnieje bowiem zbiór 
działań ostensywnych, które odwołują się w pierwszym rzędzie do zdeterminowanych 
przez naturę ludzką aktów percepcji oraz wyuczonych konwencji odbioru, a dopiero na 
dalszym etapie ujawniają wspomniany efekt obcości.

Zgodnie z przyjętymi przez psychologów założeniami, o motywacji ludzkich działań 
stanowi brak równowagi organizmu, co prowadzi do działania, mającego na celu jej 
przywrócenie. Odnosząc tę uwagę do procesu percepcji, należy przyjąć, że każde zabu
rzenie, pojawiające się w postrzeganym obrazie, wyzwala aktywność mentalną odbiorcy. 
Podstawowe mechanizmy działania tego procesu opisuje w swojej pracy o sztuce i per
cepcji wzrokowej Rudolf Amheim60 61. Warto przywołać niektóre z jego spostrzeżeń, sta
nowiące podstawę postrzegania większości kompozycji przestrzennych. Amheim rozpo
czyna swoje rozważania od przykładu z kropką umieszczoną w kwadracie, zwracając 
uwagę na to, że nie potrzebujemy dokonywać pomiarów, ale jednym rzutem oka potra
fimy rozpoznać, czy znajduje się ona pośrodku kwadratu, czy też nieco odstaje od jego 
centrum. Następnie przywołuje przykład, w którym kropka umieszczona zbyt blisko 
krawędzi zdaje się jakby przyciągana przez najbliższy bok kwadratu. Ta iluzja znajduje 
swoje wytłumaczenie w siłach psychologicznych postrzegania, opartych na wzajemnych 
oddziaływaniach kierunkowych napięć. Napięcia te nie są czymś, co odbiorca z sobie 
tylko wiadomych powodów dodaje do obrazów, lecz są tak samo nieodłączne od każde
go postrzeżenia, jak rozmiar, kształt, położenie i kolor. Stanowią zatem pewną uniwer
salną regułę postrzegania. Nie wnikając w szczegóły tego procesu, pozostańmy przy 
twierdzeniu, iż niektóre układy przestrzenne postrzegane są jako niestabilne, wytwarza
jąc tym samym pewne napięcia kierunkowe, które sterują uwagą widza, wpływając na jej 
ukierunkowanie. Obok działania napięć kierunkowych w postrzeżeniu pojawia się także 
odczucie ciężaru. Nie tylko w postaci oczywistego wrażenia, które przedmioty większe 
obdarza większym ciężarem, ale również jako konsekwencja zastosowania wybranego 
koloru i perspektywy. Jak się okazuje, głębia przestrzeni stanowi czynnik wpływający na 
kształtowanie się wrażenia ciężkości przypisywanego poszczególnym przedmiotom. 
„Obszar |>ola wzrokowego nabiera tym więcej ciężaru, im większą osiąga głębię” - pisze 
Amheim . Podobna zasada dotyczy doboru barw, gdzie im kolor jaśniejszy, tym wydaje 
się cięższy. Ethel Puffer wskazuje wreszcie na „walory osobiste”: „Fragment obrazu 
może przykuć uwagę widza ze względu na zainteresowanie, jakie wzbudza przedstawia
ny przedmiot - na przykład w adoracji będzie to miejsce wokół Dzieciątka Jezus”62. 
Uwaga Puffer pozwala dostrzec związek między właściwościami percepcji a znacze
niem. To, co sprawia wrażenie cięższego, z większym prawdopodobieństwem zostanie 
zinterpretowane jako ośrodek znaczenia obrazu niż pozostałe jego elementy. Nieprzy
padkowa wydaje się w tym kontekście używana potocznie metafora „ciężaru znaczenio
wego”. Istotne zagadnienia zwykło się przecież określać jako „obciążone dużym cięża
rem znaczeniowym”. Przy tym należy wyraźnie podkreślić, że wybór elementów znaczą
cych jest wynikiem współoddziaływania, a czasem bywa również efektem konkurencji 
pomiędzy regułami percepcji oraz oczekiwaniami odbiorcy. „Niekiedy same maleńkie 

60 R. Amheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978.
61 Ibidem, s. 37.
62 Ibidem.
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rozmiary przedmiotu stają się przyczyną fascynacji, co kompensuje niewielki ciężar, jaki 
skądinąd ma przedmiot”63.

6’ Ibidem, s. 38.

W swoich rozważaniach Amheim nawiązuje również do teatru. Dowodząc, że na 
wrażenie ciężkości wpływa wyodrębnienie, powołuje się na aktorów grających główną 
rolę, którzy często nalegają, żeby partnerzy trzymali się od nich z daleka w czasie waż
nych scen. Podobną do wyodrębnienia funkcję spełnia wydzielenie pewnej przestrzeni 
przez jej określenie, czyli objęcie konturem. Otóż kształt obwiedziony linią bywa za
zwyczaj postrzegany jako przedmiot bardziej substancjonalny, gęstszy od otoczenia, 
sprawiającego wrażenia pustego, rozproszonego tła. Za każdym więc razem, kiedy 
postać dramatu zostanie w jakiś sposób oddzielona od reszty, waga jej działań rośnie 
w oczach odbiorców.

Kolejnym istotnym spostrzeżeniem z zakresu percepcji przestrzeni teatralnej jest 
rozróżnienie strony lewej i prawej. Stanowi ono nawyk wyrastający raczej z naszej 
aktywności życiowej, opartej na asymetrycznej jednoręczności, a także zwyczaju czy
tania od strony lewej do prawej (obowiązującym przynajmniej w części kultur). Mimo 
to rozróżnienie to wytwarza automatyzm postrzeżeniowy, który powoduje, że przed
mioty leżące po prawej stronie wydają się cięższe. Natomiast w teatrze, jak utrzymuje 
Amheim, widzowie mają skłonność do utożsamiania się z postacią wchodzącą z lewej 
strony. Trudno potwierdzić tę tezę bez przeprowadzenia eksperymentów. Niewątpliwa 
pozostaje jednak skłonność odbiorców do nadawania przestrzeni naturalnego ukierun
kowania z lewej strony ku prawej. Fakt ten nakazuje twórcom kampanii reklamowych 
umieszczać na plakatach twarze polityków w odpowiednim profilu, który w odbiorze 
wywoła wrażenie patrzenia w przyszłość. Natomiast przy opisie diagonalnie pochyłego 
podestu scenicznego raczej jesteśmy skłonni użyć określenia, że wznosi się on od lewej 
ku prawej, niż opada z prawej ku lewej.

Pojęcia ciężkości, gęstości czy ukierunkowania w mowie potocznej, traktującej 
o przedstawieniu teatralnym, zastępowane są najczęściej określeniem centrum akcji, 
stanowiącego konceptualne uogólnienie wymienionych własności postrzegania. Wy
znaczanie takiego centrum nie ogranicza się zatem tylko do procesów percepcji, ale 
uzależnione jest także od aktywności konceptualnej oraz pewnych nawyków, wypły
wających ze znajomości konwencji społecznych i teatralnych. Punkt centralny świata 
przedstawianego może zatem zostać umiejscowiony na przecięciu dwóch dróg, jak na 
przykład w Dziadach Swinarskiego, w których centrum przestrzeni wyznaczały prze
cinające się podesty. Teatr odwołuje się mimo wszystko chętniej do konwencji spo
łecznych, które wyróżniają pewne postacie ze względu na ich status społeczny lub 
koncentrują uwagę wokół takich przedmiotów i miejsc, jak na przykład tron, ambona 
czy ołtarz. Najczęstszym chyba jednak sposobem, zarazem więc najbardziej teatral
nym, do którego odwołują się twórcy spektakli, jest układ postaci. Bohater otoczony 
przez pozostałych uczestników wydarzeń skupia uwagę widzów, podobnie jak obwie
dziony linią przedmiot. W wielu takich przypadkach dodatkowym czynnikiem, wyróż
niającym zamkniętą w kręgu osobę, jest skierowany na nią wzrok otaczających. Skłon
ność do podążania za cudzym wzrokiem nie stanowi zasady percepcji, lecz jest wy
uczona - niemniej funkcjonuje z dużą skutecznością. Można to zaobserwować szcze
gólnie w teatrze dla dzieci, gdzie mali widzowie często rozglądają się po całej sali 
teatralnej, poddając się całkowicie iluzji gry aktorów, dostrzegających wokoło nad
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zwyczaj interesujące postacie i zdarzenia. Dla widzów dorosłych, którzy częściej kon
centrują się na samej grze aktora, a o świecie przedstawionym wnioskują zwykle 
z reakcji samej postaci, spojrzenie bohaterów pozostaje skutecznym wyróżnikiem 
istotnych elementów inscenizacji. Patrice Pavis w swojej analizie wyreżyserowanego 
przez Brooka spektaklu Marat/Sade zwraca uwagę na scenę, w której Sade przekazuje 
Charlotte sztylet, który ma posłużyć do zabójstwa Marata. Sam sztylet został określony 
przez Pavisa jako „punktum”, czyli zgodnie z sensem, jaki mu nadał Barthes, „główny 
detal obrazu, detal, który dotyka nas i wpływa na jego znaczenie. W tym przypadku to 
»punktum« uwypuklone zostało przez spotykające się spojrzenia obu postaci: Sade’a 
i Cordey”64.

64 P. Pavis, From Theatre to Film: Selecting a Methodology for Analysis. On „Marat/Sade”, by Peter 
Weiss and Peter Brook [w:] J. Martin and W. Sauter, Understanding Theatre. Performance Analysis in 
Theory and Practice, Stockholm 1995, s. 220.

Wydaje się, że mimo ogromnego wpływu układu elementów scenograficznych na 
proces odbioru przedstawienia, jednym z fundamentalnych czynników kierujących 
uwagą widza pozostaje gra aktorska. Układy postaci, otaczających wybrane przestrze
nie, kontrasty pomiędzy różnymi grupami, wszystko to daje się analizować za pomocą 
metod opisanych przez Amheima w odniesieniu do kompozycji obrazu. W przypadku 
teatru pojawiają się jednak dodatkowe czynniki, a mianowicie dźwięk i ruch. Wiado
mo, że wśród statycznej kompozycji uwaga odbiorcy koncentruje się na elemencie 
znajdującym się w ruchu. Stąd w niektórych technikach gry aktorskiej aktor przed 
wypowiedzeniem kwestii wykonuje ruch. Sam dźwięk jest jednym z fundamentalnych 
i niezwykle skutecznych czynników aktywizujących uwagę odbiorcy, ale raczej w ra
mach czasowego układu zdarzeń. Postrzeżenia wzrokowe są w znacznym stopniu za
leżne od widza, dźwięki odbiera on jednak w ogromnej większości poza działaniem 
własnej woli. Nie potrafimy bowiem precyzyjnie rozpoznać miejsca na scenie, z które
go dobiegają dźwięki. Stąd też wypływa szczególna rola aktora jako żywej osoby, 
która - łącząc w mowie efekt ruchu i dźwięku - każdą swoją wypowiedzią przyciąga 
uwagę widzów.

Podsumowując rozważania nad kierowaniem uwagą widzów w przestrzeni teatral
nej, trzeba podkreślić, że analiza tego aspektu inscenizacji nie jest łatwa ze względu na 
ścierające się konkurencyjne reguły percepcji. Jednym z fundamentalnych sposobów 
wyróżniania elementów znaczących inscenizacji pozostaje porównywanie siły po
szczególnych sygnałów. Jak jednak porównać siłę dźwięku z konsekwencjami odbioru 
płynącymi z kompozycji przestrzeni? Czy obszar zakreślony linią wciąż będzie spra
wiał wrażenie cięższego od otaczającej go przestrzeni, jeśli jego kolor będzie ciemniej
szy od tła? Odpowiedź na powyższe wątpliwości można znaleźć w wynikach ekspery
mentów psychologicznych z zakresu percepcji. Dla teatrologa stanowią one jednak 
zaledwie jeden z elementów analizy, która nie będzie wiążąca, jeśli nie uwzględnimy 
procesów konceptualizacji i relewancji. Ludzki system wyróżniania składników ota
czającej nas przestrzeni podporządkowany jest bowiem skłonności ludzkiego umysłu 
do wyszukiwania informacji istotnych oraz mechanizmowi interpretacji prowadzącemu 
do lepszego rozumienia postrzeganych przez człowieka zdarzeń.

Podczas analizy założeń inscenizacyjnych oglądanego spektaklu konieczne staje się 
także odróżnienie funkcji ostensywnej od funkcji semantycznej stosowanego chwytu. 
Dla wyjaśnienia roli, jaką to rozróżnienie odgrywa w interpretacji przedstawienia te
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atralnego, przyjrzyjmy się funkcji światła. Może ono wprowadzać określony nastrój 
wśród widzów lub określać charakter postaci, na którą pada, pełniąc tym samym 
przede wszystkim funkcję semantyczną. Dzieje się tak choćby w ramach najbardziej 
zbanalizowanego systemu, w którym niebieska poświata świadczy o niebiańskim po
chodzeniu istot, czerwona zaś - przywołuje skojarzenia z mocami piekielnymi. I cho
ciaż zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy założeniem, w każdy akt ostensji wpisane 
jest potencjalnie znaczenie, to niekoniecznie tkwi ono w samym działaniu podjętym 
dla koncentracji uwagi widza. Świetlny krąg obejmujący wybraną postać zwraca na nią 
uwagę, wyrażając jednocześnie intencję komunikacyjną twórców inscenizacji, jednak 
kolor światła, jego natężenie i ruch często nie odgrywają istotnej roli w interpretacji 
oglądanej sceny.

Skłonność do utożsamiania źródła ostensji z przedmiotem obciążonym zasadni
czym znaczeniem wiąże się z doświadczeniem życia codziennego. Słysząc, dajmy na 
to, klakson samochodu, staramy się uniknąć właśnie tego pojazdu, który trąbi. Inaczej 
w teatrze, gdzie częściej mamy do czynienia z sytuacją w której czynnik stanowiący 
podstawę ostensji sam w sobie nie jest najistotniejszym składnikiem akcji. W wielu 
przypadkach funkcjonuje on nawet - inaczej niż w analizowanym przykładzie ze świa
tłem - jako niezależny od elementu znaczącego. W jednej ze scen Dziadów Swinar- 
skiego aktorka, grająca rolę Sowy, pokazuje pantomimicznie swoją nienawiść do 
Widma Złego Pana. „Na oczach żebrzącego o pokarm widma, żre kaszę, zapychając 
sobie usta i dławiąc się nadmiarem pożywienia” - pisze Joanna Walaszek65. Mimo 
bardzo wyrazistej gry, jej działanie mogłoby umknąć uwadze widzów, ginąc wśród 
otaczającego ją tłumu postaci. Dlatego też w czasie demonstrowania swojej nienawiści 
znajduje się ona nie tylko obok centralnej postaci obrzędu, Guślarza, ale również bli
sko postaci wypowiadającej w tym momencie tekst. Dzięki temu rozwiązaniu skupieni 
na osobie mówiącej widzowie łatwiej mogli dostrzec działania Sowy, które właśnie 
w tym momencie wyrażały treści zasadnicze dla inscenizacji Swinarskiego. Intencjo- 
nalność tego rodzaju zabiegów inscenizacyjnych objawia się jeszcze wyraźniej w ko
lejnej scenie, kiedy jedna z uczestniczek obrzędu, Pasterka, spogląda na widmo przy
byłego kochanka. W pierwszej części całej sekwencji wymiany spojrzeń wykonuje ona 
tylko jeden ruch, tylko jeden raz zmienia się także wyraz jej twarzy. Ta drobna zmiana 
mimiczna, wyrażająca ból pasterki, z łatwością mogłaby ujść uwadze widzów, ale 
właśnie w tym momencie pada rozkaz Guślarza: „Dajcie kropidła z ołtarza”. Wzrok 
widzów podąża wtedy za młodzieńcem, który zbliża się do Pasterki, i kiedy bierze on 
leżące obok niej kropidło, daje się dostrzec, jak młoda kobieta opuszcza wzrok. Uwagę 
widzów przyciągnął zatem ruch mężczyzny, podczas gdy znacząca była mimika Pa
sterki.

J. Walaszek, Konrad..., s. 192.

Z tego między innymi względu definicja aktu ostensywnego musi zawierać pojęcie 
ukierunkowywania uwagi, a nie tylko bezpośredniego wskazywania. Ważną 
rolę w teatrze odgrywa także rozumienie ostensji jako natężania uwagi, która nie 
daje się opisywać w ramach opozycji binarnej. Mówiąc inaczej, uwaga może się oka
zać niedostateczna dla właściwego odbioru przedstawienia. Irina Rudakova, opisując 
niepowodzenie dokonanej przez Petera Steina rekonstrukcji inscenizacji Stanisław
skiego Trzech sióstr, przekonywająco pokazuje, jak różnice w wyobrażeniach o świę
cie powodują że dla współczesnej widowni rosyjskiej - przed którą występował zespół 
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Steina - realizm z przełomu wieku staje się światem całkowicie egzotycznym. W kon
sekwencji ich zaciekawienie budziły sceny, które publiczność prawie sprzed wieku 
traktowała jako zwyczajne i nieznaczące. Codzienne działania urastały do „niezwy
kłych ceremonii życiowych, całkowicie przesłaniając toczącą się akcję. Tak było 
w scenie miłosnej pomiędzy Maszą i Wierszyninem, która w przestawieniu zupełnie 
straciła znaczenie. Rozgrywała się ona na środku sceny przy wyłączonych światłach. 
W inscenizacji Steina, w tym samym czasie, na wyższym poziomie sceny, gdzie znaj
dowała się jadalnia, służąca zajmowała się świecami. Uwagę widzów przyciągała więc 
niezwykła w ich odczuciu przykrywka na długim kiju, którą świece były gaszone, oraz 
wielkie zapałki, jakich używała służąca”66. Mogłoby się wydawać, że Rosjanie znają 
dostatecznie dobrze Czechowa, aby intrygujące działania służącej ożywiły jedynie 
rekonstruowaną inscenizację bez większej szkody dla przedstawiania dramatu. Ruda
kova przypomina jednak o szczególnej roli, jaką u Stanisławskiego odgrywał emocjo
nalny aspekt wydarzeń przekazywany przez grę aktorów. Uchwycenie subtelnych sta
nów emocjonalnych kształtujących zachowanie postaci wymaga zaś szczególnego 
natężenia uwagi widzów skupionych na działaniach postaci. Jeśli więc Stein zamierzał 
uzyskać identyczny efekt estetyczny co inscenizacja Stanisławskiego, powinien za
dbać, aby niepotrzebne efekty nie rozpraszały uwagi publiczności.

66 I. Rudakova, Peter Stein, Director ofStanislavski’s „Three Sisters", „Assaph” 1995, nr 11,s. 59.

W zupełnie innym kierunku idą działania twórców komedii, opartej na gagu, posłu
gujących się ostrym makijażem i przerysowanym gestem. Zbyt dokładne śledzenie 
przez publiczność wszystkich aspektów działań scenicznych mogłoby doprowadzić do 
zauważenia sztuczności lub odkrycia mechanizmu efektów iluzji. Dla uniknięcia takiej 
ewentualności działania toczą się często w zawrotnym tempie, dozwalając widzom 
dostrzegać jedynie „grube kontury”, budujące komizm zdarzeń. Kierowanie uwagą 
publiczności musi więc brać pod uwagę zamierzone cele oraz wykorzystywane kon
wencje i techniki gry aktorskiej. Nieświadomość tego faktu prowadzi między innymi do, 
opisywanych przez historyków teatru, sytuacji, w których aktorzy tragiczni, grający na 
małej scenie, stawali się nieoczekiwanie groteskowi. To śledząca grę z bliskiej odległości 
publiczność odkrywała bowiem sztuczność ich przerysowanych gestów i makijażu.

Co wskazuje ostensja - przedmiot i relacja

Kolejna nieścisłość w opisie funkcjonowania ostensji w procesie poznawczym wynika 
ze zredukowania przestrzeni, w której ona działa, do zbioru gotowych odrębnych 
przedmiotów, z całkowitym pominięciem relacji leżących u podstaw każdego aktu 
poznawczego. Każde wyróżnienie wyrasta bowiem z zaistniałej na scenie relacji: 
ostronienija (w stosunku do dotychczasowych przeświadczeń o świecie), zaburzenia 
równowagi (pomiędzy elementami przestrzeni scenicznej) lub warunkowanego kon
wencją wskazania (czegoś przez aktora). Jednak samo dostrzeżenie relacji nie determi
nuje jednoznacznie, który z jej składników powinien zostać wyróżniony jako znaczący.

Najbardziej charakterystycznym dla teatru przykładem są ostensywne działania 
aktorów. W zasadzie każde działanie aktora odnosi się w pewien sposób do otaczającej 
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go rzeczywistości, konstytuując tym samym stale obecną relację aktora do otaczające
go go świata. Jeśli więc dana osoba spogląda na wybrany przedmiot, to wśród całości 
przestrzeni wyróżniony zostaje nie jeden element, ale dwa: rzecz, na którą pada wzrok 
aktora, i - jednocześnie - samo spojrzenie. W przedstawionej przez Pavisa analizie 
hierarchicznej struktury, określanej przez zachowanie Sade’a i Cordey, „punktum” 
opisywanej sceny stanowił sztylet-przedmiot, na którym skupiał się wzrok obu postaci. 
Tymczasem możliwa jest przecież również taka interpretacja, w której sztylet stanowi 
tylko pretekst do wyrażenia przez postacie uczuć - na przykład strachu lub determina
cji. Taką funkcję spełnia trzymany przez Gustawa sztylet w Dziadach Swinarskiego. 
Choć w kulminacyjnym momencie monologu wszyscy widzą uniesione ku górze na
rzędzie zbrodni, to znacząca jest przede wszystkim sama gwałtowność gestu Gustawa, 
wyrażająca udrękę jego zmagań wewnętrznych. Nieco mniej jednoznacznym przykła
dem z tego samego przedstawienia są klękające przed obrazem Matki Boskiej kobiety, 
które przybywają na obrzęd dziadów. Czy chodzi o uaktywnienie konotacji i symboliki 
świętego obrazu, czy raczej o uświadomienie przemieszania pogańskiej tradycji z reli- 
gią katolicką, wyrażającego się w chrześcijańskim geście klękania?

Problem wyboru elementu istotnego dla danej sceny pogłębi się jeszcze bardziej, 
jeśli zdamy sobie sprawę, że uwypuklona bywa również sama relacja. Pozostając 
przy przykładach znaczących spojrzeń, raz jeszcze wróćmy do sceny z inscenizacji 
Swinarskiego, w której Widmo Kochanka przygląda się Pasterce. Ona także zwraca 
ku niemu swój wzrok, a sens całości obrazu nadbudowuje się na wzajemnej relacji 
obu postaci.

Relacja stanowi także podstawę takich zasadniczych składników budowy przedsta
wienia, jak kontrast i zaskoczenie. Jeden z krytyków, opisujących wyreżyserowany 
przez Brooka spektakl Marat/Sade, był oszołomiony obrazem pokoju całego wyłożo
nego białymi kafelkami, na których tle postacie noszące krzykliwe kostiumy dokony
wały egzekucji arystokratów. Białe kafelki w teatrze z pewnością musiały burzyć przy
zwyczajenia angielskiej widowni z taką samą mocą, jak pstrokate kostiumy i grote
skowa gra aktorów. Kluczowy dla inscenizacji był jednak sam kontrast pomiędzy zim
nym, sterylnym wystrojem szpitala dla psychicznie chorych a szalonym korowodem 
przedstawianych przez pacjentów zdarzeń.

Z kolei zaskoczenie wykorzystuje czasowy układ zdarzeń fabularnych, kiedy to 
w oswojonym już obrazie pojawia się nagle dysonans. Tak dzieje się choćby w chwili, 
kiedy Giorgio Strehler komponuje pierwszą scenę Króla Leara na kształt usankcjono
wanego tradycją rytuału. „Uroczysty, kościelny niemal chór, raczej archaiczna modu
lacja rytuału feudalnego, nawiązująca do słów tekstu Szekspira, do formuł uporczywe
go deklarowania miłości ojcom ze strony dzieci. Ta stateczna atmosfera rytualna prze
chodzi pod koniec w dekompozycję słów i dźwięków”67. Cezurę tej nowej atmosfery 
stanowi znacząca odpowiedź Kordelii: „nic”. Dla Strehlera kluczem do wyjaśnienia 
całości sceny jest właśnie moment, w którym dawny porządek zostaje zburzony. Zgod
nie z jego słowami, Kordelia popełnia swego rodzaju świętokradztwo i Lear popada 
w słuszną wściekłość. Żeby to jednak zrozumieć, widzowie muszą uchwycić moment 
dekompozycji muzyki, stanowiącej porządek rytuału, i jednocześnie uczynić go głów
nym punktem odniesienia dla całości interpretacji. Wrażenie zaskakującej dysharmonii 
powinno być na tyle silne, aby przysłoniło rozważania nad słusznością kultywowania 

67 G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982, s. 305.
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starego porządku lub jego odrzucenia. Przeniesienie ciężaru znaczenia z samej relacji 
określonej przez zaskakującą zmianę atmosfery na wyróżnione przez nią elementy 
zmienia interpretację inscenizacji w sposób zasadniczy. Widzowie dostrzegają w takiej 
sytuacji albo skostniałość dworu na tle szczerości Kordelii, albo zaczątek buntu mło
dego pokolenia, kwestionującego stary porządek.

Sam fakt zaistnienia ostensji na scenie nie stanowi więc o jednoznaczności wskaza
nia. Za każdym razem, kiedy po długim okresie ciemności nagle rozbłyska światło, 
widzowie muszą zdecydować, czy chodzi o objawienie jasności, podkreślenie wcześ
niejszego doznania ciemności, czy też może o zaznaczenie przemiany, jaka nastąpiła. 
Dla podjęcia decyzji potrzebne jest jednak uruchomienie procesu konceptualizacji, 
który w ramach dążenia do wyciągania wniosków istotnych uwzględni również kon
tekst zaistniałej sytuacji. Te aspekty omówione zostaną w dalszych rozdziałach pracy.

Znaki-klucze

Szczególną rolę w odbiorze przedstawienia teatralnego odgrywają, wyróżnione przez 
Martina Esslina68 w jego pracy The Field of Drama znaki-klucze. Podobnie jak pozo
stałe akty ostensji, wskazują one na istotne składniki inscenizacji. Różnica polega jed
nak na tym, że działanie znaków-kluczy nie prowadzi do wyróżnienia pojedynczego 
elementu przedstawienia lub jednego z jego momentów, ale ustanawia modalność od
bioru na dłuższy czas lub obejmuje wybrany system znaków. Można zatem mówić 
o swego rodzaju rozciągnięciu działania ostensji. Mechanizm przedłużonego trwania 
skutków wywołanych zastosowaniem znaku-klucza opiera się czasem na jego powta
rzaniu, ale przede wszystkim wykorzystuje dość oczywistą zasadę trwania określonej 
modalności odbioru tak długo, jak długo nie pojawią się powody do jej zmiany. Reali
styczny charakter świata przedstawianego, wprowadzony na początku spektaklu, 
utrwala się samoistnie za każdym razem, gdy interpretując kolejne zdarzenia, wpisu
jemy je w ramy realizmu.

M. Esslin, The Field..., s. 109-111.

W jednym z przywołanych przez Esslina przykładów dramatu funkcję znaku- 
-klucza, wprowadzającego większy stopień realizmu przedstawianych scen, spełnia 
zmiana wiersza białego na prozę. Sposób działania znaku-klucza Esslin porównuje do 
klucza nutowego. Jednak w przypadku wyróżnienia określonego systemu znaków, 
determinującego odbiór pozostałych znaków, mamy raczej do czynienia z ciągłym 
utrwalaniem centralnej pozycji danego systemu wśród pozostałych. Jednym z typo
wych mechanizmów tego procesu jest, opisywane przez Umberto Eco na przykładzie 
muzyki, wzmaganie kontrastu pośród elementów danego systemu kosztem pozostałych 
systemów. „Nuty skali są figurami łączącymi się w znaki posiadające znaczenia (syn- 
taktyczne, a nie semantyczne), takie jak interwały i akordy; te z kolei łączą się w syn- 
tagmy muzyczne; określone następstwo muzyczne jest rozpoznawalne bez względu na 
instrument, na którym zostaje wykonane, czyli bez względu na barwę dźwięku; jeżeli 
jednak z każdą nutą będziemy w sposób widoczny zmieniać barwę, to nie usły
szymy już melodii, lecz następstwo barw dźwiękowych; tak więc nuta przestaje być 



59

elementem relewantnym, a staje się wariantem fakultatywnym, podczas gdy rele- 
wantna staje się barwa”69. Zatem w tym przypadku zbiór elementów znaczą
cych określony zostaje nie przez jednorazowe wskazanie, ale w procesie różnicowania, 
który zwraca uwagę na dany system.

69 U. Eco, Pejzaż..., s. 198.
70 M. Sugiera, Między tradycją..., s. 75.
71 Ibidem, s. 180.

Przykłady podobne do tych prezentowanych przez Esslina i Eco ujawniają się z du
żą wyrazistością w analizach przedstawień Grzegorzewskiego w poświęconej temu 
artyście książce Sugiery. Ilustracje funkcjonowania opisanej przez Esslina kategorii 
znajdujemy przede wszystkim w rozdziale zatytułowanym „Pierwsza scena: klucz do 
przedstawienia”. Działanie znaków-kluczy widoczne jest na początku przedstawienia 
Ameryka.

„Grzegorzewski zdecydował się ustawić krzesła dla widowni na scenie, przenosząc sceniczne 
zdarzenia do pobliskiego foyer i szatni. (...) Dezorientacja widza pogłębiała się jeszcze bardziej, 
kiedy po zgaszeniu świateł jako rzecz do oglądania podsunięto mu innych widzów, schodzących 
z mieszczącej się na pierwszym piętrze dużej sceny teatru Ateneum, gdzie właśnie skończyło się 
przedstawienie Gyubala Wahazara. (...) Przewijających się w szatni ludzi i ich działania można 
było przypisać światu przedstawionemu i zobaczyć w nich podróżnych opuszczających pokład 
przybyłego właśnie do Ameryki statku. (...) Jeśli jednak widz nie traktował oglądanej sceny jako 
fragmentu scenicznej akcji i patrzył na odbierających w szatni ubrania jak na zwykłych ludzi, 
znajdował się w dość niezręcznej i niechcianej sytuacji podglądacza. Świadom w dodatku, że 
przed chwilą sam oddawał okrycie i krygował się przed lustrem. (...) Za każdym razem działania 
tych, którzy niczego nie świadomi stali się przedmiotem cudzego spojrzenia, nabierały innego 
charakteru. Bez udziału zainteresowanych, zależnie jedynie od interpretacji patrzących, stawały 
się rodzajem teatru bądź »teatru«. (...) Grzegorzewski zwracał w ten sposób uwagę na kreacyjny 
charakter spojrzenia, na potencjalny brak zgodności między wnioskami patrzącego a intencjami 
tych, których obserwuje. A tym samym dawał widzom klucz (podkreślenie - W.B.) do zrozu
mienia, czy lepiej: emocjonalnej identyfikacji z postacią głównego bohatera Rossmana. Właśnie 
w taki sam sposób Karl Rossman starał się odczytać intencje ludzie spotkanych w obcym mu 
świecie Ameryki. Pozbawiony jasnych przesłanek próbował stosować do nowych definicji sytu
acji ramy interpretacyjne przywiezione ze Starego Świata”70.

Dzięki zastosowanemu na początku spektaklu zabiegowi Grzegorzewski wprawiał 
zatem widzów w stan dezorientacji, który pozwalał zrozumieć działania bohatera czy 
też nabrać do nich właściwego stosunku. W ten sposób wprowadzana była odpowied
nia modalność odbioru przedstawienia.

Podobnym chwytem posłużył się Grzegorzewski w Operze za trzy grosze, w której 
„pierwsza sekwencja to istna mozaika teatralnych konwencji i stylów”. Sugiera przypi
suje temu rozwiązaniu inscenizacyjnemu intencję „zamazania jasnych Brechtowskich 
podziałów na plan zdarzeń dramatycznych i towarzyszącego im komentarza oraz wy
trącenie widza - zanim rozpocznie się opowieść o Mackie Majchrze - z jakiegokol
wiek prostego i wygodnego stosunku do scenicznej fikcji. Niepewność widza co do 
statusu świata przedstawionego utrzymuje się właściwie przez cały czas przedstawie
nia”71. Ale nie tylko stan niepewności stanowi główny cel przeplatania różnych trady
cji teatralnych na początku spektaklu. Zgodnie ze słowami Sugiery, „Grzegorzewski 
w swojej Operze za trzy grosze bawi się wraz z aktorami i zachęca widzów do wspól
nej zabawy odbiciami scenicznych stylów i konwencji, wykrzywionych i przełama
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nych”72. Wyróżniony zostaje więc pewien system, w którym rolę dominujących syste
mów znakowych odgrywają właśnie style i konwencje teatralne, stając się głównym 
spoiwem rozwijających się zdarzeń. Zgodnie zresztą z przedstawioną wcześniej zasadą 
ich szczególne znaczenie przypominane jest w czasie całej inscenizacji. Dzieje się tak 
na przykład w chwili, kiedy przedsiębiorstwo Peachuma okazuje się prawdziwym te
atrem, powołanym do istnienia nie z chciwości, ale z radości czerpanej z udawania 
i pumonsensowej blagi. Ukształtowane na gruncie znajomości dramatu oczekiwania 
widza zostają więc „zakwestionowane”, co przyczynia się do powstania efektu ostro- 
nienija, zwracającego uwagę na konwencje, w jakich jest przedstawiany świat dramatu. 
Grzegorzewski posługuje się także opisywanymi przez Eco kontrastowymi zmianami 
stylów gry. Niedługa scena w burdelu otwiera się songiem o seksualnej powolności, 
śpiewanym przez panią Peachum w manierze arii operowej. Kolejna scena to melan- 
cholijno-impresjonistyczny obraz burdelu, uzupełniony pełnym prawdy wspominanego 
uczucia songiem Jenny. Znienacka song zostaje przerwany przez wibrujący głos śpie
waczki, który wywołuje operetkowo-farsową scenę uciekających przed stróżami prawa 
w rytm kankana prostytutek. Takie piętrzenie kolejnych planów scenicznej fikcji po
zwalało wzajemnie odsłonić ich kłamstwo. Grzegorzewski nawiązywał więc na swój 
sposób do Brechtowskiej zasady „Pokażcie, że pokazujecie”, obnażając zasady gry 
teatralnej73.

72 Ibidem, s. 185.
73 Ibidem, s. 184.

Jak można się przekonać na przykładzie cytowanych analiz, wprowadzona przez 
Esslina kategoria znaku-klucza dobrze opisuje mechanizmy poznawcze, które znajdują 
swoje odbicie w interpretacjach inscenizacji. Jedynym uściśleniem, jakiego domaga się 
teoria Esslina, jest wprowadzenie wyraźnego podziału na klucze-znaki, które prowadzą 
do ustalenia odpowiedniej modalności odbioru przedstawienia, oraz takie zabiegi, które 
służą wyróżnieniu danego systemu znaków spośród pozostałych. Wspólną cechą obu 
procesów pozostaje natomiast rozciągający się na kilka sekwencji spektaklu efekt sto
sowanych chwytów. Raz wyróżniony system znaków lub określona na początku mo- 
dalność odbioru oddziałuje na interpretację także w dalszej części spektaklu, nawet 
jeśli chwyt, który doprowadził do jej wyróżnienia, nie jest już więcej obecny w wyko
nywanych na scenie działaniach.

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym rozdziale analizy teatralnych działań ostensywnych ogra
niczają się jedynie do przykładów z pierwszego etapu procesu poznawczego. Obejmuje 
on akty postrzeżeniowe rządzone regułami percepcji oraz wrażenia powstałe w wyniku 
zderzenia przeświadczeń człowieka z odbieranym zmysłowo obrazem świata. Na eta
pie tym dochodzi do ukierunkowania uwagi widza, odgrywającej istotną rolę także na 
dalszych etapach przetwarzania informacji, związanych z procesami konceptualizacji, 
których efekty mogą wpływać wtórnie na percepcję otaczającego nas świata. Chodziło 
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jednak przede wszystkim o wpisanie ostensji w ramy tych procesów poznawczych, 
które mają charakter przedpojęciowy. Dzięki temu zyskujemy możliwość opisywania 
aktów bezpośredniego oddziaływania rzeczywistości teatralnej na widza. Akty te 
kształtują bowiem proces obserwacji bezpośrednio dostrzegalnych elementów dzieła 
teatralnego. Pozwala to wyjaśnić nie tylko różnice zachodzące w poszczególnych in
terpretacjach, ale i w postrzeganiu tego samego zjawiska przez różnych obserwatorów.

Tak rozumiane akty ostensji nie wiążą się na trwałe z określonymi znaczeniami, 
stanowią jednak ich podstawę. Poza tym pozwalają opisać specyfikę danego nurtu 
inscenizacyjnego czy prac pojedynczego reżysera. Zwróćmy uwagę na kilka charakte
rystycznych przykładów. Teatr z początku XX wieku, buntując się przeciwko skost
niałej tradycji, szokował publiczność skarykaturowanymi obrazami świata. Z jednej 
strony - wykrzywiał w dziwaczny sposób kształty przedstawianych przedmiotów oraz 
perspektywę przestrzeni scenicznej. Z drugiej - dążył do zaskakujących często uprosz
czeń. Ówczesna publiczność z trudnością znajdowała uzasadnienie dla rozwiązań eks- 
presjonistycznych. Pozostający pod dużym wrażeniem jednej ze sztuk Kaisera angiel
ski krytyk James Agatę nie potrafił wyjaśnić, „dlaczego pokazanie czterech mężczyzn, 
rytmicznie powiewających jedwabnymi cylindrami, w lunatycznym balecie, ma być 
bliższe prawdy o wyścigach niż fotograficznie wierne odzwierciedlenie ich zachowa
nia”74 75. Nieco inaczej zaskakiwali swoich widzów reżyserzy szukający nowych reguł 
inscenizacji spektaklu, którzy łamali przede wszystkim teatralne konwencje przedsta
wiania świata dramatu. „Potrzeba przeciwstawienia się przyzwyczajeniom widowni 
w przypadku Appii sprawiła, że bohaterów Wagnera eksponował najczęściej jako 
dwuwymiarowe sylwetki na jasnym tle. Natomiast tradycyjnej grze na proscenium 
przeciwstawił akcję rozgrywającą się w głębi sceny, każąc jednocześnie zgasić dolną 
rampę i wyciemnić pierwszy plan”7 . Pozwalający wyróżnić poszczególne elementy 
inscenizacji kontrast uzyskiwany był również dzięki uproszczeniu polegającemu na 
usuwaniu nieistotnych składników scenografii lub ograniczeniu ruchu postaci do nie
zbędnego minimum. Doktryna ta przejawiała się w „geście odrzucenia” Brooka. Do tej 
samej zasady odwoływał się wcześniej Brecht, który ustatyczniał obrazy sceniczne, 
aby uwypuklić moment ruch określającego zmianę relacji pomiędzy postaciami. Przy
toczone przykłady świadczą o tym, że specyfika poszczególnych nurtów teatralnych, 
a także praktyka pojedynczych inscenizatorów daje się określić przez charakter stoso
wanych działań ostensywnych.

74 J.L. Styan, Współczesny dramat, Wrocław 1995, s. 340.
75 M. Sugiera, Wagnerowskie inscenizacje Appii [w:] Od Stanisławskiego do Kantora, Kraków 1995,

Specyfika opisu działań ostensywnych ujawnia się także w doktrynach i teoriach te
atralnych. Barba w swoim antropologicznym podejściu do gry aktorskiej jako podsta
wę znaczenia wyróżnia opozycje ujawniające się w postawie ciała, tym samym poglą
dy reżysera wpisują się w założenia teatru antropologicznego, w którym centralnym 
czynnikiem znaczeniotwórczym jest człowiek. Z pewnym uproszczeniem można 
przyjąć, że także w opisach fenomenologicznych miejsce centralne zajmuje iyyjy 
człowiek, z tym że ujmowany przede wszystkim jako psychofizyczny fundament zaist
nienia postaci dramatu. Trawestując twierdzenie Raszewskiego o aktorze jako głów
nym siewcy fikcji, można przyjąć, że głównym siewcą aktów ostensywnych pozostaje 
w teatrze żywa osoba aktora.

s. 22.
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Klasyfikacja poszczególnych nurtów inscenizacyjnych oraz twórczości poszczegól
nych reżyserów, oparta na charakterze aktów ostensywnych, jakimi się posługują, 
współgra wyraźnie z podziałem usankcjonowanym w dotychczasowych badaniach. 
Zaleta analizy działań ostensywnych tkwi jednak w tym, że pozwala ona ominąć za
gadnienie kompetencji odbiorcy, rozumianej jako absolutna znajomość różnorodnych 
trendów oraz stylów teatralnych. Widz może bowiem wyróżnić charakterystyczne 
cechy poszczególnych praktyk oraz doktryn teatralnych niezależnie od ich wcześniej
szej znajomości. Dzięki temu uogólnienia dokonywane przez krytykę zyskują potwier
dzenie w bezpośrednio postrzeganych przez widza zdarzeniach i obrazach scenicznych. 
Charakter dostrzeganych aktów ostensji sugeruje zatem przynależność danego przed
stawienia do określonego typu inscenizacji.

Ostensja, będąc fundamentalnym składnikiem procesu komunikacji, stanowi zatem 
jednocześnie ważny aspekt charakterystyki poszczególnych działań i trendów insceniza
cyjnych. Analiza działań ostensywnych jako mechanizmu selekcji elementów insceniza
cji prowadzi do ustanowienia pożądanej hierarchii znaczeń. Pozwala to tym samym połą
czyć wnioski, przyjęte na gruncie obserwacji zmysłowo postrzegalnych elementów 
przedstawienia, ze strukturą myślowej reprezentacji przedstawianego na scenie świata. 
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że elementy, wyróżnione przez akty ostensji, 
także w strukturach myślowych zajmą pozycję centralną w stosunku do pozostałych.

Druga z przyjętych w niniejszej pracy funkcji ostensji zakłada, że akty ostensywne 
ujawniają intencję komunikacyjną nadawcy. Równocześnie z perspektywy odbiorcy 
możemy przyjąć szerszą wersję tej tezy, mówiącą, iż każdy akt koncentracji uwagi im
plikuje relewancję obserwowanych zdarzeń. Wielu praktyków potwierdza znaczenie tego 
mechanizmu dla sztuki teatru. Peter Brook opisuje swój zachwyt nad techniką hinduskie
go aktora, który potrafił wzbudzić zainteresowanie przechodniów jedynie za pomocą 
małego palca u ręki. Także pozostali twórcy europejscy, którzy zainteresowali się 
wschodnimi technikami przedstawiania, podkreślają niezwykłą zdolność tamtejszych 
teatrów do kreowania przedstawień istotnych dla społeczności, przyciągających jej za
ciekawienie.

Kierowanie uwagą widzów można zatem wpisać w ramy umiejętności stanowią
cych o artyzmie twórców przedstawienia. Zacznijmy od zupełnie oczywistego spo
strzeżenia, że spektakl, w którym nic nie przyciąga uwagi widzów, zostanie odrzucony 
ze względu na to, że wyda się publiczności po prostu nudny. Z drugiej strony, zbytnie 
nagromadzenie aktów ostensji, zajmujących uwagę widzów, może okazać się zbyt 
męczące dla odbiorców i spowodować przeoczenie istotnych dla zrozumienia przed
stawienia teatralnego działań inscenizacyjnych. Niezadowolenie wzbudzi także zmu
szanie widzów do poświęcania nadmiernej uwagi faktom mało istotnym. Działania 
ostensywne powinny więc zachowywać równowagę pomiędzy wyrazistością, stano
wiącą o ich dostrzeżeniu przez odbiorcę, a wagą wniosków interpretacyjnych, do któ
rych prowadzą. Ostateczna ocena odpowiedniości działań ostensywnych należy do 
krytyki teatralnej. Teoria dostarcza tutaj jedynie modelu zwracającego uwagę na istot
ne relacje, jakie powinny zostać zachowane przy spełnianiu aktów ostensji.

Znajdujący się po drugiej stronie rampy reżyserzy i aktorzy także nie posiadająjed- 
noznacznie określonych paradygmatów działania, które determinowałyby sposób speł
niania aktów ostensji. Teoretyczna świadomość może być wprawdzie pomocna, ale 
zasadniczych rozstrzygnięć twórcy teatralni muszą dokonywać, opierając się na swojej 
intuicji oraz talencie. Ta umiejętność czyni ich jednak właśnie artystami, w przeci-
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wieństwie do wypełniających wyuczone schematy działania rzemieślników. Ostatecz
nie to przecież dzięki artystom i ich wyczuciu widowni, której zaciekawienie potrafią 
wzbudzić, dochodzi do spotkania odbiorców z przedmiotem artystycznym, w którym 
dopełnia się w teatrze akt zaistnienia przedmiotu estetycznego.

3. Metodologia badania ostensji w teatrze

Zarówno niniejszy rozdział, związany z możliwościami zastosowania proponowanej 
w tej pracy teorii, jak i propozycje metodologiczne dotyczące badań struktur poznaw
czych, jakie zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale, będą jedynie krótkimi szki
cami podstawowych założeń metodologicznych. Wszystkie proponowane badania 
koncentrują się na procesie odbioru przedstawienia teatralnego, poszukując w jego 
przebiegu pewnych regularności.

Rozpatrywana na poziomie obserwacji zdarzeń oraz przedmiotów uwaga widza 
sprowadza się do dość prostych aktów. Jak jednak mogliśmy się przekonać, wybór 
wśród wielu konkurujących ze sobą mechanizmów koncentracji uwagi nie jest zdeter
minowany apriorycznie, dlatego do jego motywacji można dotrzeć, jedynie analizując 
decyzje podejmowane na podstawie subiektywnych odczuć. Istnieją wprawdzie na
ukowe metody, pozwalające na przykład śledzić ruch gałek ocznych widza lub jego 
napięcie, nie obejmują one jednak wszystkich czynności wpływających na dyspono
wanie przez odbiorcę „zasobami swojej uwagi”. W tej sytuacji koniecznością staje się 
odwołanie do metody, w której wyciągane wnioski zyskują swoje potwierdzenie 
w kilku różnorodnych źródłach.

Zacznijmy od języka. Zgodnie z przesłankami, na jakich opiera się kognitywizm, 
pomiędzy postrzeżeniami a ich ekspresją w formie języka naturalnego istnieje związek 
motywacyjny, przejawiający się w strukturze tekstu. Na tej podstawie słuszne wydaje 
się przyjęcie założenia, że elementy wyróżnione w opisie sceny przez strukturę wypo
wiedzi językowej zajmowały także szczególną pozycję w akcie percepcji. Posługując 
się terminologią rosyjskich formalistów, można zatem powiedzieć, że każdy akt dez- 
automatyzacji w języku sugeruje akt ostensywny na etapie postrzeżeń zmysłowych.

Przyjrzyjmy się opisowi scenografii w Dziesięciu portretach z czajką w tle z książki 
o Grzegorzewskim Sugiery: „Proscenium oddziela od sceny szara kurtyna, nie do koń
ca rozsunięta na boki. Z jego prawej strony stoi puste, wypatroszone pudło fortepianu. 
Ku wnęce w tylnej ścianie prowadzi wzrok widza konstrukcja z kilku drewnianych 
ram. Jakby szkielet obnażonych kulis. Z lewej strony rzuca się w oczy duża biała szafa. 
Za nią widać kurtynę z czerwonego aksamitu, znacznie mniejszą od prosceniowej. 
W głębi centralnie ustawiona gablota. Za nią majaczy niewyraźnie zarys jakiegoś 
przedmiotu, który migotem przesypywanych celuloidowych kart przypomina kolejowy 
informator”76. Mogłoby się wydawać, że to niewyróżniający się niczym charaktery
stycznym spis przedmiotów zapełniających scenę. Tymczasem w tekście dają się od

76 M. Sugiera, Między tradycją..., s. 105.
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kryć ślady stanowiące zapis niemal wszystkich rodzajów ostensji omawianych w po
przednim rozdziale. Do najbardziej typowych środków wyróżniania opisywanych 
przedmiotów należy używanie określeń nacechowanych. Określenia te wydają się 
również najbardziej nieświadomymi formami, jakich używają autorzy tekstu. Pierw
szym przedmiotem, na który zwraca uwagę Sugiera, jest wypatroszony fortepian. 
Użyta metafora wyraźnie odróżnia instrument z inscenizacji Grzegorzewskiego od 
przedmiotu, który wtapiałby się w typowy obraz pokoju z wiejskiej posiadłości. Rów
nież „szara kurtyna, n i e do końca rozsunięta na boki”, zwraca na siebie uwagę 
odejściem od teatralnej konwencji (ostronienije), wedle której wraz z rozpoczęciem 
spektaklu kurtyna powinna zniknąć z pola widzenia odbiorców. Przedmiot przypomi
nający kolejowy informator to jedyny ruchomy element. Zaciekawia również swoją 
tajemniczością niewyraźnych zarysów. Wreszcie rzucająca się 
w oczy duża biała szafa. Autorka opisu wprost zwraca uwagę na szczególnie silne 
wrażenie, jakie wywiera przedmiot. Bezpośredni opis mechanizmu percepcyjnego daje 
się także zaobserwować w wyrażeniu: „Ku wnęce tylnej ściany sceny prowadzi wzrok 
widza konstrukcja z kilku drewnianych ram”. Ze względu na tworzoną przez ramy 
głębię perspektywy, odstępy pomiędzy coraz dalszymi ramami jawią się widzowi jako 
malejące interwały, które zgodnie z wiedzą o percepcji wyznaczają kierunek, w jakim 
podąża ludzkie oko.

Zaprezentowany przykład ukazuje, że autorka wyróżnia w opisywanej przestrzeni 
przedmioty za pomocą określeń nacechowanych (np. metafory, hiperbole), zaznaczania 
aktów ostronienija, uwypuklania wrażeń percepcyjnych („rzuca się w oczy”), a także 
bezpośredniego wskazywania (nie wszystkie elementy znajdujące się na scenie zostały 
wspomniane). Aby jednak uniknąć pułapki subiektywizmu oraz znaleźć potwierdzenie, 
że szczególne miejsce przedmiotów w opisie wiąże się z rzeczywistymi wrażeniami 
zmysłowymi, musimy znaleźć potwierdzenie w innych źródłach doświadczenia teatral
nego.

W pierwszym przypadku rozwiązanie wydaje się oczywiste. Jeśli inni autorzy opi
sów, krytyk oraz interpretacji wskazywali na te same przedmioty, możemy przyjąć, że 
mamy do czynienia z pewną regularnością w odbiorze, i na przykład porównać uzy
skane wyniki z założeniami twórców przedstawienia teatralnego. W obiektywizacji 
danych eksperymentalnych pomaga także możliwość różnorodnego wyróżniania dane
go przedmiotu. W opisie Dziadów Swinarskiego Walaszek jednoznacznie określa spo
sób postrzegania odbiorcy, kiedy notuje: „W polu widzenia przesłonięty kirem 
obraz Golgoty”77. Ten sam obraz uznaje za istotny dla inscenizacji Marta Fik: „Idąc 
zwolna do obrzędowej kaplicy, mijając kościelne dziady i obraz ukrzyżowa
nego, naprawdę wchodzimy do wnętrza dramatu czy widowiska...”78 Dzięki wpisaniu 
obrazu w różne konteksty nabieramy pewności, że u podstaw jego postrzeżenia leżały 
raczej okoliczności percepcji niż koncepcja interpretacji dramatu. Kolejne potwierdze
nie spełniania przez dane działanie lub przedmiot funkcji ostensywnej można uzyskać, 
zadając pytania większej grupie widzów. W tym jednak miejscu pojawia się problem 
związany z wszelkimi badaniami kwestionariuszowymi. Pytania zadane wprost suge
rują odpowiedź, co zakłóca często obraz rzeczywistego odbioru. Pewne możliwości 
uniknięcia tego problemu zostaną przedstawione dopiero w rozdziale traktującym 

77 J. Walaszek, Konrad..., s. 189.
78 M. Fik, „Dziady" Swinarskiego..., s. 194.
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o strukturach poznawczych. Na obecnym etapie rozważań można jedynie podjąć anali
zę pojawiających się w opisie spektaklu określeń nacechowanych, które mogą być 
przejawem słownej ekspresji aktów ostensji.

Pierwsza, dość oczywista metoda, polega na analizie większej liczby wypowiedzi 
odnoszących się do tego samego fragmentu przedstawienia. Fragment ten powinien 
obejmować interesujące nas zdarzenie i być dostatecznie krótki. W przeciwnym razie 
interpretacje poszczególnych widzów będą uzależnione od ich pamięci oraz przypad
kowości wyboru momentów, podyktowanej subiektywną interpretacją całości. Tym
czasem chodzi o analizę procesu obserwacji konkretnych momentów inscenizacji oraz 
znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w odbiorze danej grupy widzów spełniają one 
funkcję ostensywną. Jeśli zatem opisując dane zdarzenie, większość osób posłuży się 
określeniami nacechowanymi, to można podejrzewać, że dana scena przyciągnęła ich 
szczególną uwagę.

Kolejny krok, jaki należy wykonać, to weryfikacja wyrażeń nacechowanych, pole
gająca na próbie określenia ich źródeł. Metoda ta zmierza do rozstrzygnięcia, czy za
stosowana w tekście figura stylistyczna służy w większym stopniu uwypukleniu pew
nego działania lub przedmiotu, czy jedynie dokładnemu oddaniu jego cech specyficz
nych. Na przykład J. Walaszek w pewnym momencie swojego opisu, wyróżniając 
w scenie z Widmem Złego Pana postać Sowy, używa sformułowania: „Teraz drapie 
się na stół”79. Dla rozstrzygnięcia, czy użyte określenie „drapie się” odpowiada cha
rakterowi ruchu postaci, czy też jedynie zmierza do jego wyróżnienia, można poprosić 
większą liczbę osób, które widziały przedstawienie, aby zdecydowały, które z dwóch 
określeń: nacechowane „drapie się” czy neutralne „wchodzi”, lepiej opisuje wykony
wane przez postać Sowy działanie. W przypadku kiedy większość wskaże na słowo 
„wchodzi”, możemy przypuszczać, że nacechowane określenie „drapie się” zostało 
użyte przede wszystkim w celu podkreślenia funkcji ostensywnej działania postaci.

J. Walaszek, Konrad..., s. 192.

W kontekście proponowanych badań warto również wspomnieć o często krytyko
wanym wykorzystywaniu nagrań wideo. Otóż w wielu przypadkach krytyka ta nie jest 
uzasadniona. Pozostańmy przy zaproponowanym przykładzie działań Sowy z insceni
zacji Swinarskiego. Dla stwierdzenia, czy w naszym odczuciu uzasadnione jest użycie 
słowa „drapie się” dla opisu jej ruchu, obejrzenie taśmy wideo w zupełności wystarczy. 
Niebezpieczeństwo tkwi natomiast w możliwości zmiany koncepcji inscenizacyjnej, 
w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z adaptacją filmową przedstawienia, nie zaś reje
stracją spektaklu.

Właściwym rozwiązaniem sygnalizowanego problemu jest sytuacja, w której osoba 
prowadząca badania zna wersję teatralną i wie, w którym momencie i w jakim zakresie 
zapis wideo wywołuje doznania podobne do tych powstających w sytuacji bezpośred
niego zetknięcia się widzów ze spektaklem teatralnym. Analiza zapisu wideo posiada 
także i tę zaletę, że w przypadku niezgodności w odbiorze, polegającej na różnicy wra
żeń osób oglądających przedstawienie na ekranie telewizyjnym oraz w teatrze, można 
podejrzewać, że to właśnie warunki teatralne wpływają w sposób szczególny na odbiór 
danej sceny. Jeśli rzeczywiście istnieje pewien rodzaj napięcia, wypływający ze spo
tkania żywego widza z żywym aktorem, to z dużym prawdopodobieństwem można 
oczekiwać, że scena wywołująca owo napięcie w teatrze nie wywrze znaczącego wra
żenia na odbiorcach oglądających ją za pośrednictwem szklanego ekranu. Starając się 
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jednak dociec siły reakcji widzów na przedstawiane zdarzenia, musimy zawsze odwo
ływać się bezpośrednio do ich doświadczeń teatralnych.

Rozpatrując to zagadnienie tylko w kontekście spontanicznej reakcji widza, jedy
nym skutecznym narzędziem pozostają badania dynamiczne. Szczególnie te z zastoso
waniem współczesnej techniki, pozwalającej nagrywać reakcję widowni na taśmach 
wideo, notować kierunek spojrzeń dzięki specjalnym okularom czy nawet badać rytm 
oddechu widza, który - jak się okazuje - w kluczowych momentach pozostaje zgodny 
z rytmem wypowiadania tekstu przez aktora. Metody te często krytykowano ze wzglę
du na brak możliwości powiązania ich wyników z procesami semantycznymi, nadają
cymi oglądanym zdarzeniom sens. Nabiorą one większego znaczenia, jeśli powiążemy 
je z wnioskami, płynącymi z prezentowanej powyżej analizy tekstów opisujących in
scenizację. Tym sposobem zyskujemy bowiem kolejne potwierdzenie przypuszczeń co 
do fragmentów wyselekcjonowanych wstępnie przez odbiorcę jako akty ostensji. Jeśli 
badane za pomocą aparatury naukowej reakcje organizmu widza pokrywają się z mo
mentami wyróżnionymi w wykonanym przez badaną osobę opisie, to, z jednej strony, 
zintensyfikowana reakcja odbiorcy zyskuje potwierdzenie swojej roli w procesie wy
twarzania znaczeń, z drugiej - zwiększa się prawdopodobieństwo, że zastosowany 
chwyt stylistyczny stanowi odzwierciedlenie procesu odbioru, a nie wynik intelektual
nej spekulacji lub określonych przyzwyczajeń językowych.

Podsumowując proponowany zbiór analiz, składających się na model badań ekspe
rymentalnych, należy jeszcze raz przypomnieć, że jego uzasadnienie tkwi w potwier
dzaniu wniosków, jakie dają się wysnuć z różnorodnych źródeł ekspresji doświadcze
nia teatralnego: od najbardziej spontanicznych reakcji organizmu w czasie spektaklu 
do wyrażania wrażeń w języku naturalnym. Dodatkowym czynnikiem weryfikującym 
jest także nasza wiedza o pewnych uniwersalnych zasadach percepcji. Należy jednak 
pamiętać, że otrzymane rezultaty wciąż pozostają na poziomie wniosków odnoszących 
się do procesu obserwacji. Chociaż więc teoria relewancji uznaje aktywną rolę zidenty
fikowanych aktów ostensji w procesie poznawczym, to ostateczna funkcja tych aktów 
w interpretacji znaczeń może być określona tylko w ramach pełnej analizy całego pro
cesu poznawczego, obejmującej zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania 
dwóch następnych rozdziałów: konceptualizacji i relewancji.



II. KONCEPTUALIZACJAI STRUKTURY 
POZNAWCZE

1. Wprowadzenie

Zgodnie z ujęciem zaproponowanym przez Ronalda Langackera, struktury poznawcze 
stanowią jednostki reprezentacji myślowej o charakterze doświadczeń mentalnych, 
reprezentacji przestrzennej oraz konstrukcji konceptualnych1. W ramach przedstawio
nego we wstępie modelu poznania sytuują się one zatem na etapie konceptualizacji, 
tworząc fundament charakterystyki jednostek znaczeniowych, czyli rozważań seman
tycznych.

1 R. Langacker, Foundation of Cognitive Grammar, California 1987, s. 147.

Wspomniana zależność pomiędzy znaczeniem a strukturami poznawczymi prowa
dzi często do fałszywego utożsamiania całości znaczeniotwórczego procesu konceptu
alizacji z wybraną reprezentacją konceptualną uwikłaną w ten proces. Tymczasem 
struktury poznawcze stanowią jedynie formy, które są wykorzystywane w procesie 
kształtowania się znaczenia w ludzkim umyśle. Niemniej spełniana przez nie funkcja 
skłania do tego, aby w niniejszym rozdziale skoncentrować się właśnie na ich opisie. 
Chociaż bowiem proces konceptualizacji obejmuje bogaty zakres aktywności ludzkie
go umysłu, włączając weń różnorodne konteksty, a także doznania afektywne, to anali
za samych struktur poznawczych pozwala ustanowić znaczące zależności pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami doświadczenia mentalnego. Jednocześnie doświadczenie 
mentalne w dużej części zdeterminowane jest przez ludzką aktywność w świecie oraz 
obserwację tegoż świata. Powtarzające się działania i postrzeżenia wywołują ciąg ta
kich samych procesów mentalnych, co prowadzi do ustabilizowania się pewnych zor
ganizowanych form, a w dalszej kolejności - do powstania określonych struktur po
znawczych. Dzięki tej właściwości procesu poznawczego ustanowiona zostaje relacja 
odpowiedniości pomiędzy światem zewnętrznym a jego obrazem mentalnym w na
szym umyśle. Pojawiające się w ostatnich latach prace z zakresu językoznawstwa ko
gnitywnego stworzyły szczegółowy opis zależności pomiędzy formami języka natural
nego a strukturami mentalnymi kształtującymi znaczenie wypowiedzi. Centrum zainte
resowania niniejszego rozdziału stanowi analiza procesu konceptualizacji, który ko- 
gnitywiści utożsamiają ze znaczeniem. W modelu klasycznym proces ten ogranicza się 
do dekodowania odbieranych informacji na podstawie ustalonego algorytmu. Sperber 
i Willson w swojej teorii relewancji dowodzą, że sam proces dekodowania nie wystar
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cza, by wyjaśnić sposób, w jaki ludzie interpretują odbierane informacje w celu wła
ściwego (czyli pozwalającego skutecznie funkcjonować w świecie) zrozumienia ota
czających ich wydarzeń. Konieczne uzupełnienie dekodowania stanowi bowiem infe- 
rencja, przedstawiana w ramach teorii relewancji w postaci logicznych formuł wnio
skowania, opartego na zbiorze odebranych informacji oraz zasobach nagromadzonej 
wiedzy. Podstawą rozumowania ludzkiego jest zatem klasyczny rachunek zdań praw
dziwych oraz fałszywych, który wykorzystuje takie reguły jak prawo przechodniości, 
ujawniające się na przykład w następującym wnioskowaniu:

(a) To jest orchidea.
(b) Orchidee są rzadkimi kwiatami.
Wniosek:
(c) To jest rzadki kwiat.
Przedstawiony powyżej wniosek zgodny jest z zasadami logiki, jednak sam rachu

nek zdań nie wyjaśnia, dlaczego wybieramy zazwyczaj jedno rozwiązanie, podczas gdy 
ilość poprawnych wniosków wynikających z dostarczonych informacji jest w zasadzie 
nieograniczona. Przy założeniu prawdziwości zdań (a) i (b) zdaniami prawdziwymi są 
bowiem także: „To jest orchidea”, „Orchidee są rzadkimi kwiatami”, „To nie jest 
drzewo” itd. Mimo to większość z nas zapewne się zgodzi, że wniosek wyrażony 
w zdaniu (c) wydaje się najbardziej sensowny. Aby wyjaśnić, w jaki sposób rozum 
ludzki wyławia spośród wielu możliwości konkluzje, które wydają się sensowne, Sper- 
ber i Willson zakładają funkcjonowanie zasady, kierującej ludzkim rozumowaniem, 
którą określają jako regułę „niewyciągania wniosków trywialnych”. Jeśli więc usły
szymy, że: „Premier podał się do dymisji”, to zbudowane na podstawie tej informacji, 
prawdziwe z punktu widzenia logiki, zdania: „Nie jest prawdą, że pierwszy minister 
nie podał się do dymisji” oraz „Jeśli dzisiaj są imieniny królowej, to pierwszy minister 
zrezygnował”, są odrzucane albo jako zbyt trywialne, jak w pierwszym przypadku, 
albo wręcz nonsensowne. Samo uwzględnienie możliwości ograniczenia nieograniczo
nej liczby możliwych wniosków nie wyjaśnia źródeł modeli logicznego rozumowania. 
Tymczasem nauki kognitywne przyjmują, że logika nie jest wrodzona, ale wyuczona 
na gruncie doświadczenia i konceptualizacji, opartych na myśleniu przestrzennym.

Wróćmy raz jeszcze do prawa przechodniości, które pozwala wywnioskować, że je
śli portmonetka jest w torebce, torebka zaś w kuchni, to tym samym portmonetka znaj
duje się w kuchni. Jednak czy do zlokalizowania portmonetki stosujemy formuły lo
giczne? Czy raczej kierujemy się doświadczeniem, które nakazuje najpierw udać się do 
kuchni, aby tam otworzyć torebkę i sięgnąć po portmonetkę? Bardziej jednoznaczny, 
choć nie tak może prosty, będzie przykład zagubionej w lesie osoby, która decyduje się 
na podjęcie marszu w jednym stałym kierunku w przekonaniu, że w ten sposób dotrze 
do jakiegoś miasta. Rozumowanie opiera się w tym przypadku na doświadczeniu (zaw
sze tak robię i przynosi mi to sukces) lub heurystycznej analizie, polegającej na wy
obrażeniu sobie mapy oraz kilku linii prostych, które wcześniej czy później przechodzą 
w pobliżu jakiejś osady. Metoda ta nie musi być zawsze skuteczna, ale wnioskowanie 
opiera się nie tylko na konkluzjach pewnych z logicznego punktu widzenia, lecz także 
na wnioskach o niższym stopniu prawdopodobieństwa. Wnioski te opierają się bowiem 
na heurystycznych metodach pracy ludzkiej wyobraźni, które pozwalają jednak przy
spieszyć rozumowanie, co często bywa kluczowe dla osiągnięcia celu. Można sobie 
wyobrazić, że próba wyznaczenia drogi wyjścia z nieznanego lasu jedynie za pomocą 
rachunku zdań logicznych spowodowałaby zapewne śmierć głodową pogrążonego 
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w rozważaniach myśliciela. Z całą więc pewnością rozstrzygając o naturze otaczającej 
nas rzeczywistości, posługujemy się - lub przynajmniej możemy się posługiwać - 
zmagazynowanymi w naszym umyśle obrazami rzeczywistości, wyrosłymi na gruncie 
naszego doświadczenia, czyli interakcji ze światem zewnętrznym.

Niezwykle uroczego przykładu ukazującego pracę wyobraźni w rozwiązywaniu 
problemu dostarcza przedstawione przez Marka Turnera zadanie:

„Pewien mnich buddyjski rozpoczyna o wschodzie słońca wędrówkę na szczyt wysokiej góry. 
W czasie wspinaczki zatrzymuje się od czasu do czasu oraz idzie zmiennym tempem zgodnie ze 
swoimi upodobaniami. Po dojściu na szczyt w porze zachodu słońca, spędza noc na medytacji, 
a następnego ranka, znowu o wschodzie słońca, rozpoczyna wędrówkę powrotną. Do stóp góry 
dociera, kiedy słońce skrywa się właśnie za horyzontem. Proszę dowieść, że można wskazać 
miejsce na drodze, w którym mnich znajduje się o tej samej porze dnia podczas każdej z wędró
wek”2.

2 M. Tumer, The Literary Mind, Oxford 1996, s. 72.

Zapewne istnieje możliwość rozwiązania tego zadania na gruncie opisu formalnego. 
Niemniej znacznie łatwiej wyobrazić sobie jednocześnie dwóch mnichów, jednego 
idącego z góry, drugiego z dołu. Punkt, w którym się spotkają to właśnie poszukiwane 
miejsce. Sposób rozwiązania tego zadania dowodzi zatem raz jeszcze, że myślenie 
obrazowe jest równie skutecznym sposobem wnioskowania o otaczającym nas świecie 
jak wnioskowanie logiczne. Lecz natura mentalnego obrazu świata nie jest przecież 
tożsama z rzeczywistością realną. W trakcie rozwiązywania postawionego przez Tur
nera problemu obraz mentalny wędrówki mnicha został w pewnym stopniu uschema- 
tyzowany. Droga została zapewne sprowadzona w naszym wyobrażeniu do linii łączą
cej wierzchołek góry z jej podnóżem. Także miejsce spotkania mnichów to jedynie 
abstrakcyjny punkt na linii reprezentującej drogę. Takie uschematyzowanie pewnych 
aspektów wyobrażenia sytuacji zarysowanej w zadaniu Turnera pozwala przyspieszyć 
tok myślenia, a jednoczenie pominąć nieistotne szczegóły - na przykład sytuację, gdy 
schodzący mnich wybierze inną ścieżkę i nie spotka się z wchodzącym. Mogłoby się 
tak stać, gdybyśmy podczas rozwiązywania zadania wyobrażali sobie górską drogę z 
wszelkimi szczegółami, a więc na przykład jako rozwidlającą się na różne ścieżki lub 
podzieloną gdzieniegdzie drzewami itd.

Opisywane przez kognitywistów procesy mentalne opierają się na takich właśnie, 
mniej lub bardziej uschematyzowanych strukturach. Niektóre z nich mają charakter 
uniwersalny i zostały wyróżnione jako zbiór podstawowych parametrów poznawczych:

• Podstawowe kategorie ontologiczne: byt, stan, wydarzenie, działanie, sytuacja.
• Aspekty: atrybuty, zachowanie.
• Kształt wydarzeń: zachowujący - kreujący, niszczący, jednorazowy - powta

rzalny, zamknięty (skończony) - otwarty, cykliczny - niecykliczny.
• Relacje przyczynowe: wymuszająca, umożliwiająca.
• Schematy wyobrażeniowe: część - całość, centrum - peryferie, góra - dół, połą

czenie, źródło - droga - cel, pojemnik.
• Modalność: zdolność, możliwość, konieczność.
Wymienione powyżej struktury poznawcze stanowią wraz z formułami logicznymi 

podstawę ludzkiego wnioskowania, ze względu zaś na swój uniwersalny charakter 
określają powszechne reguły wnioskowania.
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Semantyki kognitywnej nie należy zatem traktować jako rewolucji odrzucającej 
dawne modele opisu procesów myślowych, a jedynie jako ich uzupełnienie o formy 
wnioskowania oparte na strukturach wyobrażeniowych, które wymykają się opisowi 
logiki formalnej. Uwzględnienie samych struktur mentalnych nie wystarcza jednak do 
wyjaśnienia przebiegu procesu konceptualizacji. Dlatego w dalszej części niniejszego 
wprowadzenia z bogatego zbioru kategorii determinujących proces konceptualizacji 
omówione zostaną jedynie te tematy, które, z jednej strony, pozwalają na charaktery
stykę podstawowych założeń semantyki kognitywnej, z drugiej zaś, wydają się istotne 
dla analizy procesu rozumienia spektaklu teatralnego.

Obserwacja rzeczywistości

Wszelka aktywność umysłowa człowieka ma swoje źródło w różnego rodzaju interak
cji człowieka z otaczającą go rzeczywistością. Przedstawiane w teatrze zdarzenia naj
częściej nie niosą jednak bezpośrednich konsekwencji dla widza, gdyż konwencjonal
nie zachowuje on bezpieczny dystans w stosunku do aktorów, a także przedstawianego 
przez nich świata. W mieszczańskim teatrze dramatycznym aktywność odbiorcy spro
wadza się najczęściej do oglądania oraz słuchania, jego reakcje zaś - do oklasków oraz 
innych wyrazów uznania lub dezaprobaty. W tym kontekście słuszne wydaje się więc 
rozpoczęcie opisu procesu poznawczego od scharakteryzowania doświadczenia obser
wacji przez człowieka ciał fizycznych. Wyjątkowo syntetyczny, a zarazem klarowny 
opis tego zagadnienia przedstawia w swojej książce Gramatyka i obrazowanie Elżbieta 
Tabakowska, która zwraca uwagę na dwoistą naturę, jaką zyskuje świat w ludzkich 
oczach. „Na jego obraz składa się mnogość rzeczy oraz łączących je powiązań. Ta 
dwoistość, wywodząca się ze zmysłowego doświadczenia elementarnych zjawisk fi
zycznych znajduje odbicie w dwoistości struktur pojęciowych. Jedną z fundamental
nych zasad tworzenia się takich struktur w umyśle człowieka jest bowiem opozycja 
pomiędzy rzeczą i relacją (wyróżnienie - E.T.)” 3. Rzecz pojmowana jest jako 
coś, co zajmuje pewien obszar w przestrzeni, co ma zdolność trwania w niezmienio
nym stanie (do momentu, w którym staje się przedmiotem jakiejś relacji, powodującej 
zmianę stanu) i czego istnienie w danym miejscu i danym czasie nie zależy w sposób 
istotny od powiązań z innymi rzeczami. Prostym przykładem, na jaki powołuje się 
Tabakowska, jest stół, posiadający „określone wymiary, kształt oraz fakturę, (...) 
i może istnieć bez konieczności wchodzenia w relacje z innymi rzeczami”4. W kolej
nym punkcie swego wywodu autorka zwraca uwagę na oczywisty fakt, że najbardziej 
typowymi rzeczami są ciała fizyczne, podkreślając równocześnie, iż pojęcia abstrak
cyjne ludzki umysł ujmuje w sposób analogiczny do wyobrażeń o przedmiotach real
nych. Możliwość taką stwarza nasza zdolność operowania pojęciami w przestrzeni 
umysłowej, która posiada cechy analogiczne do przestrzeni trójwymiarowej. Dla przy
kładu rozważmy pojęcie „awantury”. „Ma ono własną strukturę wewnętrzną (np. po
czątek i koniec)”, można w nią wejść, uciekać przed nią, a także przenieść 

3 E. Tabakowska, Gramatyka..., s. 23-27.
4 Ibidem.
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w inne miejsce. Zatem pojęciu awantury przypisujemy własności analogiczne do tych, 
jakie posiadają przedmioty fizykalne w trójwymiarowej przestrzeni.

Przechodząc do opisu relacji, Tabakowska podkreśla, że:

„w odróżnieniu od rzeczy, najbardziej typowe relacje charakteryzują się tym, iż zachodzą w cza
sie, a więc mają charakter dynamiczny. Ich przejawem jest zmiana stanu przedmiotów i w tym 
sensie pojęcie relacji jest pojęciem nieautonomicznym, jej zaistnienie wymaga wcześniejszego 
zaistnienia rzeczy, między którymi mogłaby zachodzić. Najbardziej typowe relacje to oczywiście 
procesy fizyczne, których podstawą jest zjawisko ruchu. Jednak, podobnie jak w przypadku rze
czy, ruch może być pojmowany jako zmiana konfiguracji abstrakcyjnych przedmiotów wchodzą
cych ze sobą w określone relacje w przestrzeni umysłowej”5.

5 Ibidem, s. 25.

Rzeczy ! relacje stanowią w semantyce kognitywnej podstawowe elementy analizy 
struktur poznawczych. Ronald Langacker wprowadził specjalną notację, która pozwala 
przedstawiać układy elementów oraz relacji składających się na określone kategorie 
semantyczne. Z bogatego systemu ujmowania kategorii semantycznych, jaki stworzył 
Langacker, wymieńmy trzy podstawowe symbole:

do oznaczenia rzeczy

do oznaczenia dowolnej jednostki 

do oznaczenia relacji

Pozostałe, bardziej złożone symbole będą wprowadzane w miarę potrzeb na kolej
nych etapach wywodu, podczas prezentowania konkretnych analiz.

Do opisanych przez Langackera struktur poznawczych należy także zaliczyć 
wspomniane już wcześniej schematy wyobrażeniowe. Struktury te stanowią fundament 
operacji poznawczych ludzkiego umysłu dzięki swojej schematyczności i jednoczes
nym zakorzenieniu w doświadczeniu motorycznym człowieka. Mogłoby się wydawać, 
że wszystkie te operacje dają się zawrzeć w klasycznych formułach logicznego wnio
skowania. Jednak umysłowego obrazu świata nie sposób sprowadzić do formuł jedno
znacznie rozstrzygających o naturze poszczególnych pojęć. Jednym z typowych przy
kładów sytuacji, wymykającej się jednoznacznemu zdefiniowaniu, jest relacja, jaką 
tworzy stosunek między poruszającym się przedmiotem a określonym wycinkiem 
przestrzeni, wyrażana przyimkiem „przez”. Dla uproszczenia załóżmy, że interesującą 
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nas przestrzenią jest pole w kształcie kwadratu6. Najmniej wątpliwości budzi sytuacja, 
w której dana osoba przecina jeden z boków prostokąta dokładnie w połowie, następnie 
poruszając się po linii prostej, dociera do centrum prostokąta i dalej, zmierzając w tym 
samym kierunku, opuszcza jego pole, przecinając środek boku przeciwległego do tego, 
przez który weszła.

6 W notacji Langackera, używanej w tej pracy, okręgi symbolizują rzeczy, w odróżnieniu od kwadra
tów, które mogą symbolizować zarówno rzeczy, jak i relacje.

Z całą pewnością możemy się zgodzić, że określenie: „osoba przeszła przez pole 
kwadratu” właściwie oddaje przedstawioną sytuację. Czy jednak każda inna droga 
zahaczająca o pole kwadratu będzie przebiegać przez jego pole? Próbom odpowiedzi 
na to pytanie poświęcone zostało wiele prac z zakresu semantyki kognitywnej. Nie 
wnikając w ich szczegóły, przedstawię jedynie pod rozwagę kilka rysunków drogi 
wraz z krótkim komentarzami wprowadzającymi w istotę zagadnienia.

Rysunki A i B ukazują stopniowe oddalanie się poszczególnych przypadków od 
modelu wzorcowego, w którym droga przebiega przez środek pola. Oba odpowiadają 
w zasadzie kategorii sygnowanej przyimkiem „przez”, ale wraz z przybliżaniem się 
linii symbolizującej drogę przejścia do krawędzi prostokąta narastają wątpliwości, czy 
przedstawiony schemat odpowiada jeszcze sytuacji przejścia „przez” pole kwadratu. 
Czy idąc tuż przy krawędzi pola, rzeczywiście powiemy, że przeszliśmy przez nie? 
Jeszcze większą wątpliwość wzbudza rysunek C. W skrajnych przypadkach powiemy, 
że osoba jedynie zahaczyła o pole. Z kolei przykład D wydaje się całkowicie przeczyć 
naszemu wyobrażeniu o przechodzeniu „przez” pewien obszar, a wobec rysunku E 
bardziej adekwatne wydaje się wyrażenie „przejść się po polu”. Odpowiedź na pytanie, 
czy przedstawiona sytuacja odpowiada „przejściu przez pole”, wymaga ustanowienia 
odpowiedniego modelu przedstawiającego reprezentację wyobrażeniową przyimka 
„przez”. Dla niniejszych rozważań ważne jest jednak nie tyle przedstawienie ostatecz
nego rozwiązania, ile przede wszystkim zwrócenie uwagi na kilka istotnych aspektów 
takiego modelu.
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Po pierwsze, model ten ma charakter wyobrażeniowy. Dlatego nasza decyzja o za
kwalifikowaniu danego zdarzenia jako przejścia przez pole zależy od obrazu mental
nego, jaki aktywizujemy w naszej świadomości. Obraz ten pojawia się najczęściej jako 
prototyp, stanowiący najlepszy przykład danej kategorii, z którym zestawiamy po
szczególne przypadki. W naszym przykładzie ma on kształt modelu idealnego 
w postaci linii prostej, przecinającej dłuższe boki prostokąta przez ich środek. Prototy
py mogą jednak posiadać także inny charakter. Dla przykładu przywołajmy prototyp 
oddający sytuację typową. Aby uświadomić sobie różnicę, dzielącą oba wyobraże
nia, Lakoff proponuje rozważenie różnic, jakie dzielą typowego męża od idealnego. 
Chcąc zdefiniować pojęcie „mąż”, możemy oprzeć się na wyidealizowanym modelu 
funkcji, jaką w rodzinie spełnia mężczyzna, lub odwołać się do znanych z doświadcze
nia życiowego typowych przykładów składających się na wyobrażenie, czym jest 
„mąż”. W przypadku omawianego modelu do kategorii obejmującej czynność „przej
ścia przez pole” kwalifikacja odbywa się w odniesieniu do modelu idealnego. Dlatego 
im dalej od symetralnej kwadratu przebiega droga przejścia (rysunki A i B), tym trud
niej zaakceptować daną sytuację jako odpowiadającą „przejściu przez” dane pole. Jeśli 
początek i koniec drogi nie wypadają na przeciwległych krawędziach (rysunki C i D), 
to zmniejsza się prawdopodobieństwo, że dana sytuacja potraktowana zostanie jako 
odpowiadającą „przejściu przez” dane pole. Wreszcie, im bardziej kształt rzeczywistej 
drogi odbiega od wzorcowej linii prostej (rysunek E), tym trudniej o akceptację danej 
sytuacji jako odpowiadającej „przejściu przez” dane pole.

Drugim istotnym aspektem uschematyzowanych modeli wyobrażeniowych jest ich 
zakotwiczenie w ludzkim doświadczeniu. We wcześniejszej części pracy opisane zo
stało doświadczenie leżące u podstaw reguły przechodniości, także i teraz warto zasta
nowić się nad doświadczeniami stanowiącymi źródło prototypowego schematu będą
cego reprezentacją przyimka „przez”. Zgodnie bowiem z założeniami kognitywizmu 
schematy pojęciowe opierają się na doświadczeniach związanych z ludzką aktywnością 
w świecie.

Typowym przykładem w omawianym przypadku jest przechodzenie przez jezdnię 
lub rzekę. Stąd pochodzi zapewne zawarta w modelu idea przejścia na krawędź prze
ciwległą przemierzanego pola. Dlaczego jednak skłonni jesteśmy zaakceptować rów
nież użycie przyimka „przez” dla opisania sytuacji z rysunku C? Albo czym różnią się 
sytuacje przedstawione na rysunku C i D, jeśli pole nie będzie miało modelowego 
kształtu prostokąta, lecz figury niezawierającej kątów? Odpowiedzi na te pytania szuka 
się często w modelach wykorzystujących takie reguły topologii, które przedstawiają 
proces przejścia od sytuacji prototypowej do różnorodnych jej wariantów. Doceniając 
rolę przedstawianych przez teoretyków modeli, oddających proces przekształceń obra
zu prototypowego, trzeba zauważyć, że pomijają one wpływ kontekstu rzeczywistej 
sytuacji, który nakłada się na abstrakcyjny model schematu wyobrażeniowego, stano
wiąc dopełnienie kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu danego działania jako 
„przejścia przez” określone pole. To, jak daleko od krawędzi (rysunek A, B) powinna 
iść osoba, aby można było bez wątpliwości uznać, że przeszła ona „przez” pole, zależy 
w dużym stopniu także od kontekstu sytuacyjnego towarzyszącego działaniu.

Wyobraźmy sobie grupę małych chłopców, którzy - chcąc dowieść swego męstwa 
- zakładają się, że przejdą przez cudze pole. Gospodarz nie życzy sobie intruzów 
i karze ich boleśnie za wtargnięcie na swój teren. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że nie 
każda droga, jaką przejdą chłopcy, zostanie zaakceptowana przez pozostałych jako
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przejście przez pole gospodarza. Jeśli przyjmiemy, że jeden z istotnych warunków 
zadania polega na zbliżeniu się do domu gospodarza na tyle, aby ewentualna ucieczka 
stanowiła problem, to przy oznaczeniu pola „niebezpiecznego zbliżenia” literką G

można przypuszczać, że działania chłopców przedstawione w formie schematów H i J 
zostaną zaakceptowane, natomiast chłopcu z rysunku I koledzy zarzucą tchórzostwo, 
gdyż „tak naprawdę to wcale nie przeszedł przez pole gospodarza, a tylko je obszedł 
po obrzeżach”.

Przykład ten ukazuje, w jaki sposób kontekst sytuacyjny, w tym przypadku okre
ślone przez chłopców warunki próby, jakiej się zamierzają poddać, dookreśla aspekty 
abstrakcyjnego modelu wyobrażeniowego. Odległość drogi przejścia od krawędzi pola 
G zdeterminowana jest bowiem przez subiektywne odczucie zagrożenia, nie zaś wła
sności topologiczne modelu pojęcia „przez”. Z analogiczną sytuacją spotkamy się, 
próbując określić warunki „przejścia przez” grań górską. Aby próba została uznana, 
droga pokonania grani nie może przebiegać zbyt blisko jej krańca lub w miejscu zbyt
niego obniżenia linii szczytów. Jednak pojęcia „zbyt blisko” oraz „zbytnie obniżenie” 
zdeterminowane są w pewnym stopniu także przez subiektywne odczucie trudności 
wykonywanego zadania, które towarzyszy idei zawartej w czynności przechodzenia 
przez grań górską. Przyczyną takiej kontaminacji abstrakcyjnego modelu przestrzenne
go oraz subiektywnych aspektów psychicznych jest motoryczno-doświadczeniowa 
podstawa schematów pojęciowych, która zakotwicza abstrakcyjne wyobrażenie ruchu 
„przez” w konkretnym doświadczeniu. Z kolei rzeczywiste działanie łączy się zazwy
czaj z aspektami psychicznymi, takimi jak poczucie zagrożenia, trudność jego wyko
nania lub - przeciwnie - przyjemność z wykonywanej pracy. W każdym jednak przy
padku ruch spełniający warunki „przejścia przez pole” musi odpowiadać jego abstrak
cyjnemu wyobrażeniu. Przedstawiony poniżej schemat drogi nie zostałby raczej za
kwalifikowany jako „przejście przez” pole.

G
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Nie został spełniony bowiem wymóg przejścia na przeciwległą krawędź prostokąta, 
określony przez uschematyzowane wyobrażenie relacji wyznaczanych przyimkiem 
„przez”. Sam fakt wejścia w przestrzeń G stanowi jedynie kryterium dopełniające 
schemat przestrzenny, które pozwala dookreślić odległość drogi od krawędzi pola, 
wymaganą do zaakceptowania danego ruchu jako przekonującego przykładu „przejścia 
przez” pole.

Od wpisania modelu w odpowiedni kontekst, tym razem sytuacyjny, będzie także 
zależało określenie ruchu danej osoby przedstawione na rysunku E.

E
Jeśli bowiem prostokąt symbolizuje łąkę, to trudno raczej zakwalifikować powyż

szy schemat jako przejście przez nią. Natomiast schemat ten bez wątpliwości może 
reprezentować drogę przez las. Konieczność kluczenia pomiędzy drzewami (będąca 
konsekwencją kontekstu sytuacyjnego, określającego pewne własności danego pola, 
czyli w tym wypadku - lasu) pozwala potraktować wymóg przejścia po linii zbliżonej 
do prostej jako mniej istotny.

Zakotwiczenie uschematyzowanych wyobrażeń w codziennym doświadczeniu po
twierdza jedną z zasadniczych tez kognitywizmu, wedle której kategorie powstająjako 
odbicie naszego patrzenia na świat, naszej w nim aktywności motorycznej, a także 
celów, jakie sobie stawiamy. Schematyczny charakter wyobrażeń pozwala z kolei ze
stawiać różne doświadczenia, które łączą się w pewne całościowe struktury poznawcze 
właśnie na określonym poziomie uschematyzowania. Wyobraźnia opiera się bowiem 
na współdziałaniu modeli schematycznych oraz wiążących się z nimi bogatych wy
obrażeń ludzkich doświadczeń i postrzeżeń. Zadanie badacza polega na wychwyceniu 
oraz interpretacji zależności zachodzących pomiędzy oboma typami wyobrażeń.

Społeczno-socjologiczne ramy w koncepcji Fillmore’a i kadrowanie według 
Talmy'ego

Uwzględnienie relacji, jakie zachodzą pomiędzy uschematyzowanymi wyobrażeniami 
a naszym doświadczeniem życiowym, pozwala wpisać subiektywne doświadczenie 
w uniwersalne formy, które porządkują naszą wiedzę o świecie. Uogólnione formy 
myślenia, wspólne większej grupie ludzi, nie ograniczają się jednak tylko do abstrak
cyjnych form konceptualnych. W kręgu poszczególnych kultur oraz grup społecznych 
funkcjonuje wiele bardziej uszczegółowionych modeli działań, postaw i oczekiwań, 
podzielanych przez członków wspólnoty. Przyjmują one formę skryptów określających 
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poszczególne istotne etapy działania. Dostarczają także matryc stanowiących zbiór 
struktur pojęciowych, wykorzystywanych w konstrukcji danego wyobrażenia. Jednym 
z klasycznych przykładów jest tutaj analiza pojęcia bachelor (kawaler), jaką przedsta
wił Charles Fillmore, aby wyjaśnić funkcjonowanie ram (zespołu matryc i skryptów) 
społeczno-socjologicznych w procesie konstytuowania się pojęć: „Jako kawalera okre
ślamy dorosłego mężczyznę, który nie posiada żony. Jednak wyrażenie »kawaler« 
spełnia swoją funkcję przypisywania osób do danej kategorii jedynie w kontekście 
ludzkiej społeczności, w której istnieją określone oczekiwania i wyobrażenia o instytu
cji małżeństwa oraz wieku, w jakim należy je zawierać. Mężczyzna pozostający przez 
dłuższy czas w stanie wolnym nie zawsze będzie zaliczany do kategorii »kawaler«; 
mały chłopiec wyrosły w dżungli z dala od cywilizacji nie zostanie raczej zaliczony do 
kręgu kawalerów, podobnie ksiądz katolicki” - wyjaśnia Fillmore7.

7 Ch. Fillmore, Towards a Descriptive Framework for Spatial Deixis [w:J R.J. Jarvella, W. Klein, 
Speech, Place, and Action, London 1982, s. 31-59.

Pojęcie „kawaler” funkcjonuje zatem skutecznie jedynie w kulturze, która wytwo
rzyła odpowiednie ramy społeczne w postaci idei małżeństwa monogamicznego oraz 
określonego wieku, w jakim powinno się wstępować w związek małżeński. Dlatego 
ośmioletni chłopczyk nie zostanie raczej uznany za kawalera. Zagadnienie jest oczywi
ście znacznie bardziej złożone. Chodzi jednak o to, aby wskazać na kulturowe uwarun
kowanie rozumienia pojęcia „kawaler”. Przedstawiony przez Fillmore’a model nie 
bierze bowiem na przykład pod uwagę społeczności homoseksualistów lub religii mu
zułmańskiej, przyzwalającej na posiadanie większej liczby żon. W poszczególnych 
kulturach różny będzie także typowy wiek zawierania małżeństw oraz wyjątki od 
społecznej obligacji zawarcia małżeństwa, której nie podlegają na przykład księża 
katoliccy.

Każda kultura wytwarza zatem zespół ram, które pozwalają na formowanie istot
nych dla danej społeczności kategorii działań oraz postaw. Sam model, w postaci 
skryptu lub ramy społecznej, określający dane pojęcie, nie wyczerpuje jednak kwestii 
jego znaczenia w komunikacji oraz procesie poznawczym. Nie można go traktować 
jako ostatecznie uformowanej jednostki znaczącej, gdyż jego struktura ulega prze
kształceniom, które pozwalają eksponować istotne w danym momencie aspekty kate
gorii. Dlatego kognitywiści wprowadzają pojęcie sceny mentalnej, odpowiadające 
pewnym modelowym obrazom myślowym. Taka scena może zostać dodatkowo „upo
rządkowana” w procesie konceptualizacji.

Jeden z podstawowych mechanizmów kształtujących strukturę sceny mentalnej sta
nowi opisywany przez Leonarda Talmy’ego akt kadrowania. Ujmując rzecz ogólnie, 
akt ten polega na koncentrowaniu uwagi odbiorcy na wybranych elementach sceny 
kosztem innych, usuwanych na margines. Dla zobrazowania tego mechanizmu Taimy 
przedstawia różne możliwości wyrażenia prośby o przyniesienie mleka z lodówki. 
Poniższy opis działań obejmuje pełny zakres koniecznych czynności, związanych 
z przyniesieniem komuś mleka z lodówki. Cyfry (1), (2), (3) oznaczają kolejne etapy 
działań, które składają się na całość obrazu sceny mentalnej, stanowiącej skrypt „przy
niesienia mleka z lodówki”:

[Potrzebuję mleka]
(1) Idź, (2) wyjmij mleko z lodówki (3) i przynieś je tutaj.
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Jednakże poszczególne sformułowania wyrażające tę samą prośbę nie muszą ko
niecznie zawierać wszystkich etapów działań.

Przynieś z lodówki mleko.

Przynieś tu mleko.

Idź i przynieś z lodówki mleko.

Wyjmij mleko z lodówki i przynieś tutaj.

Idź i przynieś tu mleko.

Idź, wyjmij mleko z lodówki i przynieś je tutaj.

(kadrowanie środka)

(kadrowanie końca)

(opuszczenie końca)

(opuszczenie początku)

(opuszczenie środka)

(pełny kadr)

Wszystkie przytoczone sformułowania słowne implikują ten sam pełny skrypt 
działań związany z przyniesieniem mleka z lodówki. Jednak każda z nich uwypukla 
inny fragment obrazu mentalnego, tym samym częściowo modyfikując znaczenie wy
powiadanej prośby. Możemy zatem mówić o różnorodności kształtowania sceny men
talnej poprzez koncentrowanie uwagi odbiorcy (kadrowanie) na pewnych jej elemen
tach lub ich opuszczenie. Aby wyjaśnić, w jaki sposób mechanizm kadrowania 
i opuszczania wpływa na znaczenie wypowiedzi, wyobraźmy sobie istotne elementy 
sceny mentalnej, określające czynność zakupów. Będą to: nabywca, sprzedawca (na- 
zwijmy go Jaś), towar, pieniądze, płacenie, otrzymywanie towaru, przyniesienie towa
ru do domu. Chcąc poinformować współmałżonka o dokonanych zakupach, możemy 
to zrobić na różne sposoby, wykorzystując przedstawiony powyżej mechanizm kadro
wania, który pozwala sformułować naszą wypowiedź w następujący sposób:

A. Zobacz, co kupiłem.

B. Zobacz, co przyniosłem do domu.

C. Zobacz, co dostałem u pana Jasia.

D. Zobacz, na co wydałem pieniądze.

Wszystkie z wymienionych powyżej zdań komunikują o dokonaniu zakupów, ale 
jednocześnie każde z nich wyraża dodatkowo pewne szczególne treści. Zdanie A za
chęca do zainteresowania się zakupami; B sugeruje w większym stopniu zdobycie 
użytecznego przedmiotu; C, wyróżniając miejsce zakupu, podkreśla, że dany przed
miot niełatwo znaleźć w okolicznych sklepach; D poddaje pod rozwagę relację pomię
dzy wartością towaru a jego ceną.

Zaproponowane interpretacje zdań A, B, C, D nie są jedynymi z możliwych. Poka
zują jednak, w jaki sposób akt kadrowania wykorzystywany zostaje do wyrażania róż
norodnych znaczeń, związanych z czynnością kupowania.
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Wittgenstein i dostrzeżenie aspektu

Opisany przez Talmy’ego akt kadrowania wykorzystuje jeden z fundamentalnych me
chanizmów konceptualizacji, który polega na koncentracji uwagi na wybranych ele
mentach obrazu mentalnego, kosztem innych. Zatem ta sama scena mentalna może 
stanowić podstawę ukształtowania się wielu różnych znaczeń. Podobnie w przypadku 
percepcji wzrokowej ten sam postrzegany obraz może być widziany w różny sposób. 
Na fakt ten zwraca uwagę Wittgenstein, rozważając przykład następującej ilustracji 
pojawiającej się kilkakrotnie w tekście pewnego podręcznika:

„Za każdym razem ilustracji towarzyszy inny komentarz: raz o bloku szkła, raz 
o przewróconej, otwartej skrzyni, raz o drucianym szkielecie takiego kształtu, raz 
o trzech deskach tworzących kąt przestrzenny. Za każdym razem tekst interpretuje 
ilustrację, ale i my widzimy ją zgodnie z zasugerowaną interpretacją”8. Widzenie obra
zu w pewien szczególny sposób Wittgenstein nazywa „dostrzeżeniem aspektu”, wyłą
czając jednocześnie z pola swoich zainteresowań jego psychologiczne przyczyny. Na
tomiast dla kognitywizmu analiza procesów postrzeżeniowych i mentalnych, prowa
dząca do wyjaśnienia niniejszego zjawiska, stanowi jedno z zasadniczych zadań. 
W przypadku omawianego przez Wittgensteina rysunku mechanizmem, który pozwala 
go widzieć na różne sposoby, jest zdolność ludzkiego umysłu do dopełniania schema
tów szczegółowymi cechami obrazu, jak również skłonność do uzupełniania fragmentu 
obrazu jego całościowym wyobrażeniem. Dlatego raz widzimy prostopadłościan, a raz 
kąt przestrzenny. W pierwszym przypadku wygląd zastępuje całość przedmiotu, 
w drugim wygląd i przedmiot są tożsame.

8 L. Wittgenstein, Dociekania..., s. 270.

Wittgenstein przytacza jeszcze jeden przykład pokazujący różnicę w widzeniu tego 
samego obrazu, której wyjaśnienie wydaje się bardziej złożone, ze względu na większą 
liczbę czynników, jakie mogą oddziaływać na sposób patrzenia odbiorcy. Jest to figura 
nazwana kaczko-zającem:

W zależności od tego, jak się patrzy na powyższy rysunek, można zobaczyć na nim 
obraz głowy zająca lub kaczki. Jakie są jednak czynniki, które determinują to, Jak się 
patrzy”? Wydaje się, że należy wyróżnić trzy istotne elementy kształtujące naszą inter
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pretację rysunku. Pierwszy odnosi się do ruchu spojrzenia, które konwencjonalnie 
biegnie z lewej do prawej. W momencie kiedy nasz wzrok dochodzi do połowy obrazu, 
możemy rozpoznać kaczkę, ale raczej nie zająca. Drugą istotną kwestię stanowi tzw. 
układ kanoniczny, który w niniejszym przypadku skłania odbiorcę do dostrzeżenia 
kaczki. Jej głowa została oddana w najczęściej spotykanym w rzeczywistości pozio
mym położeniu, podczas gdy głowa zająca znajduje się w pozie raczej nienaturalnej 
dla tego zwierzęcia. Stąd też można założyć mniejsze prawdopodobieństwo dostrzeże
nia zająca. Jednak rozstrzygającym czynnikiem bywa zazwyczaj kontekst. Jeśli głowa 
kaczko-zająca unosić się będzie nad falami rzeczki, to z dużo większym prawdopodo
bieństwem zobaczymy w niej kaczkę niż zająca. Ostateczne rozstrzygnięcie wątpliwo
ści uzyskamy, dorysowując odpowiedni tułów. Takie rozwiązanie może się wydawać 
banalne, ukazuje jednak jeden z fundamentalnych mechanizmów określania pojęć, 
który opiera się na ustanowieniu relacji części do pewnej większej całości. Palec jest 
pojmowany jako część dłoni, gałąź zaś jako część drzewa. Potrafimy wprawdzie roz
poznać gałąź, która odłamana leży na ziemi, jednak do wytłumaczenia czy zdefiniowa
nia tego, czym jest gałąź, konieczne jest przywołanie idei drzewa. Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia w omawianym przypadku kaczki i zająca. Pojęcie głowy zwierzę
cia daje się określić jedynie w kontekście pewnej większej całości, jaką jest żywa isto
ta.

Profil, baza

Semantyka kognitywna opiera się na założeniu, że znaczenie danej rzeczy określane 
jest przez jej relację do określonego kontekstu. Z upływem czasu w procesie konwen- 
cjonalizacji kontekst zostaje niejako na tyle wchłonięty, że dane przedmioty potrafimy 
rozpoznawać na podstawie ich atrybutów. Stąd realistycznie oddana głowa zająca nie 
wymaga dorysowywania tułowia. Znaczenie każdego pojęcia określane jest jednak 
zawsze w odniesieniu do kontekstu pozostałych pojęć, ujmujących całość naszych 
wyobrażeń o świecie. Rodzajem uzupełnienia o kontekst jest przecież klasyczna defi
nicja, polegająca na podaniu cech odróżniających dane pojęcie od pozostałych, należą
cych do tej samej kategorii. Natomiast konceptualizacja polegająca na pojmowaniu 
danej rzeczy w kontekście pewnej większej całości ukształtowała się przez analogię do 
procesu percepcji wzrokowej, w którym wybrany element postrzega się na tle pozo
stałych.

Analogia między percepcją i konceptualizacją przedstawiona została przez Langa- 
ckera za pomocą tzw. metafory oglądu. Punktem wyjścia tej metafory jest sytuacja 
postrzegania wzrokowego, którą określa następujący schemat: podmiot obserwa
cji, czyli widz, pełne pole widzenia, zakreślające możliwą do objęcia wzro
kiem przestrzeń, ramy oglądu, a więc obszar, na którym koncentruje się uwaga 
widza, i wreszcie - wyróżniony obiekt obserwacji. Tak przedstawiony model 
doświadczenia zmysłowego stanowi fundament doświadczenia umysłowego, które daje 
się ująć w analogiczny schemat. Opisaną przez Langackera zależność między oboma 
rodzajami doświadczenia przedstawia syntetycznie Elżbieta Tabakowska w swoim 
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wprowadzeniu do językoznawstwa kognitywnego. Autorka wyjaśnia, że zgodnie 
z tezami Langackera:

„funkcje podmiotu pełni osoba mówiąca lub słuchająca. Pełnemu polu widzenia odpowiada pełny 
zakres możliwych treści, które wypowiedzenie zawiera, innymi słowy, wszystkie jego potencjalne 
interpretacje oparte na pełnej wiedzy encyklopedycznej. Langacker nazywa ten obszar maksy
malnym zakresem struktury semantycznej wyrażania; w obrębie tego obszaru 
znajduje się obszar o mniejszym zasięgu, obejmujący jedynie te elementy struktury semantycznej, 
które są bezpośrednio istotne dla scharakteryzowania danego pojęcia. Reszta pozostaje nieostra i 
- podobnie jak to ma miejsce w przypadku wizualnego obrazu - jedynie zdajemy sobie sprawę z 
obecności tych elementów. To zredukowane pole Langacker nazywa bezpośrednim za
kresem struktury semantycznej. W jego obrębie znajduje się to, na czym w danym 
momencie ogniskuje się nasza konceptualizacja. Element ten nosi w teorii Langackera nazwę 
profilu"9.

9 E. Tabakowska, Gramatyka..., s. 59-61.

Opisany przez Langackera model konceptualizacji wyrażeń językowych ma cha
rakter ogólny i odnosi się do wszelkich aktów myślenia. Także tych związanych z po
strzeganiem rzeczywistości.

Dodatkową zaletą modelu Langackera jest możliwość rozróżnienie kontekstu, koja
rzonego z pojęciem na zasadzie okazjonalnych konotacji, oraz kontekstu, uaktywnia
nego ze względu na jego kluczową rolę w definiowaniu danego pojęcia. Jednym 
z wyrazistszych przykładów funkcjonowania drugiego z wymienionych kontekstów 
jest pojęcie przeciwprostokątnej, która - sama będąc odcinkiem - wymaga także przy
wołania kontekstu w postaci wyobrażenia trójkąta prostokątnego. Trójkąt prostokątny 
stanowi bowiem bazę pojęciową dla profilu, którym jest przeciwprostokątna. Po
dobnie w przypadku wyspy, która - choć sama jest kawałkiem lądu - nie daje się po
myśleć w izolacji od otaczającej ją wody. Profil może być zatem częścią bazy, jak 
w przypadku przeciwprostokątnej, lub tylko pozostawać z nią w koniecznym związku, 
gdyż wyspa nie stanowi w zasadzie fragmentu oceanu. Rozróżnienie bazy i profilu 
stanowi jedną z fundamentalnych relacji w opisie struktur pojęciowych. Każde bowiem 
pojęcie rozumiane jest przez uchwycenie relacji, jaka włącza je w kontekst całości 
wiedzy o świecie, zmagazynowanej w umyśle ludzkim w postaci struktur poznaw
czych: ram, skryptów, wyobrażeń.

Kontekst

Podobnie jak w przypadku znaczenia, kognitywiści opisują kontekst w ramach proce
sów mentalnych. W odniesieniu do wypowiedzi słownej określają go jako „zbiór prze
słanek wykorzystywanych do interpretacji wypowiedzi. Z kolei jako konstrukt psy
chologiczny, kontekst stanowi podzbiór ludzkich wyobrażeń i przekonań (assumptions') 
o świecie. Interpretacja opiera się bowiem raczej na tychże wyobrażeniach niż na rze
czywistym stanie otaczającego nas świata. W ten sposób kontekst nie zostaje ograni
czony jedynie do informacji o świecie fizycznym albo do bezpośrednio wypowiedzia
nych zdań, ale obejmuje równocześnie: oczekiwania skierowane w przyszłość, nauko
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we hipotezy, religijne przypowieści, modele kulturowe, założenia dotyczące nadaw
cy”10 11. Wymienione obszary ludzkiej wiedzy, którą się posługujemy, kiedy interpretu
jemy obserwowane zdarzenia, nie stanowią novum w stosunku do poprzednich meto
dologii. Kognitywiści stawiają sobie jednak nieco inne zadanie do rozwiązania. Intere
suje ich nie tyle rekonstrukcja właściwego kontekstu interpretacyjnego, ile raczej me
chanizm, który decyduje o jego doborze.

10 D. Sperber, D. Wilson, Relevance..., s. 15-16.
11 M. Patterson, Peter Stein. Germany Leading Theatre Director, Cambridge 1981, s. 123-150.

Jak dotąd nie udało się stworzyć teorii wyjaśniającej w pełni postawiony powyżej 
problem, ale już sama świadomość konieczności rozważenia mechanizmu, kierującego 
doborem kontekstu, stanowi cechę charakterystyczną metodologii kognitywnej. Zainte
resowanie znaczeniotwórczą funkcją kontekstu charakteryzuje co prawda także inne 
metodologie, jednak w semantyce kognitywnej nie ogranicza się on jedynie do infor
macji napływających z bezpośredniego otoczenia oraz działań komunikacyjnych bez
pośrednio poprzedzających dany moment. Kontekst rozumie się tu jako zespół aktyw
nych w umyśle odbiorcy wyobrażeń oraz przekonań koniecznych do zinterpretowania 
danej sytuacji, a zatem oprócz informacji napływających z otoczenia może on zawierać 
między innymi: oczekiwania odbiorcy, jego wiedzę naukową, wierzenia, pamięć aneg
dotyczną, przekonania kulturowe, założenia dotyczące stanu mentalnego nadawcy. 
Sperber i Wilson zaproponowali klasyfikację wyróżniającą trzy typy kontekstu: bezpo
średnio dany, implikowany i encyklopedyczny. Każdy z wymienionych kontekstów 
wskazuje na inną zdolność poznawczą odbiorcy, a różnice w ich zawartości mogą sta
nowić o odmiennych interpretacjach tych samych zdarzeń. Zmagazynowana w umy
słach konkretnych ludzi wiedza różni się przecież w sposób znaczący, wnioskowanie 
także nie zawsze przebiega tymi samymi ścieżkami, wreszcie dane zmysłowe zależą od 
zdolności percepcyjnych danej osoby. Można oczywiście ustalić pewne obowiązujące 
standardy wnioskowania oraz wymaganego zakresu wiedzy czy też systemu wartości. 
Jeśli jednak odbiorcy mają reagować w sposób spontaniczny na przekazywane im tre
ści, ich interpretacje powinny się opierać na przesłankach wynikających z ich własnego 
doświadczenia. Chcąc zakomunikować coś skutecznie, mamy zatem dwie drogi do 
wyboru: albo nagiąć nasz komunikat do czyjegoś wyobrażenia o świecie, albo to wy
obrażenie zawczasu zmienić.

Drugie z tych rozwiązań wybrał Peter Stein, który pracując nad inscenizacją Szek
spirowskiego dramatu Jak wam się podoba, odbył z zespołem szerokie studia nad epo
ką elżbietańską. W pewnym momencie zdecydował się zaprezentować wyniki prowa
dzonych badań w postaci swoistego muzeum „pamięci o Szekspirze”. Widzowie mogli 
w nim zobaczyć żywe obrazy, procesje oraz zwyczaje stanowiące studium zespołu 
Steina nad epoką Szekspira11. Doświadczenie, jakie zyskali widzowie, nie wyjaśniało 
wprawdzie bezpośrednio znaczeń zawartych w inscenizacji dramatu, ale z pewnością 
przygotowywało do odbioru przedstawienia. Wiedza oraz sposób myślenia o czasach, 
w których żył Szekspir, zmieniały się pod wpływem wizyty w muzeum, a tym samym 
zmieniał się kontekst, w jakim widzowie ujmowali oglądane na scenie zdarzenia.

Działanie, na jakie zdecydował się Stein, nie jest zresztą obce praktyce teatralnej. 
Program, który można przeczytać przed rozpoczęciem przedstawienia, odgrywa po
dobną rolę, choć w mniejszym zakresie. Reżyser wskazuje często w takim programie 
źródła, które inspirowały jego pracę nad spektaklem. Dostarcza w ten sposób widzom 
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wiedzy, która pozwala im - przynajmniej w części - spojrzeć na przedstawiane zda
rzenia z perspektywy (czyli w kontekście), z jakiej patrzył na nie twórca podczas swo
jej pracy.

Generalna zasada metonimii

Metonimia stanowi ostatnią z omawianych w tym rozdziale ważnych kategorii po
znawczych. Kognitywiści zasadniczo nie ujmują metonimii inaczej niż w modelu kla
sycznym. Słownik terminów literackich mówi o „zastępowaniu nazwy jakiegoś przed
miotu lub zjawiska nazwą innego”. Podobne sformułowanie znajdujemy w książce 
Lakoffa Metafory w naszym życiu'. „Metonimia pozwala używać pewnego pojęcia tak, 
by zastąpiło inne”12. W obu pracach autorzy wprowadzają także takie klasyfikacje jej 
odmian, które podporządkowują poszczególne wyrażenia metonimiczne pewnym bar
dziej ogólnym ujęciom.

12 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory..., s. 59.
13 Ibidem, s. 61.
14 Słownik terminów literackich, s. 308.
15 G. Lakoff, M. Turner, More Than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metphore, Chicago 1989, 

s. 108.

PRODUCENT ZAMIAST PRODUKTU:
„Kupił Forda”.
„Nie znoszę Heideggera”.

KIERUJĄCY ZAMIAST KIEROWANEGO/RZECZY KIEROWANEJ:
„Nixon zbombardował Hanoi”.
„Napoleon przegrał pod Waterloo”.
(Lakoff)13 14

PRZYCZNA ZAMIAST SKUTKU:
„Zginął od kuli”.

ZNAK ZAMIAST PRZEDMIOTU:
„Pokonany półksiężyc”.
(Słownik terminów literackich)^

W semantyce kognitywnej jednak - inaczej niż w ujęciu klasycznym - metonimia 
spełnia znacznie szerszą funkcję niż tylko figury retorycznej. Rola, jaką odgrywa 
w procesie desygnacji, została sformułowana przez Lakoffa w „generalnej zasadzie 
metonimii językowej, mówiącej, że każde słowo zastępuje konceptualiza- 
cję, którą wyraża”15. Przypomnijmy bowiem raz jeszcze, że znaczenie tkwi nie 
w słowach, ale w konceptach powstających w ludzkich umysłach. Same zaś koncepty 
przekraczają swym zasięgiem desygnowane przez słowa obiekty. Słowo „kosiarz” 
zmusza słuchacza do przywołania nie tylko obrazu pojęciowego osoby wykonującej 
odpowiednią czynność, ale także do wyobrażenia porośniętego roślinnością pola, na 
którym kosiarz pracuje. Desygnowanie przez słowa szerszego zakresu pojęciowego 
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spełnia ważną funkcję także w metonimiach symbolicznych, na przykład w przypadku 
gołębia symbolizującego Ducha Świętego. „Symbolika ta nie jest przypadkowa. Opiera 
się bowiem na pojęciu gołębia w kulturze Zachodu i koncepcji Ducha Świętego 
w teologii chrześcijańskiej. Istnieje przyczyna, dla której symbolem Ducha Świętego 
jest gołąb, nie zaś, dajmy na to, kurczak, sęp czy struś. Gołębia wyobrażamy sobie jako 
istotę piękną i przyjazną, łagodną, a nade wszystko pokojową. Jego naturalnym miej
scem przebywania jako ptaka jest niebo, które ma relację metonimiczną do niebios, 
naturalnego miejsca przebywania Ducha Świętego. Gołąb lata wdzięcznie, szybuje 
łagodnie i zwykle widzi się go, kiedy pojawiając się od strony nieba ląduje wśród lu
dzi”16. Dzięki takiemu rozbudowanemu wyobrażeniu, jakie wywołuje słowo „gołąb”, 
biały ptak o charakterystycznych cechach pozwala ludziom lepiej doświadczyć cech 
abstrakcyjnego w swym bytowaniu Ducha Świętego. Zasada metonimii języka, oparta 
na strukturze: „część (desygnat) zamiast całości (pełna konceptualizacja)”, daje więc 
możliwość zakotwiczenia naszego abstrakcyjnego systemu pojęciowego w doświad
czeniu codziennym.

16 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory..., s. 63.
17 Słownik języka polskiego. Warszawa 1978, s. 441.
18 Ibidem, s. 418.

Zasada „część zamiast całości” realizuje się w języku nie tylko w przywoływaniu 
szerszego kontekstu znaczeniotwórczego, wykraczającego poza wskazywany przez 
słowo desygnat. Obejmuje także regułę konstruowania nazw, w których pojedyncza 
cecha lub atrybut reprezentują całość przedmiotu lub zjawiska. Odpowiadając na pyta
nie, czym jest kukułka, podamy zapewne opis jej wyglądu, ale sama nazwa zwraca 
uwagę jedynie na dźwięk, jaki wydaje ptaszek. Kognitywiści uznali tę zasadę za jedną 
z istotniejszych reguł kształtujących nasz system rozumowania. Przyjmują oni, że wy
bór części reprezentującej całość nie jest przypadkowy, ale zostaje podyktowany waż
nymi przyczynami poznawczymi. Polskie słowo „ścierka” oznacza „kawałek materia
łu, zwykle lnianego lub bawełnianego, służący do wycierania naczyń w kuchni”17. 
Nazwa podkreśla wyraźnie funkcję przedmiotu, co wydaje się dość oczywiste ze wzglę
dów praktycznych, ale przecież, chcąc powycierać naczynia, możemy także poprosić 
o „szmatę” - „kawałek tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej; gałgan...”18 - i z wielkim 
prawdopodobieństwem otrzymamy ten sam przedmiot. Nie przeczy to jednak faktowi, 
że konceptualizacja ścierki różni się nieco od konceptualizacji szmaty, obie zaś po
dyktowane są ważnymi względami poznawczymi. W przypadku ścierki główną rolę 
odgrywa możliwość jej użycia, szmata oprócz pewnych atrybutów konotuje także brak 
jakiejkolwiek wartości i dlatego nie trzeba się martwić, że się ją zniszczy. Na pewnym 
stopniu ogólności ścierka i szmata są tymi samymi przedmiotami, ale w sytuacji, gdy 
potrzebujemy być precyzyjni, powiemy raczej: „zapakuj do walizki kilka ścierek”, 
gdyż nie każdy gałgan nadaje się do wycierania naczyń.

O konieczności precyzyjnego wyrażania w danej sytuacji decydują najczęściej 
względy pragmatyczne, choć należy uwzględnić także inne motywacje. Ktoś o szcze
gólnym poczuciu estetyki może nie akceptować używania wyrażenia „szmata” do wy
cierania naczyń. Razić może także składnia zdania: „Janek owinął rurkę ścierką” (chy
ba że naprawdę użył ścierki). Ze względów politycznych, chcąc wskazać głównego 
winowajcę, użyjemy metonimii „Nixon zbombardował Hanoi”, choć sam prezydent 
bomb przecież nie zrzucał. Metonimia pełni zatem w języku i w naszym systemie po
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jęciowym ważną funkcję, pozwalając kształtować komunikat oraz rozumienie rzeczy
wistości zgodnie z określonymi względami pragmatycznymi, estetycznymi, składnio
wymi czy retorycznymi. Tym samym zarówno struktury językowe, jak i struktury po
znawcze nie stanowią biernego odbicia postrzeganego świata, ale są wynikiem aktyw
nego interpretowania przez ludzki umysł - w kontekście dotychczasowej wiedzy 
i wewnętrznych potrzeb - tego, co odbieramy za pomocą zmysłów.

2. Struktury mentalne; figura-tło

Rola struktur poznawczych w pojmowaniu przedstawianych na scenie zdarzeń

Kluczową rolę, jaką odgrywają struktury poznawcze w gromadzeniu oraz porządko
waniu w umyśle ludzkim wiedzy na temat otaczającego nas świata, potwierdzają 
obecnie liczne już prace kognitywistów z zakresu językoznawstwa, antropologii czy 
psychologii. Wiele zjawisk w języku, wymykających się dotąd analizie językoznaw
stwa klasycznego, można tłumaczyć w ramach metodologii, odwołującej się do 
struktur opisujących procesy myślowe człowieka. Również w antropologii wiele 
form aktywności kulturowej wyjaśnia się wspólnymi wyobrażeniami ukształtowa
nymi w umysłach jednostek tworzących daną kulturę. Podobne założenie przyjmuje 
się w psychologii kognitywnej, według której „zachowanie człowieka zależy nie 
tylko od informacji płynących ze świata zewnętrznego, ale również od struktur po
znawczych będących zakodowaną w pamięci trwałej wiedzą zdobytą w toku uczenia 
się i myślenia”19.

19 J. Kozielecki, Koncepcje..., s. 14.

Wszystkie trzy wymienione powyżej dziedziny wiedzy wpisują się w krąg zaintere
sowań teoretyków teatru, co uzasadnia celowość wykorzystania nauk kognitywnych 
w badaniach nad teatrem. O ile jednak w analizie procesu odbioru spektaklu aspekty 
psychologiczne czy antropologiczne mogą stanowić istotny jej składnik, o tyle stano
wiący o znaczeniu proces konceptualizacji nie daje się ograniczyć tylko do reakcji 
psychicznych czy do kodów kulturowych. Dlatego tak interesującą dziedziną badań 
pozostaje językoznawstwo kognitywne, które - uwzględniając psychologię odbioru 
oraz uwarunkowania kulturowe języka - dostarcza obszernej charakterystyki struktur 
poznawczych jako fundamentu komunikacji międzyludzkiej. Ostra krytyka nurtów 
teoretycznych, które bazują na językopodobnych modelach odbioru spektaklu, oraz 
znane ograniczenia metody semiotycznej dążącej do określenia języka teatru, skłaniają 
jednak do zachowania pewnej rezerwy w stosunku do kolejnej próby aliansu języko
znawstwa z teatrologią. Dlatego kwestia wykorzystania w analizie procesu odbioru 
przedstawienia teatralnego opisywanych przez językoznawstwo kognitywne struktur 
poznawczych wymaga kilku zdań wyjaśnienia.
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Po pierwsze, jeśli nawet struktury poznawcze pełnią funkcję wyodrębnionych jed
nostek znaczeniowych, to, inaczej niż w klasycznej teorii znaku, nie są one ani jedno
znacznie określone, ani niezmienne. W teorii kognitywnej struktury te są konstruowane 
przez odbiorcę w zależności od wielu czynników kontekstualnych. W konsekwencji 
kognitywizm odrzuca ideę istnienia jednostek elementarnych, których wyróżnienie 
stanowiło jeden z najpoważniejszych postulatów semiotyki klasycznej. Postulat ten 
zgodny był z założeniami lingwistycznymi, wedle których „każde studium semiotycz- 
ne, w ścisłym sensie, będzie polegało na zidentyfikowaniu jednostek, opisaniu ich cech 
dystynktywnych i znajdowaniu coraz dokładniejszych cech dystynktywności”20.

20 E. Benveniste, Semiología języka [w:] Znak, styl, konwencja, Warszawa 1977, s. 33.

Po drugie, zainteresowanie procesem interpretacji znaczenia nie sprowadza sztuki 
teatralnej jedynie do aktu komunikacji, którego odczytanie ogranicza się do rozpozna
wania jednostek znaczeniowych. Identyfikacja poszczególnych struktur poznawczych, 
powstających w umyśle widza podczas odbioru spektaklu, stanowi jedynie podstawę 
wnioskowania o innych elementach procesu rozumienia przekazu, obejmującego pozo
stałe aspekty aktywności ludzkiego umysłu. Ostateczny kształt struktur poznawczych 
uzależniony jest bowiem także od czynników indywidualnych odbioru, takich jak 
zdolności percepcyjne, stan psychiczny, założenia ideologiczne oraz estetyczne.

Ostatnim zagadnieniem, jakie domaga się uściślenia, jest określenie zakresu wyko
rzystania kognitywnych metod analizy struktur w opisie odbioru przedstawienia te
atralnego. Proste zależności pomiędzy tułowiem profilującym odpowiednio głowę 
kaczki lub zająca, jak to miało miejsce w przykładzie przywołanym przez Wittgen- 
steina, wydają się zbyt trywialne w odniesieniu do złożonych obrazów, pojawiających 
się w przedstawieniu teatralnym. Z drugiej strony, niezwykle bogaty repertuar struktur 
poznawczych, stanowiących pojęciową reprezentację form językowych, zdaje się zbyt 
szczegółowy w odniesieniu do spektaklu teatralnego.

Dlatego też niniejszy rozdział ogranicza się do opisu jednej z fundamentalnych re
lacji kształtujących nasz proces poznawczy, jakąjest zależność tło-figura. Wybór 
tej struktury wypływa z trzech następujących przyczyn:

A. Relacja tło-figura w gruncie rzeczy leży u podstaw większości struktur poznaw
czych, przejawiając się w postaci rozróżnienia na elementy uwypuklone w danej kon- 
ceptualizacji oraz pozostałe składniki struktury.

B. Wpisuje się ona w ramy metafory oglądu, która w sposób dość oczywisty oddaje 
sytuację doświadczenia teatralnego, łącząc poszczególne aspekty percepcji wizualnej 
z odpowiednimi aspektami procesu konceptualizacji. „Figura” stanowi w tym przypad
ku wyróżniony w polu widzenia obiekt. W planie mentalnym odpowiada mu przedmiot 
konceptualizacji, na którym w danym momencie ogniskuje się konceptualizacja. Na
tomiast „tło” zakreśla szersze pole koncentracji uwagi widza oraz odpowiadający mu 
zakres struktury semantycznej obejmujący te elementy, które są bezpośrednio istotne 
dla scharakteryzowania danego pojęcia.

C. Powyższa zależność pozwala na poszukiwanie analogii pomiędzy obrazem my
ślowym i aktami ostensji, które - zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami - stano- 
wiąjeden z zasadniczych aspektów sztuki teatralnej.
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Metonimia jako jedna z podstawowych reguł reprezentacji mentalnej

W kognitywnym modelu poznania zależność pomiędzy danymi postrzeżeniowymi 
a powstającymi na ich bazie obrazami mentalnymi określa reguła metonimii. Frag
mentaryczne często postrzeżenia stanowią podstawę ukonstytuowania się w umyśle 
widza pełniejszych obrazów, koniecznych do przeprowadzenia właściwej interpretacji 
tego, co odbieramy za pomocą zmysłów. Zasada ta znana jest dobrze twórcom teatral
nym i leży u podstaw tych założeń inscenizacyjnych, w których elementy scenografii 
oraz działania aktorów sugerują jedynie sposób ich rozumienia. Jeden z najbardziej 
typowych przykładów wykorzystania metonimii w teatrze można znaleźć w przedsta
wieniu Jerzego Grzegorzewskiego Opera za trzy grosze, w którym wyobrażenie Lon
dynu jako miejsca akcji zostało przywołane za pomocą niewielkiej makiety mostu 
Tower Bridge. Główny bohater, Mackie Majcher, siedzi wciśnięty pomiędzy przęsła 
niewielkiego mostu w momencie, gdy zgodnie z fabułą dramatu powinien znajdować 
się w więzieniu. Dla zaznaczenia tego faktu Grzegorzewski ponownie wykorzystuje 
zasadę metonimii, wprawiając kraty w otwór budki suflera, zwróconej przodem do 
widowni. To właśnie zza tych krat z Mackie Majchrem rozmawiają Kate i Polly, które 
przychodzą w odwiedziny do więzienia. Ostatecznie dzięki zasadzie metonimii 
w umyśle widza mogły powstać dwa nakładające się obrazy: Londynu oraz więzienia. 
Paradoksalnie, cela więzienna przestępcy obejmowała przy tym cały Londyn, podczas 
gdy pozostające na wolności kobiety zostały stłoczone w niewielkiej budce suflera.

Nieco bardziej złożone zagadnienie stanowią treści abstrakcyjne, które są istotnym 
składnikiem przedstawienia teatralnego. Przecież zasadnicze sensy przedstawianych 
zdarzeń określamy zazwyczaj za pomocą takich pojęć, jak nienawiść, konflikt, rozpo
znanie, wygnanie itd. Chociaż część z nich przejawia się w działaniach realnych, mimo 
to trudno znaleźć jednoznaczną postać obrazową, ukazującą sens poszczególnych po
jęć. Jak przedstawić ostateczne złączenie się dwojga kochanków? Jeśli będzie to akurat 
szczęśliwe zakończenie pełnej przygód historii miłosnej, z pewną dozą prawdopodo
bieństwa widzowi przedstawiona zostanie całująca się para bohaterów. W ujęciu tra
gicznym kochanków połączyć może wspólna mogiła. Natomiast podczas ślubu kato
lickiego jedność mężczyzny i kobiety zaznaczona zostaje poprzez gest związania rąk 
małżonków stułą. W każdym przypadku konkretne działanie jedynie w części wyraża 
pełnię związku pomiędzy obiema osobami. Za każdym też razem podkreślony zostaje 
inny aspekt tego związku. Pocałunek wyraża wzajemną namiętność, związanie rąk 
podkreśla nierozerwalność małżeństwa, wspólny grób wskazuje zaś na wieczność aktu 
połączenia.

Powstające w umyśle widza obrazy nie są zatem prostym odbiciem tego, co może 
on zobaczyć na scenie teatralnej. Metonimia uruchamia bowiem wyobraźnię, która 
dopełnia obraz sceniczny w procesie nadawania znaczenia oglądanym zdarzeniom. 
Istnieją oczywiście przedstawienia, których mimetyczny charakter w dużym stopniu 
wyklucza ten rodzaj aktywności wyobraźni widza. Współczesny teatr skłania się jed
nak bardziej w stronę sugerowania znaczeń, co jest możliwe między innymi dzięki 
zasadzie metonimii, leżącej u podstaw procesu poznania. To właśnie dzięki aktywne
mu dopełnianiu obrazów widz staje się współtwórcą znaczeń sugerowanych insceniza
cją. Jego wyobrażenia stają się w ten sposób w większym stopniu osobiste, w przeci
wieństwie do tych narzuconych przez inscenizację, w której zaprojektowane zostały 
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najdrobniejsze szczegóły obrazów i działań. Metonimia pozwala także nakładać jeden 
obraz wyobrażeniowy na drugi, podczas gdy w rzeczywistej przestrzeni sceny teatral
nej taka operacja nie jest możliwa. Rola inscenizacji nie sprowadza się jednak do bier
nego sugerowania określonych wyobrażeń, gdyż wyobrażenie jest zależne od sposobu, 
w jaki zostanie zasugerowane. W przypadku metonimii chodzi o wybór fragmentu 
całościowego wyobrażenia, który zostanie zobrazowany na scenie. Gest połączenia rąk 
podczas ceremonii ślubnej wywołuje nieco inne wyobrażenie związku miłosnego ani
żeli obraz całującej się pary zakochanych.

Relacja profil—baza

Aktywna rola widza w nadawaniu znaczeń nie ogranicza się tylko do dopełniania 
fragmentarycznie przedstawionych na scenie obrazów, ale polega także na ustanawia
niu relacji pomiędzy wybranymi elementami inscenizacji. Jedną z podstawowych ope
racji znaczeniotwórczych, jakich dokonuje widz teatralny, jest określenie, które z ele
mentów inscenizacji stanowią profil (przedmiot poznania), które zaś jego bazę (bezpo
średni kontekst konieczny do zdefiniowania przedmiotu poznania). Widz ustanawia tę 
relację na podstawie informacji napływających ze sceny, sam jednak podział na profil 
i bazę ma charakter pojęciowy i tym samym nie można go bezpośrednio odnaleźć 
w obrazach oraz działaniach scenicznych. Ważne jest także, aby odróżnić kontekst, 
który stanowi bazę danego pojęcia, określającą jego zasadnicze znaczenie, od kontek
stu okazjonalnego, przydającego jedynie pojęciu znaczeń sekundamych, stanowiących 
zazwyczaj jego emocjonalną otoczkę. Oświetlenie postaci diabła czerwonym światłem 
wykorzystywane bywa do stworzenia odpowiedniej atmosfery grozy lub też czasem jej 
ironicznego zaprzeczenia, jednak kontekstu koniecznego do zrozumienia tego, czym 
jest diabeł, nie stanowi czerwona poświata, ale struktura metafizycznego świata bo
gów, aniołów i postaci piekielnych.

Powstanie w umyśle widza struktury profil-baza, decydującej o znaczeniu wybra
nego fragmentu inscenizacji, zależne jest zarówno od układu elementów inscenizacji, 
jak i samego widza, czyli od jego wiedzy, sposobu rozumowania, a także nastawienia 
psychicznego. Dobrego przykładu, pozwalającego wyjaśnić proces formowania się 
relacji profil-baza, dostarcza scena podziału królestwa z tragedii Szekspira Król Lear. 
Sam tekst dramatu nie podsuwa jej wyrazistej interpretacji, na co zwraca uwagę Jan 
Kott, wskazując na słabość ekspozycji „zadziwiającej w swojej nagości, zarysowaniu 
konfliktów, podaniu tonacji. Ekspozycja Króla Leara jest niedorzeczna, jeśli szukać w 
niej choćby cząstki prawdopodobieństwa psychologicznego: wielki i groźny władca 
ogłasza konkurs wymowy wśród trzech swoich córek na temat miłości do ojca i od 
wyników tego konkursu uzależnia podział państwa. Nic nie widzi, nic nie rozumie; 
obłuda Regan i Goneryl bije przecież w oczy. Lear, jeśli traktować go jako postać, jako 
charakter, jest śmieszny i naiwny, i głupi. Kiedy oszaleje, budzić może tylko współ
czucie, nigdy litość i trwogę”21. Przed reżyserem, godzącym się z powyższymi uwa

21 J. Kolt, Pisma wybrane. Teatr czytany, Warszawa 1991, s. 66.
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gami, stoi zatem zadanie stworzenia takiej inscenizacji, która pozwoli uniknąć słabości 
ekspozycji dramatu Szekspira wskazanych przez Kotta.

Próbę nadania losom Leara tragicznego wymiaru podjął w swojej inscenizacji 
Giorgio Strehler. Szukając bardziej przekonywającej motywacji zachowania króla 
podczas ceremonii podziału ziem pomiędzy córki, Strehler na plan dalszy odsunął 
obłudę córek, uwypuklając przede wszystkim konflikt pomiędzy odchodzącym poko
leniem króla a żądną władzy młodzieżą. Reżyser opisał naturę konfliktu młodych ze 
starymi w założeniach inscenizacyjnych: „Starcami są Lear, Gloster i Kent. Na krótko 
zjawia się też stary dzierżawca. Bardzo niewielu jest starych, wielu młodych i zachłan
nych. Myślę, że taki układ sytuacji jest szalenie ważny. Wszystko jedno, czy uzyskany 
dzięki »naturalności«, czy dzięki »konwencji«. Dość na tym, że pośród zwinnych, 
okrutnych i zachłannych zwierząt, którym »wypadnie żyć później«, obydwaj starcy 
robią wrażenie dwóch mamutów. Poruszają się powoli, jakby pogrążeni w odrętwieniu. 
Straszna to wizja tej bezbronnej, wlokącej się po błocie starości. Dokoła nich młodzi 
chwytają się pazurami, spalają w gorących i chłodnych namiętnościach”22.

22 G. Strehler, O teatr..., s. 284.
23 Ibidem, s. 296-297.

Uwagi Strehlera zostały wprawdzie wyprowadzone ze znajomości całości tekstu 
dramatycznego, aby jednak przedstawienie zostało odebrane właściwe przez widzów, 
konflikt pokoleniowy powinien się ujawniać już na samym początku, w ekspozycji. 
Oto jak Strehler wyobrażał sobie pierwszą scenę tragedii na scenie teatralnej:

„Lear nakłada na siebie płaszcz. Potem światło - i oto mamy przed sobą »dwór króla Leara«. 
Wrażenie niemal przykre. Król zasiada pośrodku z koroną na głowie, ma na sobie długi, ciemno
czerwony płaszcz, którego fałdy giną za jego plecami. U boku króla inni, też w koronach, przepa
skach bądź złoconych szlacheckich pierścieniach. Wszyscy są młodzi, mają długie włosy, wspa
niale brody, nadzwyczajne fryzury, stoją w pozach niedbałych. Mężczyźni odziani są w ciemne, 
niemal błyszczące ubrania, obcisłe kaftany bez rękawów i wysokie buty; kobiety w płaszcze 
i szale z wymalowanymi haftami. Obok króla, który jest stary, biały i pomarszczony - inny sta
rzec o jasnych oczach, prawie śmieszny; z przeciwnej strony trzeci starzec. Nikogo więcej.

Wrażenie izolacji, samotności ludzi starych. Wrażenie tymczasowości i fałszu dworu”23.

Zamierzony przez Strehlera podział postaci tragedii na młodych i starych daje moż
liwość różnorodnych interpretacji. Samo bowiem wyróżnienie dwóch pozostających 
w opozycji grup, starych i młodych, nie dookreśla jednoznacznie tego, na którym 
z elementów powstałego układu powinna zogniskować się konceptualizacja odbiorców. 
W przedstawianej sytuacji istniejątrzy możliwości wyboru elementu, który - stając się 
uwypuklony - w zestawieniu z zresztą układu stanowi profil struktury poznawczej:

- Koncentrując się na zachowaniu Leara, dostrzeżemy izolację starego, anachro
nicznego w swoim zachowaniu króla.

- Przesuwając naszą uwagę na młodych, będziemy obserwować przejawy zachłan
ności młodego pokolenia.

- Istnieje także możliwość wyróżnienia samej relacji, która zwraca uwagę przede 
wszystkim na konflikt, ukazując problem zmiany pokoleń.

Z komentarza Strehlera wynika, że wybrał trzecią z możliwości, zwracającą uwagę 
przede wszystkim na moment zmiany i związanych z nią konsekwencji. Zauważmy, że 
bez dostrzeżenia anachroniczności zachowania króla i zachłanności młodzieży, pra
gnącej wprowadzić nowe reguły, w umysłach widzów nie pojawi się wyobrażenie 
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konfliktu pokoleń. Tak więc w analizowanym przykładzie profil pojęcia stanowi 
„przemiana”, a „bazę”, czyli jego konieczne dopełnienie - anachroniczność Leara 
i zachłanność nowego pokolenia. Także w pierwszych dwóch propozycjach możliwej 
interpretacji oba elementy układu warunkują się wzajemnie. Niezrozumienie przez 
Leara nowych czasów ujawnia się w jego zamyśle, by usankcjonować swoją władzę za 
pomocą nieposiadającego mocy sprawczej rytuału. W nowym świecie decyduje siła 
i zdecydowanie, symbolizowane opiętymi na ciele postaci kaftanami, podkreślającymi 
siłę fizyczną, oraz niedbałymi pozami, wyrażającymi lekceważenie tradycji. Anachro
nizm Leara daje się dostrzec jedynie w kontekście lekceważącego i zachłannego za
chowania młodzieży, określającego nową rzeczywistość.

Porównanie interpretacji, którą Strehler wyprowadza z lektury dramatu, z jego za
łożeniami inscenizacyjnymi wykazuje zgodność, jakiej zresztą można się było spo
dziewać. Nie stanowi to jednak wystarczającej gwarancji, że widzowie dojdą do iden
tycznych wniosków interpretacyjnych, oglądając samą inscenizację. Studenci, z który
mi prowadziłem zajęcia i oglądałem na wideo spektakl włoskiego reżysera, rzadko 
dostrzegali założony przez Strehlera podział. Nawet wtedy, gdy wcześniej czytali zało
żenia reżysera. Pewien wpływ miał na to z pewnością fakt, że oglądali oni wersję wi
deo, która ze względu na jakość obrazu zacierała nieco wizualne różnice pomiędzy 
obiema grupami postaci. Nie chodzi jednak o ocenę, na ile inscenizacja osiągnęła 
przyjęte wcześniej cele, ale o zanalizowanie czynników, które wpływają na jej inter
pretację. Fakt oglądania spektaklu na ekranie telewizora należy zatem potraktować 
jako szczególne warunki jego odbioru. W swoich wypowiedziach studenci podkreślali 
przede wszystkim relacje wyznaczane przez trójczłonowy układ: Lear, Kordelia i jej 
siostry. Pozostała część dworu traktowana była jako kontekst towarzyszący jedynie 
zdarzeniom rozgrywającym się pomiędzy wymienionymi postaciami. Dwór postrzega
ny był więc jako tło rozgrywających się zdarzeń - choć znajdował się w polu widzenia, 
nie odgrywał istotnej roli w pojmowaniu konfliktów oraz zachowań czwórki głównych 
postaci dramatu. Studenci w swoich interpretacjach najczęściej przeciwstawiali uczci
wą Kordelię kłamliwej Reganie i Goneryli.

Przyczyn takiego odbioru przedstawianych zdarzeń można szukać przynajmniej 
w kilku różnych źródłach. Wydąje się więc, że pojawiający się często w baśniach 
układ: dobra córka - złe córki jest bardzo mocno utrwalony w naszej wyobraźni lite
rackiej, a jeśli tak, to odwołanie się do niego w kontekście przedstawienia teatralnego 
staje się bardziej prawdopodobne od przywołania innego układu - w tym przypadku 
konfliktu pokoleniowego. Poza tym kostiumy książąt wzorowane były na modzie mło
dzieżowej Włoch lat sześćdziesiątych, która współczesnemu Polakowi może się wy
dawać niemal równie egzotyczna co kostium Leara. Tym samym zatarciu uległ kon
trast pomiędzy współcześnie ubraną młodzieżą a anachronicznie wyglądającym oto
czeniem króla. Jeszcze inna przyczyna tkwi w samej inscenizacji, w której różnica 
między wyglądem Kordelii a jej siostrami rzuca się mocno w oczy. Oto przykład opisu 
jednej ze studentek: „Dziewczyna (Kordelia) mówi, jest prawdziwa wobec ojca. 
W przeciwieństwie do sióstr, które mają natapirowane czupryny, o jaskrawych 
barwach (jedna - białej, druga - rudej), jej długie włosy są proste, naturalne”. 
Podkreślanie kontrastu pomiędzy córkami Leara nie usuwa z pola widzenia samego 
króla. Zwróćmy uwagę, że ich szczerość i nieszczerość odnosi się do ojca, który staje 
się koniecznym dopełnieniem całości sensu, czyli używając terminologii Langackera, 
bazą konceptualizacji.
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W analizie pierwszej sceny przedstawienia studenci zwracali także uwagę na 
moment, kiedy Kordelia opuszcza przestrzeń dworu, wyznaczoną przezroczystą 
kurtyną, zrzucając ostentacyjnie swój płaszcz królewski. Ten gest odczytywali jed
noznacznie jako wyraz buntu przeciwko fałszowi dworu. Także Strehler podobnie 
tłumaczy zachowanie Kordelii, ale w jego interpretacji bunt nie ma tak pozytywnego 
nacechowania jak w odbiorze studentów. Kordelia, odcinając się od fałszu dworu, 
jednocześnie burzy przecież pewien porządek, wywołując zrozumiałe rozsierdzenie 
króla. Dla niego bowiem całość rytuału nie stanowi sprawdzianu miłości, jaką dzieci 
powinny darzyć swego rodziciela, ale ceremonię potwierdzającą jego władzę poma
zańca boskiego, wyrażaną w poddańczych mowach córek. Jednak tego sensu zawar
tego w inscenizacji studenci nie odczytywali, a często nie akceptowali też przedsta
wianej interpretacji.

Przyczyny różnicy pomiędzy założeniami Strehlera a interpretacjami studentów 
dają się wyjaśnić tylko na podstawie analizy struktury profil-baza, która kształtuje 
znaczenie gestu Kordelii w odniesieniu do całości ekspozycji. Sam gest, stanowiący 
profil, musi być odczytywany w kontekście poprzedzających go zdarzeń, stanowiących 
dla niego bazę. Jest rzeczą oczywistą, że bunt skierowany jest zawsze przeciw czemuś. 
Interpretacja studentów wypływała zatem nie tyle z tego, że mieli trudności z rozpo
znaniem szczególnych cech działania Kordelii, ale z ich subiektywnego stosunku do 
całości ceremonii. W przeprowadzonym teście okazało się, że osoby negatywnie oce
niające sam rytuał trudniej akceptowały też interpretację sugerowaną przez Strehlera, 
wedle której najmłodsza z córek popełnia w oczach Leara świętokradztwo. Przekro
czenia pewnych zasad nie odczuwamy bowiem jako świętokradztwa, jeśli zasady te 
wyrastają z tradycji, której nie cenimy. W kontekście tego przykładu warto podkreślić, 
że stanowi on przypadek, w którym znaczenie gestu determinuje stosunek odbiorcy do 
kontekstu, jaki nadaje znaczenie głównemu gestowi. W ten sposób wartościowanie 
staje się znaczeniotwórczą częścią struktury poznawczej.

Strehler w swojej inscenizacji starał się zasugerować widzom negatywny stosunek 
do działań Kordelii za pomocą muzyki towarzyszącej zdarzeniom. Chciał, aby począ
tek wydawał się uroczysty. „Kościelny niemal chór, raczej »archaiczna« modulacja 
rytuału feudalnego, nawiązująca do słów tekstu Szekspira, do formuł uporczywego 
deklarowania miłości ojcom ze strony dzieci. Ta stateczna »atmosfera« rytualna prze
chodzi pod koniec w dekompozycję słów i dźwięków. Zburzenie porządku pro
wadzi do chłodnego, matematycznego nieporządku”2“1. Muzyka miała zatem podkre
ślać znaczenie czynu Kordelii, który burzył „święty” porządek. W wersji wideo chó
ralne śpiewy - zamiast przechodzić w dekompozycję - milkły wraz z pierwszymi sło
wami sprzeciwu Kordelii. Jednak ocena działania Kordelii nie jest jednoznaczna 
i zależy od stosunku odbiorcy do śpiewów, poprzedzających wystąpienie nieposłusz
nej córki. Muzyka, która dla Strehlera tworzyła uroczysty nastrój, była często odbie
rana jako jeszcze jeden składnik anachronicznego rytuału. Świadczy o tym między 
innymi fakt, że niektórzy ze studentów używali słowa „kościelny śpiew” w znacze
niu negatywnym.

24 Ibidem, s. 305.

Powyższe porównanie różnych interpretacji tego samego fragmentu przedstawienia 
ukazuje, w jaki sposób różne uporządkowanie tego samego układu elementów wpływa 
na zmianę znaczenia oglądanych zdarzeń. Dotyczy to zarówno aspektu paradygma- 
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tycznego obrazu, na przykład podziału na starych i młodych, jak i relacji łączących 
następujące po sobie fazy spektaklu, a zatem jego wymiaru syntagmatycznego. Gest 
sprzeciwu skierowany jest zazwyczaj przeciw poprzedzającym go zdarzeniom lub 
sytuacji. Znaczenie danego fragmentu przedstawienia zależy bowiem od tego, które 
z elementów zostaną uznane za profil, które zaś za jego bazę. Operacja ta nie stanowi 
jednak niczym nieskrępowanej decyzji widza, opierającego się na swoich subiektyw
nych wyobrażeniach i przekonaniach. Na wyróżnienie danego elementu lub relacji ma 
bowiem wpływ także sam proces percepcji, a także akty ostensji, kierujące uwagę wi
dza na określone przedmioty oraz działania.

Profil i profilowanie

Określająca znaczenie poszczególnych pojęć relacja profil-baza powstaje w ludzkim 
umyśle przez uwypuklanie pewnych elementów obrazu myślowego w stosunku do 
innych. W analizie reprezentacji mentalnej oglądanych zdarzeń nie wystarczy jednak 
ograniczyć się do układów dwuelementowych. Konstruując myślowy obraz świata, 
ludzki umysł posługuje się także kategoriami abstrakcyjnymi. Ich wyróżnienie stanowi 
schematyczny wzorzec poznawczy, który decyduje o tym, czy dane zjawisko zostanie 
ujęte jako proces, przedmiot, jakość, czy stan. W języku naturalnym struktury te prze
jawiają się w postaci kategorii gramatycznych. Dzięki temu, analizując wyrażenia 
językowe, możemy dotrzeć do sposobu pojmowania przez odbiorców wybranych 
fragmentów przedstawienia teatralnego. Prostych przykładów dostarczają krótkie 
sformułowania, jakich używają widzowie dla określenia tego, co widzą na scenie, na 
przykład: ucieczka (rzeczownik odczasownikowy - proces), przerażająca burza (rze
czownik + przymiotnik - stan, charakter przedstawianej sceny), salon mieszczański 
(rzeczownik + przymiotnik - przedmiot, miejsce).

Proces formowania się określonych kategorii poznawczych Langacker nazywa pro
filowaniem. Tak więc wyrażenie jako napływający z zewnątrz bodziec profiluje okre
śloną kategorię poznawczą, stanowiącą reprezentację odpowiedniej kategorii grama
tycznej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w teatrze, ale tu podstawą ukształto
wania się danej kategorii poznawczej jest kontekst przedstawianych zdarzeń. W teatrze 
trudno jest wskazać konwencje, które by rozstrzygały w sposób jednoznaczny o tym, 
czy działania danej postaci rozwijają akcję dramatu, czy raczej stanowią prezentację 
określonych jakości. Sam układ elementów zarówno na scenie teatralnej, jak i na „sce
nie mentalnej” nie decyduje o ostatecznym kształcie konceptualizacji. Langacker 
przytacza przykład analizy dwóch wyrażeń o różnych znaczeniach, których podstawą 
jest ten sam układ elementów sceny mentalnej - piłka leżąca pod stołem25:

2S R. Langacker, Foundation..., s. 289-290.

A.
- That football under the table. (profile football)
- Ta piłka pod stołem, (uwypuklona piłka - rzecz)
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B.
- That football is under the table. (profile relation - under the table)
- Ta piłka jest pod stołem, (uwypuklona relacja - miejsce, w którym piłka się znaj

duje)

Oba zdania przywołują zatem ten sam całościowy obraz myślowy (piłka pod sto- - 
łem), natomiast różnica ich znaczenia jest konsekwencją procesu profilowania języko
wego, polegającego na wyróżnieniu określonych struktur tego obrazu.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w teatrze. Widząc aktora stojącego na stole, 
musimy zdecydować, czy reżyser chciał w ten sposób wyróżnić daną postać, wskazać 
na nią (rzeczownik - „patrzcie na tego na stole”), czy też ważna jest relacja: ktoś na 
stole, z której później wyciągniemy wnioski interpretacyjne: niewychowany, rządzi 
w tym domu... Teatr nie dysponuje tak silnie skonwencjonalizowanym systemem jak 
język i - jak już wcześniej zaznaczono - w większym stopniu uzależniony jest od 
czynników znajdujących się poza działaniami inscenizacyjnymi. Wśród wielu możli
wych wyróżnijmy dwa, szczególnie istotne dla teatru:

1. kontekst kulturowy,
2. hipotezę interpretacyjną, postawioną w odniesieniu do większego fragmentu fa

buły dramatu, determinującą odbiór poszczególnych scen.
Rola przedstawianej w teatrze historii fabularnej pozostaje centralnym elementem 

organizowania ukazywanych zdarzeń. Niezależnie od tego, czy dramat znany jest wi
dzowi z wcześniejszej lektury, sam widz układa ciąg następujących po sobie obrazów 
w pewne skonwencjonalizowane schematy fabularne. Tym samym wnosi do insceniza
cji określone treści związane ze schematem lub interpretacją przeczytanego wcześniej 
dramatu.

Różnice kulturowe to także ważny aspekt rozumienia współczesnej twórczości te
atralnej, pretendującej często do miana sztuki uniwersalnej. Inaczej niż utwory litera
ckie, które wymagają przekładu, przedstawienie teatralne prezentowane jest często 
w niezmienionej wersji oryginalnej w różnych kręgach kulturowych. Jednak uniwersa
lizm sztuki teatru jest mimo wszystko ograniczony, gdyż poszczególne działania akto
rów są często odmiennie pojmowane w różnych kręgach kulturowych.

Bardzo ciekawego materiału dostarcza w tym względzie doświadczenie jednego 
z badaczy uniwersalności języka teatralnego, Petera Brooka. Towarzyszący mu w wy
prawie eksperymentalnej do Afryki John Heilpern dzieli się w swoim artykule nastę
pującymi spostrzeżeniem: „Aktor europejski przedstawiający starego człowieka po
chyla się do przodu, jednak Afrykańczyk może w tym geście dostrzec kogoś wykonu
jącego jakieś ciekawe ćwiczenie fizyczne”26. Przypominając sobie znany dowcip o le
karzu pytającym garbatego, który właśnie wszedł do gabinetu: „Co się pan tak skrada”, 
można sobie wyobrazić, że afrykański widz w przygarbionym i posuwającym się bo
kiem Molierowskim skąpcu mógłby dostrzec chytrego złodzieja, który próbuje innym 
postaciom wyciągnąć z kieszeni sakiewkę. Spostrzeżenie to w odniesieniu do Harpa- 
gona nie wydaje się, co prawda, całkowicie chybione, zmienia jednak w sposób zasad
niczy znaczenie gry aktora: zamiast charakteru (przymiotnik), otrzymujemy akcję (cza
sownik).

26 J. Heilpem, Brook w Afryce: Czarodziejskie buty, „Dialog” 1978. nr 9, s. 109.
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Bardzo podobna sytuacja przydarzyła się w rzeczywistości Peterowi Brookowi. 
W swoich poszukiwaniach wspólnego różnym kulturom języka teatru, który stanowił
by podstawę porozumienia z mieszkańcami afrykańskich wiosek, przygotował z grupą 
aktorów prostą scenkę z butami, która zaczynała się w następujący sposób: aktor sta
wiał buty w pewnym miejscu, potem oddalał się, znowu podchodził do nich, wkładał je 
i zaczynał się przechadzać... Zespół Brooka nie mógł zrozumieć, dlaczego ta sama 
scenka w jednej z wiosek wzbudziła zainteresowanie, podczas gdy mieszkańcy kolej
nej potraktowali ich z chłodną uprzejmością, całkowicie nie rozumiejąc, o co chodzi.

Sam Brook tłumaczył, że zespół oparł swoje improwizacje na motywach fabular
nych oraz symbolach, tkwiących mocno w kulturze europejskiej, ale nieznanych afry
kańskim wieśniakom27. Nieco więcej światła na naturę różnic w pojmowaniu tego 
samego działania przez widzów pochodzących z różnych kręgów kulturowych rzucają 
wypowiedzi członków wielonarodowościowego zespołu Brooka:

27 Ibidem.
2" Ibidem, s. 98.
29 Peter Brook and the Mahabharata. Critical Perspectives, red. D. Williams, London and New York 

1991, s. 110.

- John Heilpern: „Wreszcie Katsulas stawia swoje wielkie wojskowe buty na środ
ku. Tłum gapi się na buty. (...) Katsulas zbliża się do butów. Co za szczęście! Znalazł 
parę butów w samym środku pustyni. (...) Wkłada je i naprawdę świetnie się czuje, 
drepce dookoła dywanu jak zupełnie nowy człowiek...”28

- Yoshi Oida: „W Afryce, podobnie jak w Japonii, buty wskazują na status spo
łeczny ich właściciela, jego zamożność, kulturę. Dlatego ktoś, kto zakłada buty, a na
stępnie przechadza się tam i z powrotem, prezentuje w tym działaniu swoją ogromną 
siłę i bogactwo. Widzowie natychmiast rozpoznają znaczenie i tak nawiązuje się kon
takt”29.

Łatwo zauważyć, że te same działania sceniczne w obu powyższych charakterysty
kach zostały zrozumiane całkowicie odmiennie. Podczas gdy Heilpern opisał znalezie
nie butów (akcja), jego kolega z Japonii, dla którego buty mają określone znaczenie 
symboliczne, główną uwagę skupia na prezentacji cech postaci (charakter). Odmienna 
funkcja, jaką w obu kulturach spełniają buty, spowodowała, że wyprofilowane zostały 
zupełnie inne kategorie poznawcze, kwalifikujące improwizację Katsulasa za pierw
szym razem jako działanie, za drugim jako „prezentację jakości”. A przecież nie jest 
zupełnie obojętne to, czy w oglądanym przedstawieniu dostrzegamy historię przygo
dową, czy skupiamy swoją uwagę na śledzeniu charakteru postaci.

***

Analiza inscenizacji bogatszych od prostej improwizacji ujawnia znacznie większą 
złożoność struktur poznawczych, kształtujących proces konceptualizacji. Jednak mno
żenie kolejnych kategorii poznawczych, określających typy przedstawianych działań, 
prowadziłoby do stworzenia niekończącej się kolekcji konstrukcji myślowych. Szcze
gółowa analiza struktur poznawczych, leżących u podstaw pojmowania danego spekta
klu, konieczna jest w ujęciach krytycznych, które skupiają się na opisie ograniczonej 
ilości elementów specyficznych dla danej inscenizacji. W teorii teatru istotniejszym 
zadaniem pozostaje ustalenie - obowiązujących na wszystkich poziomach uszczegó
łowienia - ogólnych zależności pomiędzy różnego rodzaju kontekstami a procesem 
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uwypuklania elementów w strukturze poznawczej, będącej reprezentacją myślową 
oglądanych zdarzeń i obrazów na scenie.

Dla wprowadzenia zaproponowanej przez kognitywistów metody symbolicznego 
opisu zjawisk semantycznych, koniecznej, aby pogłębić badania nad procesem profi
lowania struktur poznawczych w trakcie odbioru spektaklu teatralnego, odwołajmy się 
raz jeszcze do przykładu z książki Langackera30. Porównując znaczenie słów 
[GRUPA] (ang. group) i [BLISKO] (ang. near), podkreśla on różnicę, jaka zachodzi 
w profilowaniu struktury pojęciowej przez oba wyrażenia.

30 R. Langacker, Foundation..., s. 214-216.

[BLISKO] profiluje strukturę relacyjną:

W przedstawionym powyżej schemacie symbol e oznacza pojedynczą operację po
znawczą (cognitive events), jaką może być określenie regionu w przestrzeni mentalnej 
lub ustalenie relacji. Pogrubiona linia e3 symbolizuje w tym przypadku relację blisko
ści. Kwadraty e\ i e2, jako uwypuklone w strukturze pojęciowej wyrażenia [BLISKO] 
elementy relacji e3, także zostały oznaczone grubą linią. Relacja jest bowiem samo
dzielną operacją poznawczą, gdyż muszą jej zawsze towarzyszyć elementy, które się 
na nią składają.

Wyrażenie [GRUPA] stanowi podstawę struktury nominalnej (rzeczowej).

W tym przypadku relacja e3 jest jedynie dodatkową operacją poznawczą, łączącą 
jednostki ei i e2, które są konstytutywne dla wyznaczenia regionu odpowiadającemu 
pojęciu [GRUPA], zaznaczonego na schemacie grubą linią elipsy. Relacje łączące 
poszczególne elementy nie są bowiem tak istotne jak podstawowa operacja poznawcza, 
jakąjest wydzielenie grupy spośród pozostałych elementów.

Sytuacja widza w teatrze, który ujrzy na scenie zbiorowisko aktorów, wymaga za
tem od niego aktywności poznawczej. Musi bowiem zdecydować, czy znajdujące się 
na scenie postacie powinien określić jako grupę [GROUP], czy raczej uwypuklić 
związki przestrzenne postaci, zwracając uwagę na to, że „stoją jeden obok drugiego” 
[NEAR], System konwencji teatralnych nie umożliwia dokonywania takich rozróżnień. 
Dlatego właśnie bardzo często rozstrzygająca okazuje się hipoteza interpretacyjna, 
która wynika z pewnych wstępnie przyjętych założeń co do całościowej koncepcji 
inscenizacyjnej przedstawienia lub z wcześniejszej znajomości problematyki utworu - 
fabuły dramatu.

Rozważając problem, jak określić zbiór postaci na scenie, zanalizujmy cztery wyra
żenia, użyte przez krytyków w opisach konkretnych przedstawień:

- TŁUM,
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- GRUPA,
-GROMADA,
-NAZWA WŁASNA (np. CHŁOPI).
Każde z nich odnosi się do pewnego zbiorowiska postaci na scenie. Tym samym 

wszystkie cztery wyrażenia mają tę samą podstawową zawartość pojęciową. Stanowi 
ona układ elementów połączonych w pewną nieokreśloną całość:

Na tym poziomie analizy ukazana na scenie zbiorowość stanowi homogeniczną ma
sę ludzką {mass nourif \ składającą się z pewnej liczby osobników, traktowanych jako 
całość jedynie ze względu na ich topograficzną bliskość. Takiemu typowi konceptuali- 
zacji odpowiada zatem tak zwany niewykonturowany obszar struktury pojęciowej31 32. 
Kontur może jednak zostać nadany przez widza na potrzeby tworzonej przez niego 
konceptualizacji. Odpowiednie rozszerzenie zakresu struktury pojęciowej pozwala 
bowiem określić kontur interesującego nas obszaru, który wyznaczany jest w odniesie
niu do tła. Langacker opisuje sytuację, w której patrząc na namalowane na białej ścia
nie czerwone koło, z bardzo bliskiej odległości widzimy jedynie „czerwień”, postrze
ganą jako pewną pozbawioną konturu masę. Jeśli chcemy zauważyć jej kształt, musi- 
my oddalić się od ściany na tyle, aby w naszym poszerzonym polu widzenia znalazło 
się również białe tło, wyznaczające ów kolisty kontur33. Pojęcie konturu w kognitywi- 
zmie nie ogranicza się jedynie do linii określającej kształt przestrzenny rzeczy. Może 
on być narzucony danemu obszarowi także przez uwypuklenie relacji łączącej po
szczególne jednostki. Dzieje się tak na przykład w przypadku wyrażenia „drużyna”, 
której członkowie są postrzegani jako pewna całość ze względu na ich współpracę dla 
osiągnięcia wyznaczonego celu. W tej sytuacji mamy do czynienia z tzw. konturowa
niem wewnętrznym, natomiast w przykładzie z czerwonym kołem kontur został nada
ny „z zewnątrz”.

31 Homogeniczność stanowi konstytutywną cechę rzeczowników określonych przez Langackera jako 
mass nouns. R. Langacker, Concept, image, and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar, Berlin, New 
York 1991, s. 71.

32 Analogicznie jak w przypadku pojęć „las” i „piasek”, analizowanych w książce E. Tabakowskiej, 
Gramatyka..., s. 29 i 81.

33 R. Langacker, Concept..., s. 65.
3,1 W. Zawistowski, Teatr imienia W. Bogusławskiego, „Droga” 1927. z. 19, s. 50.

Szczególnie interesujące, a zarazem trudne do zanalizowania w tym kontekście, 
wydaje się wyrażenie TŁUM, które pojawia się na przykład w opisie sceny zrewolto
wanych mas w trzecim akcie Nie-Boskiej komedii wyreżyserowanej przez Leona 
Schillera34. Użyte przez opisującego to przedstawienie Władysława Zawistowskiego 
zwroty: „tłum działa jak jedna masa”, Jednostki są częścią m a s y ” zdają się sugero
wać brak konturu obszaru struktury pojęciowej, odpowiadającej obserwowanemu na 
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scenie obrazowi. Nieistotny wydaje się zatem w tym przypadku kształt tłumu, a także 
relacje łączące poszczególne jednostki. W pozostałych fragmentach tekstu uwidacz
niają się jednak specyficzne cechy tłumu, determinujące jego istotę, a mianowicie do
bitnie podkreślane przez krytyka: „witalność”, „harmonijność”, „bezimienność”, „gro
za, jaką niesie dla panów i kupców”35. Na tej podstawie można zaryzykować stwier
dzenie, że TŁUM w przedstawieniu Schilera był postrzegany - przynajmniej przez 
Zawistowskiego - jako obszar wyprofilowany w tzw. „przestrzeni jakości” (ang. qu
ality space]?6. Kontur tego obszaru określałoby zatem natężenie poszczególnych cech 
przypisanych tłumowi.

35 Ibidem, s. 51.
36 R. Langackcr, Concept..., s. 73-74.
37 J. Walaszek, Konrad..., s. 192.

Ti - witalność tłumu
T2 - harmonijność, jednolitość
Ty - zagrożenie
T-zaznaczony grubą linią, wyprofilowany obszar sytuujący się na przecięciu prze

strzeni jakości
Takie postrzeganie TŁUMU wydaje się zgodne z ekspresyjnym charakterem przed

stawienia Schillera. TŁUM to nie „przedmiot” ani zespół ludzi, których łączą określo
ne relacje, ale przede wszystkim typowe dla niego jakości.

Z innym rodzajem nadawania konturu przedstawionemu na scenie zbiorowisku po
staci mamy do czynienia w tekście Joanny Walaszek, opisującym inscenizację Dzia
dów, przygotowaną przez Swinarskiego. Użyte przez autorkę określenie GROMADA, 
w odniesieniu do uczestników święta dziadów, stanowi podstawę wykreowania struk
tury pojęciowej, w której kontur wyznacza relacja współdziałania, wyrażająca jed
ność GROMADY. Manifestacja tej jedności dokonuje się w reakcjach GROMADY na 
zdarzenia: „GROMADA sprzeciwia się gestowi kobiety”. Wspólnota słabnie, kiedy 
reakcje obrzędników nie są jednolite: „Zjawa dziewczyny u niektórych kobiet wzbudza 
oburzenie, inne znajdują dla niej współczucie, Młodzieńców podnieca”. Niektóre wy
darzenia pozwalają jednak na ponowną konsolidację uczestników obrzędu: „Gromada 
jednoczy się najściślej w nienawiści do Widma Złego Pana”37.
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Kontur obszaru struktury semantycznej, odpowiadającej użytemu przez Joannę 
Walaszek wyrażeniu GROMADA, jest zatem wyznaczony w sposób analogiczny jak 
w przypadku wyrażenia „drużyna”. Z tą różnicą, że wspólny cel GROMADY należy 
rozpatrywać raczej w odniesieniu do kategorii emocjonalnych - współczucie, niena
wiść, strach - aniżeli pragmatycznych, na przykład wygrania meczu. Dana jednostka 
włącza się we wspólnotę, jeśli jej stosunek do istotnych wydarzeń pozostaje w zgodzie 
z odczuciami pozostałych członków GROMADY. Stąd też symboliczna struktura 
omawianego pojęcia „gromada” daje się przedstawić za pomocą następującego sche
matu:

Przedstawiony schemat ukazuje rolę relacji [e5], która reprezentuje stosunek postaci 
[e9] do wydarzeń [e10], w konstruowaniu konturu „ograniczającego obszar GROMA
DY [Gi]”. Mówiąc inaczej, każda z postaci [ej, [e2], [e3] należy do obszaru [GJ tylko 
dlatego, że jeśli podstawimy ją w miejsce oznaczone symbolem [e9], to jej reakcja na 
wydarzenie [eio], będzie określona relacją [e5]. W przypadku gdy [ei0] symbolizuje 
pojawienie się Widma Złego Pana, relacja [e5] oznacza nienawiść członków gromady.

Postrzeganie GROMADY wiejskiej jako zjednoczonej wspólnymi reakcjami spo
łeczności stanowi kontrast dla późniejszej sceny Wielkiej Improwizacji, podczas której 
„na scenie przysiadają CHŁOPI, ci sami, którzy brali udział w obrzędzie dziadów”. Ci 
sami, niemniej już nie GROMADA, ale CHŁOPI, o których dowiadujemy z opisu się, 
iż „śpią, jedzą, piją zupełnie obojętni na zmagania Konrada”38. Obojętność 
CHŁOPÓW na otaczające ich wydarzenia kontrastuje wyraźnie z żywymi reakcjami 
GROMADY. Zerwane zostają również wewnętrzne więzy, które wcześniej łączyły 
obrzędników. Liczba mnoga użyta w wyrażeniu CHŁOPI „śpią, jedzą, piją...” dopusz
cza możliwość takiej konceptualizacji, w której poszczególne postacie wykonują wy

38 Ibidem., s. 201.
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mienione czynności w oderwaniu od pozostałych. Jedni śpią, inni jedzą, jeszcze inni 
piją. W przypadku wyrażenia GROMADA taka sytuacja jest mniej prawdopodobna. 
Używając analogicznej konstrukcji zdaniowej, powiemy: GROMADA śpi, je, pije. 
Występująca w przytoczonym wyrażeniu liczba pojedyncza podkreśla jednoczesność 
działań wszystkich członków GROMADY.

Różnice pomiędzy strukturami poznawczymi, odpowiadającymi określeniom 
GROMADA i CHŁOPI przedstawia rysunek 4:

Rys. 4

(Brak oznaczenia elementów w schemacie GROMADY ma znaczenie czysto tech
niczne. Pozwala uniknąć nadmiaru indeksów przy symbolu e.)

Cienkie linie e^, e$, między poszczególnymi jednostkami e\, e2, wskazują na 
nieistotność łączących je relacji. Natomiast brak relacji, łączącej region CH z jakąkol
wiek inną jednostką poznawczą, spowodowany jest tym, że konturowanie obszaru 
odpowiadającego określeniu CHŁOPI ma charakter wewnętrzny. Cechą decydującą 
o przypisaniu danej postaci do zbiorowości CHŁOPÓW jest w inscenizacji Swinar- 
skiego przede wszystkim kostium.

CHŁOPI zostali więc przedstawieni jako zbiór podobnych, ale niczym niezwiąza- 
nychiednostek. Konrad w swoim „dążeniu do wyrwania narodu z niewoli i cierpie
nia”3 ponosi klęskę. Swojej niezależności potrafiła bronić GROMADA, gdyż stano
wiła współdziałającą społeczność. Natomiast przypadkowo zebrani w jednym miejscu 
CHŁOPI nie są zainteresowani kwestią jedności: „śpią, jedzą, piją”. Aktywna postawa 
GROMADY, walczącej o zachowanie jedności, przeciwstawiona zatem została zato
mizowanej społeczności CHŁOPÓW, zainteresowanych jedynie zaspokajaniem indy
widualnych potrzeb.

W następującej po Wielkiej Improwizacji scenie Balu u Senatora zagadnienie jed
ności społecznej przedstawione zostaje w kontekście stosunku Polaków do walki 
o niepodległość. Przybywający na bal goście dzielą się na dwie GRUPY: patriotów 
oraz sprzyjającą zaborcy arystokrację. W planie ideowym utworu przynależność do 
każdej z grup wyznacza stosunek do „kwestii narodowej”. Mielibyśmy zatem do czy
nienia z sytuacją podobną jak w przypadku GROMADY. O przynależności do GRUPY 
patriotów decyduje akceptacja wspólnego celu, jakim jest odzyskanie przez naród poi- 

39 Ibidem.
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ski niepodległości. Różnice dają się jednak zaobserwować już na poziomie inscenizacji 
dramatu. O ile bowiem jedność GROMADY przejawiała się w działaniu, w jej reak
cjach na konkretne wydarzenia, o tyle w scenie Balu u Senatora o przynależności do 
danej GRUPY decyduje kostium i maniery: Patriotki noszą czarne, grottgerowskie 
suknie, podczas gdy wśród Dam ostatnim krzykiem mody jest sukienka w stylu „dan- 
dy”40. GRUPA to jednak nie przypadkowe zbiorowisko, jak to miało miejsce w przy
padku CHŁOPÓW, wyróżniających się jedynie jednorodnym charakterystycznym 
kostiumem. Jej wyraźny kontur wyznacza nie tylko podobieństwo wchodzących w jej 
skład jednostek, ale także relacja kontrastu pomiędzy „patriotami” a „kolaborantami”. 
Sytuację tę można porównać do przywołanego wcześniej przykładu Langackera 
z czerwonym kołem na białym tle. Wyobraźmy sobie, że w ogromnym tłumie kobiety 
ubrane na czamo skupiły się na niewielkim obszarze. Jeśli będziemy się im przyglądać 
z bardzo bliska, ujrzymy zbiór postaci ubranych na czarno. Patrząc na te same postacie 
z dalszej perspektywy, zobaczymy grupę kobiet ubranych na czarno, o wyraźnie zary
sowanym konturze, wyznaczonym przez otaczający je tłum. W przypadku sceny Balu 
u Senatora mamy do czynienia z tą samą sytuacją. W tym wypadku jednak konturu 
GRUPY nie określa relacja do otaczającego tłumu, ale relacja do drugiej GRUPY:

40 Ibidem, s. 206.
41 Oznaczenie tr dla figury i Im stanowią wprowadzone przez Langackera uszczegółowienie przypadku 

relacji figura-tlo, nieistotne jednak dla niniejszych rozważań. R. Langacker, Concept . . ., s. 76.

Porównanie powyższego schematu ze schematem pojęcia GROMADA (rys. 3) po
zwala zauważyć dwie podstawowe różnice:

1. Obszar G2 jest konturowany w odniesieniu do obszaru G3, a relacja e\ jest relacją 
określającą opozycje pomiędzy GRUPAMI. W przypadku GROMADY (rys. 3) kontur 
obszaru G| wyznacza relacja z jednostką symbolizującą pewne wydarzenie eio - np. 
pojawienie się Widma Złego Pana, sama zaś relacja e$ ujawnia się na scenie przede 
wszystkim przez działanie GROMADY.

2. GROMADA została na schemacie określona jako figura (oznaczona symbolem 
tr) w odniesieniu do wydarzenia e2 stanowiącego tło (Im). Natomiast w analizowanym 
pojęciu GRUPA oba człony relacji e\ wyznaczają wspólny region G2G3 stanowiący 
w całości figurę (tr).

Różnicę pomiędzy oboma schematami przedstawia klarownie przykład dwóch zdań 
analizowanych przez Langackera41:
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„A jest równoległe do B” (wtedy A - figura [/r], B - [/w])
„A i B są równoległe” (w tym przypadku [AB] wyznaczają wspólny region stano

wiący figurę [ir]).
Połączenie obszarów [G2] i [G3] w jeden wspólny region znajduje swoje uzasadnie

nie w opisie Joanny Walaszek: „Każda z grup demonstruje swoją wyższość”, 
„Obie grupy są wyraźnie rozdzielone”42. Łatwo zauważyć, że zarówno podmiot 
„każda z grup”, jak i podmiot „obie grupy” wyznacza wspólny region obej

42 J. Walaszek, Konrad..., s. 206.
43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 207.
45 E. Tabakowska, Profdowanie w języku..., s. 169.

mujący oba obszary przeciwstawnych obozów. (Pojawiające się wyrażenie „są roz
dzielone” odnosi się do relacji zachodzącej wewnątrz regionu [G2G3], który został 
wcześniej ustanowiony przez podmiot zbiorowy „obie grupy”.) Ujawniający się 
w przytoczonych zdaniach sposób postrzegania tej sceny Dziadów nie jest przypadko
wy. Analizowany fragment dramatu nie stanowi apoteozy patriotyzmu ani też potępie
nia jego braku. Scena Balu u Senatora zawiera całościowy obraz zniewolonego i po
grążonego w marazmie polskiego społeczeństwa oraz próbę diagnozy takiego stanu 
rzeczy. W pewnym momencie „MistrzCeremonii, (...) grupuje (podkreślenie - W.B) 
wszystkich na środku podestu”43. Joanna Walaszek zauważa, że w tym właśnie mo
mencie podział na kolaborantów i patriotów zanika, a „w chaosie przemieszania, spro
wokowanym przez mistrza ceremonii, (...) rodzi się możliwość przemiany ludzi i spo
łecznych relacji”44.

Podsumowanie

Analiza struktur poznawczych, stanowiących reprezentację mentalną oglądanych wy
darzeń na scenie, może się wydawać bliska próbom podziału widowiska na oddzielne 
cząstki znaczeniowe o określonych cechach. Tak jednak nie jest. Opisywane przez 
kognitywistów struktury poznawcze nie są jednostkami semantycznymi, a jedynie 
matrycami, które pozwalają widzowi porządkować odbierane informacje oraz sygnały 
w pewne znaczące całości. Jedną z podstawowych operacji nadawania znaczeń jest 
omówiony w niniejszym rozdziale proces profilowania, „polegający na wyróżnieniu 
określonych struktur semantycznych z tzw. bazy semantycznej. W przypadku języka 
naturalnego bazę stanowi cała treść pojęciowa przywoływana przez dane wyrażenie”45. 
W przedstawieniu teatralnym jako bazę należy określić obraz myślowy, jaki powstaje 
pod wpływem obserwacji zachodzących na scenie wydarzeń. Może on stanowić wierne 
odbicie tego, co odbiorca widzi na scenie, lub też - zgodnie z zasadą metonimii - roz
wijać postrzegany obraz w pewną większą całość. Uwzględnienie jedynie tego wstęp
nego poziomu aktywności poznawczej najczęściej nie pozwala jednak odpowiedzieć na 
pytanie o zasadniczą treść przedstawianych zdarzeń. Obserwując pierwszą odsłonę 
Króla Leara w inscenizacji Strehlera, rozpoznajemy główną postać króla (na przykład 
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po tym, że nosi koronę i płaszcz królewski), wyróżniamy z tłumu jego córki oraz roz- 
poznajemy całość sytuacji jako ceremonię dworską. Możemy także zauważyć podział 
na młodych i starych. Wszystkie te spostrzeżenia składają się na obraz myślowy oglą
danej sceny, ale nie tłumaczą zasadniczego znaczenia rozgrywających się zdarzeń. 
Dopiero wyróżnienie elementu, który będzie stanowił profil całości obrazu myślowego, 
stanowi operację poznawczą, rozstrzygającą o interpretacji oglądanych wydarzeń. Jak 
mogliśmy się przekonać, poszczególne interpretacje pierwszej sceny Króla Leara 
w inscenizacji Strehlera uzależnione były od tego, która z relacji pomiędzy postaciami 
określała temat sceny: pomiędzy królem a córkami (jego ślepota na kłamstwa), Korde- 
lią a siostrami (kontrast pomiędzy dobrą i złą postawą prezentowaną przez nie) itd. 
Wiele możliwości interpretacyjnych danej sceny nie oznacza, że wszystkie są sobie 
równoważne. Uzasadnienie wyboru jednej z nich w omawianym przypadku musi opie
rać się na wskazaniu przesłanek, które wpłynęły na wyróżnienie tej właśnie relacji 
spośród elementów składających się na całość inscenizacji.

Dlatego ważna jest także znajomość mechanizmu kierującego wyborami widza. 
Kognitywiści wskazują tutaj na rolę dominującego kontekstu. Kontekst rozumiany jest 
przy tym jako zbiór przekonań i wyobrażeń uaktywnianych przez odbiorcę w celu 
interpretacji danego zjawiska. Wrażliwość, ukierunkowująca uwagę widza na bodźce 
wizualne, może skłonić go do skupienia się nad odmiennością wyglądu Kordelii oraz 
jej sióstr. Z kolei znajomość akcji całej tragedii nakazuje zwrócenie większej uwagi na 
główną postać króla Leara (dla osoby nieznającej dramatu Szekspira ani tytułu insceni
zacji nie będzie prostym zadaniem wyróżnienie głównego bohatera na podstawie infor
macji zawartych w pierwszej scenie dramatu). Ważny kontekst stanowi także doświad
czenie świata współczesnego. Kostiumy mające oddawać wigor i młodość niektórych 
postaci inscenizacji Strehlera nie będą w ten sam sposób odbierane przez widza oglądają
cego spektakl po wielu latach. Może on oczywiście rozpoznać styl włoskiej młodzieży lat 
sześćdziesiątych i odczytać zamiar reżysera, ale nie odczuje zapewne tego samego co 
widz, dla którego styl ten przywołuje jego własne doświadczenie życiowe. Stąd też 
relacja starzy - młodzi staje się mniej znacząca dla odbiorcy, który nie identyfikuje się 
ze zbuntowaną przeciw przestarzałym formom młodzieżą. Stosunek do rzeczywistości 
fikcyjnej umożliwia więc nie tylko wartościowanie przedstawianych zdarzeń, ale 
wpływa także w istotny sposób na przebieg formowania się struktury poznawczej. 
Brak akceptacji rytuału, odwołującego się do form kościelnych, osłabia wyrazistość 
buntu Kordelii, który w tym kontekście staje się naturalną reakcją bohaterki. A więc 
siła, z jaką poszczególne konteksty oddziałują na odbiorcę, determinuje kształt struktu
ry mentalnej, a co za tym idzie, przesądza o rozumieniu zdarzeń przedstawianych na 
scenie. Natomiast abstrakcyjny charakter relacji, wyznaczających struktury poznawcze, 
stwarza wspólną platformę dla współdziałania różnego typu kontekstów, które kształ
tują proces rozumienia oglądanych zdarzeń i do których należą: dane percepcyjne, 
wiedza zmagazynowana w pamięci czy reakcje psychiczne.

Struktury poznawcze wyznaczają także przestrzeń współdziałania różnych syste
mów semiotycznych. Zgrupowanie na środku sceny postaci patriotów oraz kolaboran
tów w Dziadach Swinarskiego współdziała z wypowiadanym w tym samym momencie 
tekstem monologu Wysockiego, mówiącym o charakterze narodu polskiego. Ruch 
postaci wzmacnia więc zawarte w tekście wyobrażenie narodu jako zbiorowości 
jednostek o cechach dobrych i złych, kwestionując jednak niezmienność podziału na 
Polaków oraz zdrajców niegodnych swej ojczyzny. Jednak obrazy mentalne, kreowane 
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przez różne systemy semiotyczne, nie zawsze muszą współgrać ze sobą. Sens Wielkiej 
Improwizacji u Swinarskiego funduje się na sprzeczności między wyrażanymi w sło
wach dążeniami Konrada do zjednoczenia narodu we wspólnym działaniu a obrazem 
zatomizowanych i obojętnych na wszystko chłopów, zasiadających na brzegach pode
stu. Analiza struktur poznawczych pozwala również na porównywanie różnych obra
zów społeczności, ujawniających się w kolejnych fragmentach spektaklu. Gromada, 
której jedność wyraża się w działaniu, ukazuje całkiem inny model przynależności 
do danej społeczności aniżeli grupa patriotów, w przedstawieniu wyróżniona przez 
odpowiednie kostiumy. Trzecią z istotnych zalet dostrzegania struktur poznaw
czych, leżących u podstaw procesu rozumienia scenicznych zdarzeń, jest możliwość 
opisywania interakcji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi systemami. W zało
żeniach inscenizacyjnych Strehlera wypowiadane przez Kordelię słowo „nic” miało 
zapoczątkować rozstrój harmonii muzyki, towarzyszącej rytuałowi. Możliwość połą
czenia dwóch różnych systemów semiotycznych wynika tu ze schematyczności struk
tur poznawczych, która pozwala ująć oba działania, należące przecież do różnych sys
temów semiotycznych (język i muzyka), jako jedno ogólne „działanie burzące porzą
dek”. Dla uniknięcia nieporozumień należy wyjaśnić, że wspólną platformą obu dzia
łań nie jest wyrażenie językowe „burzyć porządek”, ale proces mentalny, w którym 
poczucie porządku zastąpione zostaje wrażeniem chaosu.

Semantyka kognitywna nie neguje jednak konieczności wyróżniania systemów se
miotycznych. Opisywana przestrzeń struktur mentalnych pozwala opisywać jednostki 
znaczące jako elementy powstające na przecięciu różnych systemów semiotycznych oraz 
kontekstów poznawczych. Przedstawienie postaci mówcy wymaga połączenia specyficz
nego sposobu kształtowania wypowiedzi językowej, charakterystycznych gestów, 
a wreszcie obrazu samej osoby ludzkiej. Reprezentacja myślowa otaczającego nas świata 
nie stanowi bowiem zbioru rozdzielnych warstw, ale raczej siatkę wielu systemów se
miotycznych. Teatr z kolei w swojej kreacji rzeczywistości fikcyjnej odwołuje się do 
procesów oraz do struktur poznawczych, stanowiących reprezentację świata realnego 
i tylko w tym sensie stanowi jego odbicie. Jest to jednak odbicie konstruowane 
z uwzględnieniem dodatkowego kontekstu konwencji teatralnych, sam zaś proces rozu
mienia zmierza ku nieco innym celom niż te, które wyznacza pragmatyzm życia co
dziennego. Oglądając spektakl teatralny, staramy się zrozumieć przedstawiane zdarzenia 
nie tyle ze względu na doraźne cele życiowe, ale także jako wyraz pewnych wartości 
estetycznych.

3. Metodologia badania procesu konceptualizacji

W ODBIORZE SPEKTAKLU TEATRALNEGO

Wyróżnienie struktur poznawczych jako przedmiotu badań, istotnego dla opisu procesu 
odbioru spektaklu teatralnego, łączy się z problemem weryfikacji przyjętych hipotez co 
do określonych struktur proces ten kształtujących. Nie mamy bowiem bezpośredniego 
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dostępu do procesów myślowych. O ich przebiegu możemy jedynie wnioskować na 
podstawie śladów ich ekspresji (język, zachowanie) oraz pewnych ustalonych regular
ności procesu konceptualizacji. Podstawę takiego wnioskowania stanowi przyjęte przez 
kognitywizm założenie o relacji podobieństwa pomiędzy poszczególnymi etapami 
procesu poznawczego: percepcja - konceptualizacja - ekspresja. Relacja ta nie jest 
całkowicie oparta na analogii, tym bardziej że w przypadku wypowiedzi odnoszącej się 
do obejrzanego przedstawienia mamy do czynienia z komentarzem, który jedynie 
w sposób pośredni przywołuje struktury poznawcze, jakie kształtowały odbiór spekta
klu. Pojedyncze akty ekspresji, ujawniające się w wyrażeniach językowych, stanowią 
zawsze proces rekonstrukcji doświadczenia wyrastającego z percepcji otaczającej nas 
rzeczywistości, nie stanowią zaś jego wiernego odbicia.

Dlatego też wnioski płynące z lektury tekstu opisu lub interpretacji przedstawienia 
teatralnego należy zanalizować pod takim kątem, by wykluczyć przypadkowość wyni
kającą z wieloznaczności używanych sformułowań, warunków wypowiedzi czy wresz
cie braku uwagi i odpowiedniej wiedzy odbiorcy. Ostatni z wymienionych czynników 
nie stanowi - choć mogłoby się tak wydawać - powrotu do idei odbiorcy idealnego, 
właściwie rozpoznającego sensy przedstawienia. W kognitywnych badaniach nad od
biorem przedstawienia chodzi jedynie o ustalenie fundamentu wiedzy, na którym widz 
buduje swoją interpretację. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że materiał 
opisowy, jaki analizujemy, mógł zostać zredagowany przez osobę, która zwyczajnie 
przeoczyła pewne fakty zaistniałe na scenie lub też nie miała odpowiedniej wiedzy, by 
je dostrzec.

W analizie procesu odbioru warunki wypowiedzi stanowią jedną z głównych prze
szkód, najaką zwracają uwagę socjolodzy. Pewne wymagania co do stylu wypowiedzi, 
jej spójności oraz zakładane przez nadawcę oczekiwania odbiorcy zamazują rzeczywi
sty obraz, jaki doświadczenie teatralne odcisnęło w umyśle widza. Całkowite pozbycie 
się wymienionych czynników, wpływających na sposób wyrażania myśli, wydaje się 
jednak niemożliwe. Dlatego jedynym optymalnym rozwiązaniem pozostaje posłużenie 
się metodą, która pozwoli przynajmniej częściowo rozstrzygnąć, które z form wypo
wiedzi stanowią odbicie procesu odbioru przedstawienia, które zaś podyktowane zo
stały innymi czynnikami.

Pierwsze z możliwych działań weryfikacyjnych polega na poszukiwaniu związków 
między porządkowaniem elementów postrzeganej przestrzeni a strukturą poznawczą 
stanowiącą reprezentację używanych przez widza wyrażeń. W analizowanym wcześ
niej przykładzie Joanna Walaszek używa słowa „gromada” do określenia zebranych na 
obrzędzie dziadów wieśniaków. Schemat reprezentacji myślowej tego słowa został 
przedstawiony jako fragment abstrakcyjnej przestrzeni relacji, którego granice wyzna
czają wspólne działania postaci w obliczu zagrożenia. Wniosek taki wypływa bezpo
średnio z zamysłu interpretacyjnego autorki, która obraz walczącej o jedność gromady 
przeciwstawia przysiadającym na obrzeżu sceny w czasie Wielkiej Improwizacji chło
pom, obojętnym na wypowiadane przez Konrada słowa monologu. Podkreślenie dzia
łania jako czynnika kluczowego w obrazie gromady potwierdzają także inne elementy 
opisu przedstawienia. Mogą one wprawdzie wynikać z przyjętych a priori przez autor
kę założeń interpretacyjnych, niemniej pokazują zasadę konstrukcji pojęcia. W opisie 
najczęściej pojawiają się wyrażenia określające działania gromady, potwierdzając tym 
samym ich kluczową rolę w kształtowaniu się struktury poznawczej. Oznacza to, że 
kontur pojęcia „gromada” wyznacza reguła, która wymaga współdziałania od wszyst
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kich jej członków. Znajomość przesłanek prowadzących do przedstawionego przed 
chwilą wniosku interpretacyjnego daje możliwość przeprowadzenia badań, które 
sprawdzą zasadność ich przyjęcia. Eksperyment taki można zaprojektować na różne 
sposoby, a jego zasadniczą ideą jest potwierdzenie szczególnej funkcji działań groma
dy w czasie przedstawianego obrzędu dziadów. Najprostszą metodą jest prośba o opi
sanie interesującego nas fragmentu przedstawienia. Przeprowadzone z grupą studentów 
rozmowy potwierdziły szczególną rolę ruchu gromady. Tym samym interpretacja Jo
anny Walaszek zyskała uzasadnienie nie tylko w faktach potencjalnie tkwiących 
w inscenizacji Swinarskiego. Okazało się, że publiczność (studenci) rzeczywiście do
strzega i wyróżnia jako znaczące te elementy inscenizacji Swinarskiego, na które 
zwróciła uwagę Walaszek. Studenci potwierdzili także w swoich wypowiedziach cen
tralną pozycję gromady, która w większym stopniu koncentruje uwagę widzów aniżeli 
przybywające widma. Zapytani następnie o temat przedstawianych zdarzeń, wskazali 
również w większości na gromadę i związane z nią zagadnienia. Natomiast osoby 
przypisujące główną rolę wypowiedziom widm w swojej argumentacji powoływały się 
na czynniki wyróżniające pozaziemskich przybyszy na tle gromady. Tak więc - mimo 
różnych doznań i wniosków interpretacyjnych - przeprowadzone badania wykazują za
leżność pomiędzy porządkiem, narzucanym przestrzeni w procesie percepcji, a struktu
rami poznawczymi, leżącymi u podstaw interpretacji przedstawienia teatralnego.

Dążąc do zidentyfikowania struktur poznawczych, stanowiących fundament danej 
wypowiedzi, musimy wyeliminować wieloznaczność sformułowań. Najoczywistszą 
z metod pozostaje posłużenie się słownikiem języka polskiego. W przypadku analizo
wanych przez nas słów „gromada” oraz „grupa” definicje, jakie podaje Słownik języka 
polskiego^1, potwierdzają odpowiedniość przyjętych opisów struktur poznawczych. 
Jedna z definicji określa grupę jako jednostkę klasyfikacji, z kolei czasownik „grupo
wać” oznacza zarówno łączenie elementów w zbiory o określonych atrybutach, jak 
i zbieranie się elementów wokół jednostki, np. „Grupować wokół siebie słuchaczy”. 
W przeprowadzonej wcześniej analizie wybraliśmy znaczenie związane z klasyfikacją, 
czyli podziałem na zbiory. Jest ono zgodne z samą treścią dramatu, w którym pojawia 
się podział na patriotów i kolaborantów, jak również odpowiada cechom wizualnym 
inscenizacji. O przynależności do danej grupy rozstrzyga posiadanie stroju o sprecy
zowanych cechach: czarna suknia dla patriotek, elegancka suknia w stylu dandy dla 
„wielbicielek Senatora”. Również strukturę pojęciową słowa „gromada” należy rozwa
żać z uwzględnieniem jej formy czasownikowej. „Gromadzić się” oznacza skupianie 
się ludzi lub przedmiotów albo ich zbieranie. W definicjach słownikowych widać więc 
wyraźnie różnicę pomiędzy pojęciem „gromada”, formującym się wyłącznie na tle 
podejmowanych działań, oraz pojęciem „grupa”, które daje się także scharakteryzować 
przez opis atrybutów. Dodatkową interesującą informacją, dotyczącą źródeł pojęcia 
„gromada”, jest etymologia tego słowa, które pochodzi od wyrazu „gmina”, określają
cego jednostkę terytorialną powołaną do wykonywania określonych zadań administra
cyjnych. Brak zadań i celów sprawia, że jednostka ta staje się często zbędną fikcją 
administracyjną. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku gromady chłop
skiej z inscenizacji Swinarskiego. To, co ją scala, to wspólne działanie obronne prze
ciw pojawiającym się z zewnątrz zagrożeniom.

46 Słownik języka polskiego, s. 698 i 704.
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Wnioski wypływające z analizy informacji słownikowych wymagają jednak badań 
potwierdzających ich adekwatność w odniesieniu do faktycznych odczuć użytkowni
ków języka. Zaproponowane formy reprezentacji mentalnej stanowią tylko jedną 
z możliwości. „Grupa” to także zespół ludzi spełniających określone zadanie. Przy 
takim rozumieniu jej obraz myślowy nie odbiega znacząco od obrazu „gromady” jed
noczącej się w działaniu. Tak więc zaproponowane rozróżnienie między „gromadą” 
i „grupą” może zachodzić tylko w określonym kontekście wypowiedzi. W tym przy
padku chodzi o potwierdzenie zasadności użycia słowa „gromada” w odniesieniu do 
skupiających się we wspólnym działaniu jednostek oraz słowa „grupa” dla zbioru po
staci odróżniających się zbiorem cech charakterystycznych od innych grup. W tym 
celu przeprowadzono doświadczenie, w którym biorące udział osoby miały określić 
poprawność następujących zdań:

A. Z tłumu wyróżniła się gr u pa postaci ubranych na czarno.
B. Z tłumu wyróżniła się gromada postaci ubranych na czarno.

C. Grupa zjednoczyła się przeciwko agresorowi.
D. Gromada zjednoczyła się przeciwko agresorowi.

Zdania te zostały przedstawione niezależnie od rozważań nad analizą opisywanego 
przez Walaszek przedstawienia, a uczestnicy eksperymentu mieli wybrać pomiędzy 
zdaniami A i B, a następnie C i D, wskazując, które z prezentowanych zdań jest bar
dziej poprawne. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjętą hipotezę, że użytkownicy 
języka polskiego, mając do wyboru podkreślone w zdaniach słowa, zbiór współdziała
jących jednostek określają jako gromadę, natomiast wyróżniony wśród innych zbiór 
elementów zawsze nazywają grupą. Wszystkie bowiem 32 osoby, biorące udział 
w eksperymencie, wskazały na zdanie A jako bardziej poprawne od B. W przypadku 
zdań C i D natomiast jedenaście osób wskazało na zdanie C jako bardziej poprawne, 
natomiast osiem uznało oba wyrażenia za równoważne.

Istota proponowanej metody identyfikacji struktur poznawczych, leżących u podstaw 
pojmowania danego fragmentu przedstawienia przez odbiorcę, opiera się na konfronto
waniu wielu w miarę niezależnych aspektów jego ekspresji. Konstrukcje tworzone na 
poziomie interpretacji ideologicznej porównywane są ze strukturami wyznaczanymi 
przez formy gramatyczne oraz typowe reprezentacje mentalne używanych zwrotów. 
Z interpretacją o charakterze ideologicznym powinien także współgrać układ elementów 
inscenizacji, przejawiający się we fragmentach opisu spektaklu. Wreszcie ostateczny 
porządek wyznaczają uniwersalne reguły percepcji. Wszelkiego rodzaju interpretacje, 
wyrażone w języku naturalnym, możemy traktować jako zakotwiczone w doświadczeniu 
widza, wyrastającym z odbioru przedstawienia teatralnego, jeśli zawarta w danej inter
pretacji struktura znajduje potwierdzenie w analizie pozostałych aspektów ekspresji od
biorcy.





III. METAFORA I RELEWANCJA

1. RELEWANCJA - WPROWADZENIE

Kategoria relewancji stanowi konieczne uzupełnienie proponowanego w niniejszej 
pracy modelu komunikacji teatralnej, przedstawianej z perspektywy odbioru rozumia
nego jako proces konstruowania znaczeń. Każda teoria, która podejmuje próbę stwo
rzenia modelu opisującego proces konstruowania znaczeń, musi określić, ku czemu 
dany proces zmierza. W skrajnej propozycji dekonstruktywizmu produkcja znaczenia 
odbywa się w ramach nieograniczonego kontekstu wypowiedzi, natomiast próba opisu 
świata to niekończący się proces zastępowania znaków przez inne znaki, proces prze
kładu znaku na jego interpretanty. Szczególnie duże możliwości poszerzające swobodę 
pracy wyobraźni odbiorcy stwarzają w takim procesie przekształcenia metaforyczne, 
które zdają się otwierać ciągle nowe, niekończące się ciągi skojarzeń.

Semantyka kognitywna, która również odwołuje się do wyobraźni ludzkiej, podkre
śla jednak systematyczność procesu metaforyzacji oraz jego ukierunkowanie na wycią
ganie wniosków relewantnych, stawiając tym samym pewne ograniczenie procesowi 
semiozy. Relewancja definiowana jest przy tym jako skłonność ludzkiego umysłu do 
wyciągania wniosków istotnych, a co za tym idzie, inaczej aniżeli w modelach semio- 
tycznych, znaczenie nie jest zagwarantowane nierozerwalnością związku między ele
mentem znaczącym a denotowanym przez niego znaczeniem. Jedyną sytuację, w której 
odbiorca musi rozstrzygać o znaczeniu, stanowi zamierzona wieloznaczność.

Zagadnienie relewancji ujawnia się między innymi w rozważaniach Tadeusza Kow- 
zana, którego książka Znak i Teatr przedstawia wyczerpująco wykorzystanie metodo
logii semiologicznej w badaniach teatralnych. W rozdziale przedstawiającym model 
semiozy teatralnej autor roztrząsa między innymi kwestię różnorodności referentów, 
do których odsyła czapka wojskowa, noszona w przedstawieniu teatralnym przez Mak
beta. Znak ten, według Kowzana, może desygnować uniform jednego z dyktatorów 
krajów Ameryki Południowej, odsyłać do jakiegoś państwa totalitarnego w Europie 
Wschodniej lub też do osławionego afrykańskiego „cesarza” Bokassy1. Chcąc zacho
wać model znaku jako nierozerwalnego związku pomiędzy elementem znaczonym 
a znaczącym, Kowzan proponuje potraktować wiele referentów jako różne aspekty 
tego samego znaku. Podkreśla jednocześnie, że element znaczony pozostaje ten sam 
we wszystkich trzech wymienionych przypadkach referentów, do jakich odsyła woj

1 T. Kowzan, Znak i Teatr, Warszawa 1998, s. 79.
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skowa czapka. Za każdym razem władza Makbeta jest postrzegana jako reżim totali
tarny.

Z perspektywy teorii relewancji zasadniczą kwestią pozostaje nie tyle wieloaspek
towa konstrukcja znaku, ile pytanie o to, dlaczego odbiorcy odwołują się do różnych 
referentów, a także nadają wielorakie znaczenia temu samemu przedmiotowi. Czapka 
wojskowa nie musi przecież charakteryzować Makbeta jako totalitarnego władcy, ale - 
na przykład - jako „zaledwie żołnierza”, a więc osobę, która nie jest godna królew
skiego stanu. Pomińmy omawiany już wcześniej czynnik ostensywnego wskazania, 
który przez wyróżnienie czapki spośród pozostałych elementów skłania widza do pod
jęcia trudu interpretacyjnego. Rozpocznijmy rozważania od momentu, kiedy - zgodnie 
ze słowami Kowzana - „widz starając się uzmysłowić znaczenie czapki, przywołuje 
w swoim umyśle obraz widzianego w telewizji południowoamerykańskiego dyktato
ra”2 3. Jedną z podstawowych przyczyn takiego akurat skojarzenia wskazuje sam Ko- 
wzan. Obraz widzianego w telewizji dyktatora stanowi jedno ze źródeł naszego do
świadczenia, kształtującego wyobrażenia o świecie, a ponieważ telewizja wywiera 
niezwykle silny wpływ na ludzką wyobraźnię, dlatego skojarzenia z postaciami poja
wiającymi się w codziennych programach informacyjnych stają się bardzo prawdopo
dobne. Drugim - obok doświadczenia - kontekstem interpretacyjnym pozostają wnio
ski płynące z rozwoju fabuły. Przedstawiane w dramacie zdarzenia stwarzają dosta
teczne podstawy tego, aby postrzegać Makbeta jako totalitarnego władcę. Wykorzysta
nie czapki wojskowej, która odsyła do wyobrażeń o współczesnych reżimach, zmierza 
zatem do wzmocnienia takiego właśnie wyobrażenia o głównym bohaterze. Pamiętaj
my jednak, że czapka wojskowa nie każdemu kojarzy się z konkretną postacią bez
względnego władcy. Może przecież w bardziej ogólny sposób odsyłać do totalitarnych 
rządów junty wojskowej, bez wskazywania na region świata, kraj lub osobę. Pojęcie 
„władzy totalitarnej” przywołane zostanie w takim przypadku z pominięciem desy
gnowania jej wybranego „aspektu”, wielu zaś osobom obraz generała w ogóle nie musi 
się kojarzyć się z bezwzględnymi rządami wojskowych. Pomijając sytuację nieporo
zumienia, kiedy w opozycji do założeń twórców spektaklu mundur wojskowy niesie 
dla widza konotacje pozytywne, powróćmy do przykładu, w którym czapka wojskowa 
przypisuje Makbeta do stanu żołnierskiego. Nadanie czapce wojskowej tego akurat 
znaczenia pozwala odczytać założenie inscenizacyjne jako próbę zobrazowania faktu, 
iż Makbet - porywając się na władanie krajem - przekracza swoje ludzkie przeznacze
nie. Takie rozumienie Szekspirowskiej tragedii pozostaje w zgodzie z interpretacjami 
sprowadzającymi jej przesłanie do jednej z fundamentalnych prawd moralnych, która 
zawiera się w przykazaniu „nie zabijaj”. Morderstwo, które jest sprzeczne z ludzką 
naturą pociąga za sobą karę w postaci „powolnej śmierci duszy winowajcy, zatruwanej 
zgrozą nad samą sobą pohańbieniem samotnością i rozpaczą” . W dramacie prawdę tę 
wypowiada lekarz wezwany do Lady Makbet: „Czyny sprzeczne z prawami natury 
miewają sprzeczne z naturą ludzką konsekwencje”4. Czyny Makbeta sprzeczne są do
datkowo z jego własną naturą: wiernego i oddanego żołnierzą który nagle zapragnął 
stać się królem. W inscenizacji mogłaby przypominać widzom o tym czapka żołnier
ska, noszona przez głównego bohatera zamiast korony.

2 Ibidem.
3 A. Harbage, Posłowie [do:] W. Shakespeare, Makbet, s. 147.
4 W. Shakespeare, Makbet, s. 126.
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Którą z przedstawionych interpretacji wybierze widz teatralny? Czy w ogóle zde
cyduje się na to, by żołnierskiej czapce przydać jakieś szczególne znaczenie? Przecież 
zaproponowane sensy tkwią już w samej fabule dramatu. Tak więc widzom czyny 
Makbeta mogą wydawać się znacznie bardziej okrutne od poczynań znanego jedynie 
z telewizji anonimowego generała lub pułkownika. Albo też, jeśli czerpać będą szcze
gólną przyjemność ze śledzenia zawiłości rozwoju zdarzeń, wyrastających ze sprzecz
nych proroctw, nie zwrócą zapewne większej uwagi na nakrycie głowy bohatera.

Teoria relewancji nie daje jednoznacznej odpowiedzi na postawione wyżej pytania, 
stara się raczej określić źródła dokonywanych przez widzów wyborów. Obok postulo
wanych przez semiotykę reguł arbitralnego kodu stawia ich doświadczenie, wiedzę, 
wrażliwość i oczekiwania. Wybór południowoamerykańskiego dyktatora lub afrykań
skiego „cesarza” Bokassy jako obrazu władzy totalitarnej będzie zależał w dużej mie
rze od doświadczenia, jakiego widzowi dostarczyły oglądane programy informacyjne. 
Przypisanie Makbeta stanowi żołnierskiemu to z kolei wynik naszej znajomości (wie
dzy) określonej interpretacji dramatu. Natomiast odrzucenie obrazu współczesnego tota
litaryzmu na rzecz bardziej przerażających zdarzeń tragedii stanowi wyraz wrażliwości 
odbiorcy. Morderstwa Makbeta mogą bowiem silniej oddziaływać na niektórych odbior
ców aniżeli zdarzenia przedstawiane w codziennych programach informacyjnych.

W analizowanym przykładzie możliwe znaczenia podsuwane były przez funkcjo
nujące w danej kulturze kody, wśród których odbiorca dokonywał wyboru na podsta
wie zasygnalizowanych powyżej reguł relewancji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
że - zgodnie z proponowaną przez Sperbera i Wilson teorią relewancji - rozumienie 
docierających do nas z otoczenia sygnałów wcale nie musi się opierać na ustalonym 
z góry kodzie. Dla wyjaśnienia tej możliwości rozważmy jeden z klasycznych już 
przykładów, jakim posługuje się Eco dla wyjaśnienia pojęcie kodu:

„W zbiorniku wodnym istnieje urządzenie (rodzaj pływaka), które osiągnąwszy poziom 0 
uczula pewien aparat nadawczy zdolny do wysyłania sygnału (np. sygnału elektrycznego). Sygnał 
ten wędruje pewnym kanałem i zostaje odebrany w dolnym biegu przez aparat odbiorczy; ten od
biornik ujmuje sygnał w określoną formę, stanowiącą komunikat skierowany do adresata. W na
szym przypadku adresatem jest drugi aparat, odpowiednio poinstruowany, który odbierając ko
munikat, zaczyna korygować sytuację wyjściową (może nim być, na przykład, mechanizm oparty 
na sprzężeniu zwrotnym i powodujący odpływ wody ze zbiornika)”5.

5 U. Eco, Nieobecna struktura, Warszawa 1996, s. 37.
6 Ibidem, s. 51.

Tak właśnie przebiega proces komunikacji w świecie cybernetyki. Zaprezentowany 
model nie oddaje jednak w pełni sytuacji, kiedy odbiorcą komunikatu jest człowiek. 
Pouczony o kodzie sygnalizacyjnym (na przykład: zapalenie się czerwonej lampki 
oznacza przekroczenie w zbiorniku krytycznego poziomu wody), zrozumie on, że wo
da osiągnęła stan alarmowy, ale nie ograniczy się do rozpoznania sytuacji. Jak podkre
śla Eco: „Może się na przykład przestraszyć. Zaś przestrachu tego nie można zaliczać 
do reakcji uczuciowych niezależnych od zjawisk komunikacji, ponieważ opiera się on 
na zjawisku komunikatywnym”6. Zgodnie z przedstawionym przez Eco rozumowa
niem, wszystkie reakcje powstałe bez udziału z góry ustalonego kodu (o zagrożeniu 
sygnalizowanym przez czerwoną lampkę musimy zostać uprzednio pouczeni) należa
łoby traktować jako emocjonalne, czyli - w potocznym rozumieniu - pozbawione pod
staw logicznego wnioskowania. Aby skorygować ten tok myślenia, wyobraźmy sobie, 
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że o stanie alarmowym świadczy nie zapalające się światełko, ale dostrzegana przez 
odbiorcę masa przelewającej się przez tamę wody. Strach towarzyszący temu zjawisku 
nie będzie raczej wywołany odczytaniem sygnałów kodu ani nawet rozumieniem 
opartym na rozpoznaniu sytuacji, z którą wcześniej mieliśmy już do czynienia. Można 
sobie przecież wyobrazić, że nikt nas nigdy nie pouczał, że w przypadku przełamania 
tamy przez wodę powinniśmy uciekać. Przestrach i odpowiednia reakcja będą w takim 
przypadku podyktowane wnioskowaniem na gruncie informacji wypływających z ob
serwacji, posiadanej wiedzy oraz umiejętności odpowiedniego rozumowania.

Możliwości przebiegu takiego procesu jest wiele. Ograniczymy się więc jedynie do 
dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, zacznijmy od rozróżnienia działań podejmowa
nych na podstawie rozumowego pojmowania sytuacji od reakcji emocjonalnej. Strach, 
spowodowany jedynie hukiem wody, charakteryzuje się w minimalnym stopniu pod
stawami racjonalnego myślenia i zazwyczaj zaliczany jest do reakcji emocjonalnych. 
Dopiero uświadomienie sobie, że kłębiące się masy wody, zmierzając wprost na nas, 
stanowią zagrożenie, wywołuje świadomą reakcję emocjonalną (przerażenie), skłania
jąc do podjęcia odpowiednich działań - najpewniej do próby ucieczki. Rozumowanie 
opiera się w tym przypadku na uogólnieniu, polegającym na postrzeganiu wody jako 
zmierzającej w naszym kierunku ogromnej masy materiału, która może być niebez
pieczna. Kolejny krok wnioskowania odwołuje się już w większym stopniu do subiek
tywnych aspektów odbioru. Często to, co dla małego dziecka będzie groźną masą pę
dzącej wody, dla innej osoby może nie przedstawiać większego zagrożenia, a przecież 
to, co istotne w pojmowaniu „stanu alarmowego”, to fakt „zagrożenia” dla życia lub 
zdrowia. Jeśli więc nasza subiektywna ocena nie spowoduje powiązania obserwowa
nych zjawisk z jakimkolwiek niebezpieczeństwem, zaistniałej sytuacji nie określimy 
mianem „stanu alarmowego”. Lecąca w naszym kierunku lawina śnieżna z pewnością 
zmusi nas do ucieczki, natomiast masa drobnego puchu nie wzbudzi może przestrachu, 
choć niewykluczone, że się możemy w niej udusić. Ocena zagrożenia jest zatem 
w dużym stopniu uzależniona od naszej wyobraźni. To właśnie jej brak zarzucamy 
osobom, które nie przewidziały konsekwencji niestandardowych zdarzeń. Wyobraźnia 
uzupełnia bowiem skonwencjonalizowane wzorce rozumowania o subiektywną, w du
żej mierze, ocenę ich istotności. Naiwnością byłoby twierdzenie, że w przedstawionym 
rozumowaniu nie odwoływaliśmy się do ustalonych wcześniej pojęć, takich jak masa 
materii, jej ruch czy zagrożenie. Jednak określenie obserwowanego zdarzenia jako 
stanu zagrożenia wyłoniło się z procesu rozumowania oraz oceny relewancji wyciąga
nych wniosków, a nie wcześniej wyuczonego związku, w którym przełamana tama 
oznacza automatycznie stan zagrożenia.

Tak więc oprócz sytuacji wyboru spośród alternatyw poddawanych przez wielo
znaczność kodu, reguła relewancji jeszcze dobitniej zaznacza swoją funkcję w proce
sach wnioskowania. Pojedynczy znak może zawierać, co najwyżej, kilka określonych 
znaczeń, wśród których relewantne w danym kontekście jest jedno. Liczba konkluzji 
oraz przyjmowanych postaw wobec dostrzeżenia przewalających się przez tamę mas 
wodnych jest praktycznie nieograniczona: tama była za słaba, ktoś nie dopatrzył swo
ich obowiązków, „co za ciekawe zjawisko”. Jednak w sytuacji gdy znajdujemy się na 
drodze rozszalałego żywiołu, rozpoznanie stanu zagrożenia stanowi kwestię zasadni
czą, jedyny relewantny wniosek w tej sytuacji.

Próbę opisu reguł, sterujących procesem wnioskowania w kierunku wyciągania 
istotnych konkluzji, podjęli Dan Sperber i Deirdre Wilson w książce zatytułowanej 
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Relevance. Communication and Cognition (Relewancja. Komunikacja i poznanie). Jak 
już wspomniano, autorzy wychodzą od określenia relewancji jako intuicyjnej umiejęt
ności konstytuowania nowych konstrukcji pojęciowych w celu polepszenia naszej 
wiedzy o świecie. Mówiąc ogólnie, zdolność ta polega na utrwalaniu struktur pojęcio
wych, które pozwalają lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość, są łatwiej dostęp
ne w procesach percepcji i konceptualizacji oraz bardziej rozwinięte w sferach indywi
dualnego zainteresowania7.

7 D. Sperber, D. Wilson, Relevance..., s. 47.
’ Ibidem, s. 120.
9 Ibidem, s. 121.

Sam proces rozumowania polega na wyciąganiu relewantnych wniosków na pod
stawie posiadanej wiedzy oraz napływających informacji. Oba te źródła jako zbiór 
aktywnych przeświadczeń w umyśle odbiorcy stanowią kontekst, w odniesieniu do 
którego oceniana jest relewancja poszczególnych informacji. Sperber i Wilson przyta
czają trzy przykłady zdań nierelewantnych, przyjmując jako kontekst zbiór przeświad
czeń tkwiący w umyśle czytelnika podczas lektury ich książki o teorii relewancji8. 
Wyobraźmy sobie, że autorzy wypowiadają w pewnym momencie zdanie:

(1) 5 maja 1881 roku był słonecznym dniem w Kabulu.
Zawarta w tym zdaniu informacja nie łączy się w żaden sposób z treściami zawar

tymi w książce dotyczącej teorii relewancji. Można zatem intuicyjnie bez większych 
wątpliwości stwierdzić, że zdanie (1) jest nierelewantne w kontekście przedstawionego 
wywodu z zakresu teorii komunikacji.

Innym przykładem zdania, którego wypowiedzenie nie stwarza możliwości wycią
gnięcia istotnych wniosków w sytuacji czytania książki Sperbera i Wilson, będzie 
twierdzenie:

(2) Właśnie czytasz książkę.
Informacja taka nie wnosi bowiem niczego nowego do aktualnego wyobrażenia 

czytelnika o świecie. Wie on doskonale, że właśnie czyta książkę i, co więcej, prze
świadczenie to przyjmuje jako absolutnie pewne. Nie jest zatem prawdą, że zdanie (2) 
umacnia go w przekonaniu co do zaistniałych faktów.

Jako trzeci przykład wypowiedzi nierelewantnej skierowanej do czytelnika Sperber 
i Wilson przytaczają oznajmienie:

(3) Szybko zapadasz w sen.
Tym razem zdanie pozostaje w sprzeczności ze świadomością czytelnika co do jego 

stanu. Czytanie książki nie daje się pogodzić z jednoczesnym zasypianiem.
Przytoczone zdania przedstawiają zatem trzy typy przypadków, w których zawarte 

w zdaniach informacje nie wchodzą w interakcję z aktywnymi w umyśle odbiorcy 
przeświadczeniami, stając się tym samym zdaniami nierelewantnymi w danym kontek
ście. Zdanie (1) dostarcza nam wprawdzie nowej informacji, która jednak nie łączy się 
w żaden sposób z kontekstem określonym przez pozostałą treść czytanej książki. In
formacja zawarta w zdaniu (2) jest już natomiast obecna w umyśle odbiorcy jako prze
świadczenie silne i jego dodatkowe potwierdzenie niczego nie zmienia. Zdanie (3) 
przekazuje komunikat, który pozostaje w sprzeczności z pozostałymi przeświadcze
niami wyznaczanymi przez kontekst wypowiedzi9.

Należy jednak podkreślić, że o braku relewancji analizowanych przykładów mówi
liśmy w odniesieniu do określonego kontekstu. Tymczasem wyrażenie treści irrele- 
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wantnych w danym kontekście samo w sobie może stanowić informację relewantną. 
Na przykład może ujawniać chęć zmiany tematu rozmowy. Dlatego z punktu widzenia 
odbioru komunikatu jedną z podstawowych czynności jest podjęcie decyzji o odrzuce
niu danej informacji jako nierelewantnej lub też odnalezienie odpowiedniego kontek
stu, w którym dana informacja nabierze sensu. Teoria relewancji wyróżnia trzy rodzaje 
kontekstów, uruchamianych przez ludzki umysł w celu poszukiwania relewancji:

1. Przeświadczenia powstałe w poprzedzającym daną wypowiedź przebiegu komu
nikacji. Wyrażone bezpośrednio lub implikowane przez odbiorcę, łatwo dostępne ze 
względu na ich przetrzymywanie przez niedługi czas w pamięci krótkotrwałej.

2. Wiedza encyklopedyczna, zgromadzona w pamięci długotrwałej w postaci sche
matów wyobrażeniowych, ram interpretacyjnych, skryptów działania i prototypów.

3. Obiekty wskazywane bezpośrednio przez nadawcę lub wyznaczane przez samą 
sytuację komunikacyjną.

Skłonność do poszukiwania odpowiedniego kontekstu, w którym dana wypowiedź 
stanie się istotna, wypływa z ogólnej zasady mówiącej o tym, że ostensja implikuje 
relewancję. Z kolei zaangażowanie się odbiorcy w poszukiwanie odpowiedniego kon
tekstu określa reguła, która ustala relację pomiędzy wysiłkiem interpretacyjnym a ko
rzyściami płynącymi z wyciąganych wniosków. Jeśli więc uaktywnienie danego kon
tekstu wymaga zbyt wielkiego wysiłku, wnioski zaś wydają się błahe, odbiorca odrzuci 
daną informację jako nierelewantną w danej sytuacji. Z perspektywy jednostki takie 
działanie wydaje się w dużym stopniu subiektywne, a zatem trudne do uchwycenia. 
W ramach poszczególnych grup społecznych oraz kultur funkcjonują ustalone systemy 
wartości, które pozwalają ocenić to, czy podjęty wysiłek poznawczy wart był swojego 
efektu. W odbiorze sztuki na przykład poszczególne estetyki wyznaczają często relację 
pomiędzy koniecznym zaangażowaniem jednostki w proces interpretacji dzieła a war
tościami, jakie w zamian otrzyma.

Takie ustalenia pomagają jednocześnie odbiorcy z góry oszacować wysiłek ko
nieczny do uzyskania pożądanych efektów. Dzieła sztuki, które są nazbyt zawiłe 
i trudne w interpretacji, mogłyby przecież zostać odrzucone, gdyby rozpatrywać je 
poza systemem wartości artystycznych. Zasada posługiwania się wysublimowanymi 
środkami artystycznymi pozostaje bowiem w sprzeczności z jeszcze jedną regułą teorii 
relewancji. Zgodnie z nią odbiorca zakłada, że nadawca użył optymalnego sygnału do 
zakomunikowania pożądanej treści, czyli takiego, który pozwoli odbiorcy właściwie 
zinterpretować komunikat przy minimalnym wysiłku intelektualnym. Chcąc poinfor
mować kogoś o tym, że nasz przyjaciel Jan ma w domu tygrysa, możemy użyć sfor
mułowania: „Jan ma w domu dużego kota”. Jeśli nawet odbiorca właściwie zrozumie 
naszą informację „Jan ma w domu tygrysa”, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że 
określeniu „duży kot” będzie się starał przypisać dodatkowy sens emocjonalny, na 
przykład ironii. Jego wnioskowanie będzie się opierało na przesłance, że gdyby 
nadawca chciał ograniczyć się jedynie do przekazania informacji, powiedziałby po 
prostu: „Jan ma w domu tygrysa”10.

K Ibidem, s. 168.

Niezależnie zatem od tego, czy znaczenie posiada charakter denotatywny, konota- 
tywny czy implikatywny (inferowany z aktualnych kontekstów), reguły relewancji, 
jako wyboru znaczeń istotnych w danym momencie dla odbiorcy, dają się ująć w kilka 
podstawowych zasad:
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- Ostensja implikuje relewancję.
- Informacja relewantna musi zmieniać w sposób istotny nasze przeświadczenia 

o świecie lub sytuacji, której doświadczamy czy którą obserwujemy.
- Dana informacja pozostaje relewantna w odniesieniu do określonego kontekstu, 

który jest konstruowany przez odbiorcę zgodnie z regułą maksymalnych korzyści przy 
optymalnym wysiłku.

- Interpretując komunikat, zakładamy, że nadawca użył optymalnego sygnału do 
zakomunikowania pożądanych treści.

2. Specyfika relewancji w odbiorze teatralnym

Wymienione powyżej reguły stosują się również do odbioru przedstawienia teatralne
go. Różnica w stosunku do opisywanej przez Sperbera i Wilson komunikacji języko
wej sprowadza się przy tym do nieco innego ukształtowania kontekstu, który stanowi 
podstawę wyciąganych wniosków oraz reakcji widza. W teatrze mamy bowiem do 
czynienia z konwencjami, które nie obowiązują w życiu codziennym. Specyfika tych 
różnic będzie zależała także od charakteru teatru. W celu jasnego zarysowania proble
matyki teoretycznej skupimy się jednak przede wszystkim na typowym dla kultury 
europejskiej teatrze iluzyjnym, ukierunkowanym na przedstawianie fabuły fikcyjnej.

Zacznijmy od konstatacji, że autorzy opisanej powyżej teorii relewancji, zajmując 
się analizą języka naturalnego, oddzielają komunikat słowny od kontekstu, jaki stanowi 
obserwacja otoczenia przez odbiorcę. W teatrze takie rozróżnienie prowadziłoby do 
ograniczenia środków przekazu jedynie do wypowiadanego przez aktorów dialogu, co 
nie odpowiada charakterowi większości współczesnych inscenizacji. Z kolei uwzględ
nienie działań postaci oraz znajdujących się na scenie przedmiotów zdecydowanie 
zwiększa ilość informacji w stosunku do sytuacji, w której komunikat opiera się głów
nie na wypowiadanych kolejno zdaniach. W poprzednim rozdziale omówiony został 
proces selekcji elementów inscenizacji, jakiego dokonuje odbiorca na podstawie aktów 
ostensji. Mechanizm ten jednak nie wystarcza do ostatecznego wyznaczenia znaczeń 
relewantnych. Dlatego Sperber i Wilson proponują, aby przyjąć słabsze założenie, 
wedle którego ostensja sugeruje jedynie relewancję, ale jej nie zapewnia. Musimy za
tem liczyć się z sytuacją, w której widz, choć zwróci uwagę na dany element insceni
zacji, to następnie zlekceważy go jako mało istotny dla przedstawianych treści. Zgod
nie bowiem z regułami relewancji, dostrzeżony przez odbiorcę element musi wnosić 
nowe, istotne treści dla rozumienia oglądanych zdarzeń.

Ciekawym przykładem, obrazującym proces nadawania znaczeń rozgrywającym się 
na scenie zdarzeniom na gruncie inferencji trzech wymienionych wcześniej kontek
stów, jakie wpływają na proces relewancji, przynosi fragment Króla Leara w insceni
zacji Georgio Strehlera. W pierwszym akcie tragedii Regana i Goneryla rozmawiają 
o krnąbrnej naturze swojego ojca. W czasie dialogu obie kobiety wytrzepują, a następ
nie składają dwie połówki tiulowego materiału. Interpretacja niniejszej czynności 



114

zmierza najczęściej do ustanowienia obrazu metaforycznego, w którym kawaiki mate
riału symbolizują części otrzymanego królestwa (wcześniej Lear w momencie podziału 
królestwa między córki rozdarł tiulową zasłonę na dwie części), a działania sióstr od
dają ich beznamiętny stosunek do otrzymanego daru, który traktują jak wypraną bieli
znę. Po upewnieniu się, czy otrzymały równe kawałki, trzepią je wspólnie, składają 
i wynoszą, każda w swoim koszu na bieliznę. Pytanie, jakie powstaje w kontekście 
relewancji, dotyczy zatem przyczyn, dla których opisanym działaniom postaci nadane 
zostaje szczególne znaczenie metaforyczne.

Składanie przedartej tiulowej zasłony można by potraktować jako zwykłą czynność 
porządkowania, która dodatkowo pozwala obu postaciom wyrażać swoje emocje. Od 
czasu do czasu siostry pociągają z agresją za koniec trzymanego materiału. Istnieje 
jednak kilka przyczyn, które każą postrzegać zachowanie Regany i Goneryli jako zna
czące, także w szerszym kontekście inscenizacji. Zacznijmy od spostrzeżenia, że obec
ność obu kawałków materiału zostaje podkreślona zaraz na początku sceny przez 
światło, które wydobywa je z ciemności, jakie zapanowały po wyjściu Leara (kontekst 
bezpośrednio dany). Raczej trudno przyjąć, aby pozostałe po poprzedniej scenie dra
matu niepotrzebne już rekwizyty były pierwszymi przedmiotami, które rzucają się 
w oczy odbiorcy zaraz na początku kolejnej odsłony. Nasza wiedza o świecie pozwala 
równocześnie rozpoznać w działaniach bohaterek typowe czynności związane z pra
niem bielizny (kontekst encyklopedyczny). Wreszcie, wcześniejsze rozdarcie zasłony 
przez króla w momencie podziału ziem ustanawia w pamięci widza związek poza 
dwoma kawałkami materiału a dwoma częściami królestwa (kontekst implikowany). 
Obraz metaforyczny, ukazujący zamiary Regany i Goneryli, które postanawiają „sprać 
stare porządki i zwyczaje królestwa ich ojca”, opiera się zatem na uaktywnieniu oraz 
połączeniu w umysłach widzów obrazów królestwa i procesu prania. Metafora ta po
siada jednocześnie doniosłe znaczenie dla rozumienia przedstawianych zdarzeń. Moż
liwości jej rozumienia wykraczają poza treści zawarte w dialogu sióstr. Wpisuje się 
ona także w logikę całości inscenizacji, która ustanawia odwrotną od rzeczywistej 
relację pomiędzy Learem, ukazującym się w kilku scenach jako dziecko, a córkami 
przedstawionymi tutaj jako matki (porządki domowe, w tym pranie, przypisujemy 
stereotypowo matce). W pierwszej części inscenizacji Lear jak rozkapryszony chłopak 
szuka zrozumienia u Regany i Goneryli, które jednak z lodowatą wyniosłością lekce
ważą nieznośne zachowanie dziecka. Z kolei jeden z kulminacyjnych momentów 
przedstawienia, czyli spotkanie Kordelii z Learem, ukazany zostaje w postaci piety. 
Pochylona na ojcem córka-matka gładzi z czułością jego siwe włosy, przedstawiając 
tym samym wyidealizowany obraz relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicielem.

Metafora „spierania królestwa ze starych porządków” znajduje więc swoje uzasad
nienie we wszystkich trzech kontekstach, wnosząc jednocześnie istotne treści dla rozu
mienia przedstawianych zdarzeń. Taka sytuacja nie gwarantuje wprawdzie tego, że dana 
metafora zostanie dostrzeżona przez widzów, czyni to jednak wielce prawdopodobnym.

W ostatniej konkluzji zawiera się jedna z zasadniczych różnic pomiędzy kognityw
nym podejściem do procesu odbioru a tradycyjnymi ujęciami, w tym przede wszystkim 
semiotyką, dla której relewancja w teatrze gwarantowana jest konwencją, rodzajem 
umowy między widzem a twórcami przedstawienia. Tymczasem konwencja nie zdej
muje z teatru obowiązku przedstawiania wydarzeń, które zostaną odebrane przez wi
dzów jako ciekawe i istotne, w jakiś sposób dla nich relewantne. Podobnie jak inne 
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dziedziny sztuki teatr powinien przekazywać treści oraz dostarczać przeżyć, które wy
nagrodzą odbiorcy wysiłek, jaki wkłada w interpretację oglądanych zdarzeń.

Sperber i Wilson przedstawiają tę ogólną zasadę komunikacji jako relację odpo- 
wiedniości, wyrażaną na skali kosztów zaangażowania się w „dialog” oraz wypływają
cych z tej aktywności zysków. W teatrze opis tej relacji nie ogranicza się jedynie do 
porównania wysiłku interpretacyjnego z wagą wyciąganych wniosków. Specyfika 
spotkania teatralnego zmienia bowiem warunki swobodnej wymiany informacji. Skon
centrujmy się na mieszczańskim teatrze iluzyjnym.

Przychodzący do takiego teatru widzowie płacą za bilety, co dosłownie „podnosi 
koszt” oglądnięcia przedstawienia, a zatem i oczekiwania odbiorców. Spektakle odby
wają się zazwyczaj w najbardziej atrakcyjnych porach dnia. Zatem owo poświęcenie 
około dwóch godzin naszego najlepszego czasu nie powinno być zmarnowane. Dodat
kowo dochodzą zwyczajowe przygotowania towarzyszące wyjściu do teatru. Wszystko 
to sprawia, że twórcy spektaklu zobowiązani są do „wynagrodzenia” szczególnych 
kosztów wizyty w teatrze.

Oczekiwania widzów kreuje również sam teatr, stosując często dodatkowe zabiegi, 
które pozwalają odczuć widzowi wyjątkowość sytuacji, a tym samym skoncentrować 
się na przedstawianych zdarzeniach. Część z tych metod opiera się na działaniach opi
sanych w rozdziale o ostensji. Inne, związane bardziej z socjologicznymi aspektami 
wizyty w teatrze, opierają się na wytworzeniu atmosfery niezwykłości, dzięki rytuało
wi wejścia do świątyni sztuki teatralnej, która może być pięknym pałacem sztuki lub 
tajemnym miejscem spotkań elity intelektualnej. Szczególnej aury temu wydarzeniu 
przydają również eleganckie stroje i obowiązek odpowiedniego zachowania się na 
widowni. Cisza towarzysząca spektaklowi może być odczytywana nie tylko jako znak 
nieobecności widzów, ale również jako objaw nabożnego skupienia. Wszystkie te za
biegi mają służyć skupieniu uwagi widza na znaczeniu inscenizacji i utwierdzić go 
w przekonaniu, że jego trud zostanie nagrodzony. Z drugiej jednak strony, takie zabiegi 
potęgują oczekiwania odbiorców, którzy mają prawo zakładać, że profity w postaci 
dostarczonych im wrażeń emocjonalnych i intelektualnych zrównoważą poniesione 
koszty, a jednocześnie będą stanowić spełnienie złożonych wcześniej obietnic. Rozcza
rowanie widzów z powodu zmarnowanego czasu i energii na obejrzenie spektaklu, 
który nie spełnił ich oczekiwań, jest proporcjonalne do ceny biletów i wcześniejszych 
zapowiedzi niezwykłej uczty artystycznej.

O szczególnym charakterze przedstawienia teatralnego stanowi także, a raczej 
przede wszystkim, ograniczony czas percepcji odbiorcy oraz sytuacja spotkania oko 
w oko aktorów z widzami. W krótkim czasie aktorzy muszą przedstawić na scenie 
treści zrozumiałe dla odbiorców, którzy rzadko są specjalistami, dysponującymi ob
szerną wiedzą oraz umiejętnościami szybkiego dostrzegania niuansów przedstawia
nych zdarzeń. Podobnie dzieje się w przypadku wielu innych dziedzin sztuki, ale tam 
odbiorcy mogą na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę, sięgając do źródeł informacji 
wyjaśniających istotę danego dzieła. Nieznane słowo w czytanej powieści można na
tychmiast sprawdzić w słowniku, a informacje o nowym trendzie w malarstwie znaj- 
dziemy w folderze muzealnym lub uzyskamy bezpośrednio od przewodnika. Rozma
wianie w czasie spektaklu jest w teatrze zabronione, zaglądanie zaś do programu 
utrudniają najczęściej ciemności panujące na widowni. Szybki rozwój akcji nie po
zwala zresztą na jakiekolwiek konsultacje, powracanie myślami do wcześniejszych 
zdarzeń ani nawet na dłuższe rozważania. Gra aktorów musi być zatem dostatecznie 



116

przejrzysta, gdyż w przeciwnym wypadku widzowie szybko pogubią się w rozwoju 
zdarzeń. Z podobną sytuacją muszą się liczyć także twórcy filmowi, tyle że nie dotyczy 
ona bezpośrednio samych aktorów, którzy mogą śledzić komentarze i opinie odbior
ców po obejrzeniu filmu, ale nie są narażeni na negatywne reakcje widzów podczas 
projekcji. Poza tym seans filmowy możemy zazwyczaj w każdym momencie przerwać, 
wychodząc z kina. W teatrze konwencje teatru mieszczańskiego zabraniają widzom 
wychodzić w czasie spektaklu, rozmawiać czy zająć się choćby jedzeniem chrupek. 
Aktorzy bez trudu odczują więc narastające niezadowolenie widowni więzionej 
w swoich fotelach dla przyglądania się irrelewantnym działaniom postaci na scenie. 
Relewancja stanowi bowiem jeden z zasadniczych aspektów uzasadniających działania 
teatralne.

3. Metafora w kontekście relewancji - wprowadzenie

Metaforę ujmuje się najczęściej jako figurę językową, polegającą na „niezwykłym 
połączeniu wyrazowym zakładającym pewien odbiorczy wysiłek semantyczny, który 
pobudza przez równoczesne stawianie oporu nawykom frazeologicznym i motywowa
nie dokonanego odstępstwa. Motywacja ta musi być na tyle wyrazista, żeby metafora 
została odczytana jako celowy efekt sztuki słowa, a niejako przypadkowe wykolejenie 
semantyczne”11. Niniejsze warunki powstania metafory można przedstawić w ramach 
teorii relewancji, która wprowadza zasadę zachowania równowagi między wysiłkiem 
interpretacyjnym a płynącymi z niego korzyściami. Zgodnie z tym założeniem, metafo
ra zostanie odczytana przez odbiorcę jako celowy efekt sztuki słowa, jeśli trudność jej 
odczytania zrównoważona zostanie przez wartości estetyczne i poznawcze. Chociaż 
więc nawet najdziwniejsze zestawienia słów dają się interpretować w sposób metafo
ryczny, to jednak często ostateczny efekt interpretacji nie uzasadnia wysiłku włożone
go w odnalezienie znaczenia metaforycznego.

11 Słownik terminów literackich, s. 300.

Z perspektywy semantyki kognitywnej pierwotnym celem determinującym zasad
ność tworzenia metafor jest ich funkcja poznawcza, a możliwości nowych interpretacji 
metaforycznych uzależnione są w głównej mierze od zakresu skonwencjonalizowa
nych metafor potocznych, jakimi posługuje się odbiorca. Metafory tworzą zatem roz
wijający się system poznawczy, który pozwala ujmować coraz to nowe obszary ludz
kiego doświadczenia. Zgodnie z zaproponowaną przez George’a Lakoffa teorią, meta
fora jest nieodłączna od naszego rozumienia świata, w którym pojęcia bardziej abs
trakcyjne są pojmowane w terminach bliższych naszemu bezpośredniemu doświadcza
niu świata. Dlatego też metafora nie ogranicza się do nowatorskich konstrukcji języka 
poezji, ale jest wszechobecna w naszym myśleniu w postaci skonwencjonalizowanych 
obrazów metaforycznych. Lakoff dowodzi jednocześnie, że traktowanie tych metafor 
jako martwych jest nieuzasadnione, gdyż stanowią one fundament naszego wniosko
wania o świecie. Potoczny charakter metafor sprawia wprawdzie, że proces ich poj- 11 
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mowania przebiega automatycznie i najczęściej nieświadomie, ma on jednak zasadni
czy wpływ na nasz sposób myślenia o świecie. Zgodnie z definicją Lakoffa metafora 
polega na „rozumieniu i doświadczaniu jednego rodzaju rzeczy w termi
nach innej rzeczy”12. W ujęciu kognitywnym konceptualizacja metaforyczna prze
ciwstawiona zatem zostaje subkategoryzacji. Weźmy dla przykładu pojęcie „spór”. 
Rozumienie sporu jako podrodzaju rozmowy stanowi przykład subkategoryzacji, gdyż 
zarówno w rozmowie, jak i sporze występuje ten sam typ czynności - mówienie. Sam 
spór ma również wszelkie podstawowe właściwości rozmowy. Tymczasem wyrażenie 
„spór to wojna” ma charakter metaforyczny. Oznacza to, że rodzaj rozmowy określany 
mianem sporu pojmujemy w terminach walki, stanowiącej oddzielne pojęcie. Użyte tu 
określenie „w terminach” należy przy tym traktować jako mentalną reprezentację zbio
ru doświadczeń, na których opiera się metafora. Również słówko „to”, występujące 
w wyrażeniach oddających konceptualizację metaforyczną, należy rozumieć jako sym
bol wskazujący na proces mapowania, czyli „przeniesienia” owego zbioru doświad
czeń źródłowych na obraz elementu metaforyzowanego.

12 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory..., s. 27.
13 Opis spójności systemu metaforycznego myślenia na podstawie: Coherence Among Metaphors [w:] 

G. Lakoff, M. Tumer, More than..., s. 86.

Metafora w ujęciu Lakoffa stanowi więc przede wszystkim niezbędne dopełnienie 
naszego dosłownego sposobu pojmowania świata, ustanawiając systematyczne struktu
ry myślenia metaforycznego, charakteryzujące się spójnością. Cechy te dają się łatwo 
dostrzec, jeśli zanalizujemy na przykład zbiór metafor używanych do określenia poję
cia śmierci: „śmierć to noc”, „śmierć to ciemność”, „śmierć to sen”, „śmierć to chłód”, 
„śmierć to odpoczynek”13. Wszystkie te metafory odwołują się do naszej wiedzy 
o śmierci i codziennego doświadczenia dotyczącego nocy, która zazwyczaj jest ciemna 
i zimna, ludzie w nocy śpią, a sen jest odpoczynkiem. Podobnie zmarli są zimni i nie
ruchomi jak podczas nocnego odpoczynku. Dzięki tym właśnie zależnościom przyto
czony zbiór metafor można uznać za pewną koherentną całość.

Innym przykładem spójności między metaforami mogą być odnoszące się do poję
cia życia metafory: „życie to cenna rzecz”, „życie to dzień”, „życie to płomień”, „życie 
to tchnienie”, „życie to fluid” (tu np. życiodajny sok). Systematyczność tych metafor 
ujawnia się w wykorzystywanych przez nie strukturach. Pierwsza z nich to układ 
trzech etapów: najpierw mnie nie było - obecnie jestem żywą istotą - kiedyś umrę 
i znowu mnie nie będzie. Do niej odwołują się metafory: „życie to cenna rzecz” - naj
pierw nie miałem nic, potem zdobyłem cenny przedmiot, muszę go dobrze wykorzy
stać, bo kiedyś go stracę; „życie to dzień” - najpierw jest noc, potem nastaje dzień, 
kiedyś jednak się kończy; „życie to płomień” - na początku świeca była zgaszona, 
później ktoś ją zaświecił, gdy dopali się do końca, znowu zgaśnie. Dwie pozostałe 
metafory odwołują się do schematu „życie to substancja wypełniająca pojemnik”: „ży
cie to tchnienie” - jesteśmy wypełnieni boskim tchnieniem, które przy końcu życia 
z nas uchodzi; „życie to fluid” - jesteśmy wypełnieni życiodajnymi sokami, które mo
żemy tracić lub zyskiwać. Należy przy tym pamiętać, że zbiory wzajemnie spójnych 
metafor nie są wyznaczone w sposób jednoznaczny. Mogą się one zmieniać w zależno
ści od tego, do jakiej struktury lub doświadczenia się odwołamy. Istotne natomiast jest 
to, że powołanie się na pewne określone źródło koherencji będzie pociągało za sobą 
określone konsekwencje interpretacyjne.
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Nieco inny typ koherencji ujawnia się wtedy, gdy użycie jednej metafory pociąga 
za sobą aktywizację innych metafor, niezbędnych dla zbudowania określonej koncep- 
tualizacji metaforycznej. Metafory konwencjonalne stanowią strukturę hierarchiczną. 
Przypomnijmy sobie przytoczony wcześniej przykład: „śmierć to odejście”. Dla zro
zumienia tej metafory musieliśmy przywołać inną konceptualizację: „wydarzenie to 
działanie”. Podobnie dzieje się w przypadku metafory „śmierć to kosiarz”, której kon- 
ceptualizacja wykorzystuje metaforę „ludzie to rośliny”. Przyjrzyjmy się wykorzystu
jącemu tę właśnie metaforę fragmentowi Trenu V Jana Kochanowskiego:

Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem,
Jeszcze ani galązków, ani listków rodząc,
Sama tylko dopiero szczupłym prątkiem wschodząc:
Tę jeśli, ostre ciernie lub rodne pokrzywy
Uprzątając sadownik podciął ukwapliwy
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej,
Upada przed nogami matki ulubionej.

W przytoczonym powyżej wierszu metafora „śmierć to kosiarz” zostaje zasugero
wana przez wprowadzenie postaci sadownika, który uprzątając ogród, wycina znajdu
jące się tam chwasty i niepotrzebne już rośliny. Aby jednak ów sadownik mógł być 
utożsamiony ze śmiercią, która zabrała ojcu ukochaną córkę, Urszulka została przed
stawiona jako mała oliwka, zniszczona przedwcześnie przez nadgorliwego ogrodnika. 
Przykład ten potwierdza więc wspomnianą zależność pomiędzy metaforą „śmierć to 
kosiarz” i „ludzie to rośliny”.

Obok systematyczności i spójności myślenia metaforycznego drugą jego ważną ce
chą jest zakorzenienie w doświadczeniu fizyczno-motorycznym naszego obcowania ze 
światem oraz wyobrażeniach kreowanych przez kulturę, w której żyjemy. Pierwszy 
przypadek opisuje sytuację, w której pojęcia wyrosłe z sensoryczno-motorycznego 
doświadczania świata łączą się z subiektywnymi odczuciami. I tak na przykład su
biektywne wrażenie braku zrozumienia jakiejś sprawy wyrażamy określeniami: „nie 
łapię tego”, „to mnie przerasta”, opartymi na konceptach wyrastających z doświadczeń 
sensoryczno-motorycznych.

W drugim przypadku, jak wyjaśnia Lakoff, chodzi o to, że „najbardziej podstawo
we wartości w danej kulturze są koherentne z metaforyczną strukturą najbardziej pod
stawowych pojęć występujących w tej kulturze”14. Jako przykład podaje niektóre war
tości funkcjonujące w świadomości społeczeństwa amerykańskiego, wskazując równo
cześnie na ich zgodność z metaforami przestrzennymi opartymi na relacji góra-dół:

N G. Lakoff, M. Johnson, Metafory..., s. 45.

„Więcej to lepiej” jest koherentne z „więcej to góra”, „dobre to góra”.
„Większe to lepsze” jest koherentne z „więcej to góra” i „dobre to góra”.
„Przyszłość będzie lepsza” jest koherentne „przyszłość to góra” i „dobre to góra”.
„W przyszłości będzie więcej” jest koherentne z „więcej to góra” i „przyszłość to 

góra”.
„Twój status powinien być wyższy w przyszłości” jest koherentne z „wysoki status 

to góra” i „przyszłość to góra”.
Podkreślone powyżej koherencje ukazują jak typowe przestrzenne wyobrażenia 

metaforyczne zakorzenione są w kulturze amerykańskiej, dla której zdanie „Przyszłość 
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będzie lepsza” wyraża pojęcie postępu. „W przyszłości będzie więcej” wiążę się 
z takimi przypadkami szczegółowymi, jak nagromadzenie dóbr i wzrost płac. „Twój 
status powinien być lepszy w przyszłości” jest wyrażeniem związanym z robieniem 
kariery15. Zatem jednym ze źródeł naszych wyobrażeń metaforycznych pozostaje do
świadczenie kultury, w której żyjemy.

Ibidem.

Przedstawione do tej pory cechy myślenia metaforycznego sprawiają, że rozpo
wszechniona teza o tym, że pojmowanie metafor jest rzeczą trudną, daje się odnieść 
jedynie do niektórych użyć, podyktowanych przez estetyki ceniące przede wszystkim 
kunszt wypowiedzi oraz zaskakujące konsekwencje nieoczekiwanych zestawień. Tym
czasem w ogromnej większości metafora spełnia funkcję poznawczą, ułatwiając od
biorcy zrozumienie przedstawianych treści, ponieważ o przedstawianych pojęciach 
metaforycznych myślimy na podstawie naszej znajomości elementu źródłowego meta
fory. Jego zakotwiczenie w naszym doświadczeniu sensoryczno-motorycznym oraz 
kulturowym sprawia również, że pojęcie metaforyczne staje się nam „bliższe”, a tym 
samym donioślejsze dla naszego życia, podnosząc w ten sposób stopień relewancji 
komunikowanych treści. Ta funkcja metafory wydaje się nawet częstsza w procesie 
odbioru spektaklu teatralnego, który - jak to zostało zaznaczone wcześniej - musi 
dążyć do przedstawiania treści istotnych, a jednocześnie szybko odczytywanych przez 
widza.

Zanim przejdziemy do rozważań nad metaforą teatralną, konieczne jest dopełnienie 
dotychczasowej prezentacji teorii Lakoffa o wprowadzoną przez niego klasyfikację 
metafor, niezbędną do pełnego rozumienia systematyczności struktur myślenia metafo
rycznego.

Pierwszym z wyróżnionych typów metafor są tzw. metafory prymarne, które po- 
wstają w wyniku połączenia doświadczenia sensoryczno-motorycznego z subiektyw
nymi odczuciami, ustanawiając jednocześnie podstawowe schematy budowania meta
for bardziej złożonych. Opierając się na strukturach pojęć bezpośrednio znaczących, 
tworzą one bazę logiczną dla motywacji metaforycznych. Typowymi przykładami są 
głównie metafory wykorzystujące schematy wyobrażeniowe: „szczęście to góra”, „ka
tegorie to pojemniki”, „podobieństwo to bliskość”. Do metafor prymarnych zalicza 
Lakoff jednak także i te, które opierają się na doświadczeniach o mniej wyrazistej 
strukturze, jak: „uczucie to ciepło”, „akcja to ruch”, „cele to miejsca w przestrzeni”, 
„przyczyny to siły fizyczne”.

Bardziej złożonym typem struktury mentalnej są metafory konceptualne, które ma
pują bogatą strukturę elementu źródłowego na element metaforyzowany. Również 
i one są zakotwiczone w naszym doświadczeniu sensoryczno-motorycznym, a także 
często kulturowym, wykorzystując jednocześnie koncepty metafor prymarnych. Jed
nym z przykładów, jakie analizuje Lakoff, jest rozpowszechnione w wielu kulturach 
pojmowanie „życia” jako „wędrówki”. Rozpoczyna się ona w momencie narodzin 
i zmierza po obranej drodze do pewnego wyznaczonego celu. Zgodnie z tym potocz
nym przeświadczeniem, ludzkiego życia nie można uznać za pełne, jeśli brakuje mu 
jasno określonego celu. Jeśli nie masz celu w życiu, to jesteś „zagubiony”, „twoje ży
cie zmierza w nieznanym kierunku” lub też „nie wiesz, w którą stronę powinieneś się 
zwrócić”. Z kolei mając określony cel w życiu, możesz do niego „zmierzać różnymi 
drogami”, „planując kolejne etapy swojej wędrówki”, rozważać możliwe przeszkody, 
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które mogą „stanąć na twojej drodze”, wreszcie planować sposoby ich „ominięcia” itd. 
W rezultacie otrzymujemy rozbudowany koncept, zawierający się w metaforze „życie 
to wędrówka w kierunku obranego punktu”, która opiera się na podstawowym schema
cie wyobrażeniowym: początek - droga - cel. Wyrasta ona z rozpowszechnionego 
przekonania, że życie każdego człowieka powinno mieć swój cel oraz że każdy powi
nien podejmować działania dla osiągnięcia wyznaczonego celu.

Ponieważ „działania” są często pojmowane metaforycznie jako „przemieszczenie”, 
„cele” zaś - jako miejsca (punkty) w określonej przestrzeni, więc przekonanie o ko
nieczności istnienia celu w ludzkim życiu można również wyrazić w nieco zmienionej 
formie: „Każdy powinien posiadać określony punkt (cel życiowy), do którego będzie 
zmierzał obraną drogą”. Niniejsze rozumowanie pociąga za sobą szereg wyobrażeń 
metaforycznych, które pozwalają pojmować „życie jako wędrówkę w kierunku okre
ślonego celu”, „człowieka jako podróżnika na drodze życia”, „życiowe cele jako 
zwieńczenia kolejnych etapów podróży”, wreszcie „plan życia jako marszrutę”, „do
świadczenie życiowe jako bagaż” czy „upływ czasu jako przebyty dystans”.

Znaczenie przywołanych wyobrażeń metaforycznych dla naszego funkcjonowania 
w świecie wypływa przede wszystkim z faktu, że myśląc o życiu, wykorzystujemy 
często wiedzę na temat wędrówki, dlatego:

„Planując swoje życie, wyznaczamy drogę, która doprowadzi nas do zamierzonego 
celu”.

„Na drodze naszego życia mogą pojawić się przeszkody, które powinniśmy za
wczasu przewidzieć i znaleźć sposoby ich ominięcia”.

„Planując dotarcie do określonego celu, musimy zastanowić się nad ekwipunkiem 
koniecznym do przebycia założonej drogi”.

„Jako roztropni podróżnicy potrzebujemy marszruty określającej miejsce naszej 
drogi życiowej, w którym się właśnie znajdujemy i wyznaczającej jednocześnie kolej
ny etap podróży”.

Tego rodzaju myślenie metaforyczne pozwala nie tylko na wzbogacenie obrazu 
mentalnego reprezentującego pojęcie „życia”, ale także oddziałuje na nasze zachowa
nia społeczne. Stąd zazwyczaj jesteśmy pod wrażeniem osób, które zaszły daleko 
w krótkim czasie, natomiast współczujemy tym, którzy nie dotarli do celu w przewi
dzianym terminie. Osoby zmierzające w nieokreślonym kierunku postrzegamy jako 
zagubione, a tym samym potrzebujące pomocy, przewodnika życiowego. Nasze 
współczucie wzbudzają także ci wszyscy, którym nie udało się „załapać na właściwy 
pociąg” lub z niego „wypadli”. „Zbyt późny start życiowy” to także negatywne zdarze
nie w naszym życiu16.

16 G. Lakoff, M. Johnson, Philosophy..., s. 60-63.

Przytoczone przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwych wniosków płynących 
z metaforycznego pojmowania „życia jako wędrówki”. Ukazują one jednak, w jaki 
sposób rozumowanie oparte na obrazie metaforyzującym przenosi się na obraz metafo- 
ryzowany. Ważnym aspektem tego procesu jest także wspomniana już wcześniej sys
tematyka pojęć metaforycznych. Z jednej strony, ujawnia się ona w wykorzystywaniu 
metafor prymarnych w bardziej złożonych konceptualizacjach, gdyż zdanie „życie to 
wędrówka” opiera się na podstawowych konceptach metaforycznych: „działanie to 
przemieszczenie w przestrzeni” i „cele to miejsca w przestrzeni”. Z drugiej strony, 
metafory szczegółowe, takie jak „śmierć to odejście”, wypełniają koncepty bardziej 
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ogólne, na przykład „wydarzenie to działanie”. Przykłady te dowodzą, że rozumienie 
metafory nie opiera się na przypadkowych konotacjach i dowolnych skojarzeniach, ale 
podlega pewnym ograniczeniom, jak cały system rozumowania. Konceptualizacje 
metaforyczne, które są wszechobecne w procesie myślenia, determinują tym samym 
w dużym stopniu proces wyciągania wniosków relewantnych. Kształtując wzorce wła
ściwego rozumowania, zgodnego z logiką elementu źródłowego, podlegają one jedno
cześnie regule niewyciągania wniosków trywialnych.

4. Metafora wizualna

Zaproponowana przez Lakoffa teoria metafory jako elementu wszechobecnego w ludz
kim myśleniu wydaje się bardziej odpowiadać sytuacji teatralnej aniżeli ujęcie kla
syczne, podkreślające przede wszystkim niezwykłość wyrażenia metaforycznego 
w ramach charakterystyki stylistycznej wypowiedzi. Specyfika przedstawienia teatral
nego nie pozwala zazwyczaj na długotrwałe dociekania nad znaczeniem zawiłego ob
razu metaforycznego. Taka możliwość pojawia się dopiero w sytuacji, kiedy znaczenie 
metaforyczne obejmuje pewne większe całości spektaklu lub nawet jego całość. Jednak 
w centrum zainteresowania tej pracy znajduje się proces interpretacji poszczególnych 
działań i obrazów scenicznych, które trwają na tyle krótko, że ich interpretacja prze
biega w dużym stopniu w sposób automatyczny, niejako poza świadomością odbiorcy. 
Nie oznacza to wcale, że inscenizacja teatralna może wykorzystywać jedynie metafory 
skonwencjonalizowane, których interpretacja została w danej kulturze jednoznacznie 
określona. Wyjście poza utarte obrazy metaforyczne wcale nie musi pociągać za sobą 
długotrwałych rozważań nad znaczeniem nowego obrazu. Dowodząc tej tezy, Lakoff 
podaje jeszcze jeden przykład potocznej metafory: „miłość to wędrówka”, a następnie 
oparte na niej wyrażenie pochodzące z lirycznej piosenki We are driving in the fast 
lane on the freeway love („Pędzimy pasem szybkiego ruchu na drodze wolnej miło
ści”). Według Lakoffa, „większość ludzi nie będzie zapewne miała problemu z na
tychmiastowym uchwyceniem znaczenia tej metafory, mimo że stanowi ona poetyckie 
rozwinięcie konceptu »miłość to wędrówka«. Zapewne nawet nie zauważą, że zrozu
mienie przytoczonego wyrażenia wymaga jakiejkolwiek interpretacji. Rozumienie 
czyjegoś związku miłosnego jako zawrotnej jazdy po autostradzie, w sposób całkiem 
automatyczny pociąga za sobą przekonania, że związek ten rozwija się w zawrotnym 
tempie. Jakkolwiek grozi to wypadkiem, który może go zniszczyć w jednej chwili. 
Przy tym tempo zdarzeń i towarzyszące mu niebezpieczeństwo stanowi dla kochanków 
rodzaj pociągającej podniety”17. Przykład ten dowodzi, że ogromna część naszego 
rozumowania (według badań około 95%) przebiega poza naszą świadomością w spo
sób automatyczny, wykorzystując jednocześnie te same wzorce co wnioskowanie 
świadome - w tym przypadku mapowania źródłowego obrazu mentalnego na obraz 
metaforyzowany.

17 Ibidem, s. 66-67.
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Nieświadomy charakter wielu procesów metaforyzacji, zachodzących w ludzkim 
umyśle, sprawia, że oparte na nich interpretacje i wnioski powstają dostatecznie szyb
ko. Można zatem uwzględnić konceptualizację metaforyczną jako istotny element od
bioru nawet niewielkich fragmentów przedstawienia teatralnego. Uchwycenie natury 
procesu metaforyzacji w teatrze nie jest jednak proste, co potwierdza wiele opracowań 
teoretycznych, przypisujących metaforę jedynie językowi naturalnemu. Według Marii 
Renaty Mayenowej, ikoniczność znaku plastycznego przeszkadza w powstaniu metafo
ry, która jest „świadomą operacją metajęzykową, polegającą na kojarzeniu odległych 
pojęć i interpretacji znaczeń”18. Podobny punkt widzenia przyjmuje Jerzy Ziomek, dla 
którego „przekształcenie nazwy w obraz desygnatu unicestwia zasadę każdej metafory, 
jest grą między zanikiem jednej części konotacji a usilnieniem drugiej”19.

'* S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, s. 64.
19 Ibidem.
20 J. Łotman, Semiotyka filmu. Warszawa 1983, s. 95.
21 A. Helman, Co to jest kino, Kraków 1992, s. 70.
22 S. Wysłouch, Literatura..., s. 67.

Nieco inny punkt widzenia przedstawił Jurij Łotman, który analizując film Siergieja 
Eisensteina Październik, jako metaforyczną określił sekwencję opartą na paralelizmie 
pomiędzy obrazem przemawiających mieńszewików a instrumentami muzycznymi. 
Podobnie metaforyczny charakter ma dla Łotmana inny fragment filmu Eisensteina, 
w którym widzowie mogą obserwować wspinaczkę Kiereńskiego po schodach. W tym 
jednak przypadku - jak podkreśla autor - „znaczenie wynika z czysto słownej gry po
dwójnym znaczeniem leksykalnym wrażenia - wspinać się do góry”20. W ujęciu za
proponowanym przez Łotmana znaczenie metaforyczne jest zatem mediowane przez 
język, co najlepiej oddaje teza Borisa Eichenbauma, który jednoznacznie stwierdza, że 
„widz może pojąć metaforę filmową (wizualną), jeśli w swoim zapasie słów ma odpo
wiednie wyrażenie metaforyczne”21.

Pojmowanie metafory jako konstrukcji ograniczającej się do języka naturalnego ne
guje praca Seweryny Wysłouch, która na kilku przekonujących przykładach dowodzi, 
że metafora może zaistnieć również w obrazie, obywając się zupełnie bez pośrednictwa 
słów. Autorka kwestionuje przede wszystkim wyłącznie przedstawiający charakter 
znaku ikonicznego, zwracając uwagę na jego aspekt konwencjonalny, pozwalający na 
uproszczenie i schematyzację znaku. Ikoniczność nie wyklucza tym samym wielo
znaczności, która leży u podstaw procesu metaforyzacji. Wieloznaczność pozwala 
bowiem, aby „obraz oznaczał przedmiot, ale jednocześnie konotował cechy, które do 
tego przedmiotu nie przynależą, są obce jego naturze”22. Jednym z przykładów, jakie 
przytacza Seweryna Wysłouch dla wyjaśnienia procesu przesunięcia konotacji prowa
dzącego do powstania metafory, jest obraz Wojciecha Linkego Domy-Żołnierze. 
Przedstawia on zburzone i wypalone kamienice, których kontury mają kształt żołnie
rzy. To wizualne utożsamienie „domów” i „żołnierzy” prowadzi do personifikacji do
mów, które cierpią i walczą jak ludzie, oraz konotuje takie żołnierskie cnoty, jak nie- 
złomność, bohaterstwo i ofiarność.

Metafora może zatem zaistnieć w obrazie, głównie przez „uproszczenie znaku i je
go schematyzację”, które stwarzają możliwość przekazu wieloznacznego. Według 
Seweryny Wysłouch, uproszczenie i schematyzacja pozwalają metaforze zaistnieć 
w warstwie przedmiotowej obrazu, gdy jest spełniony jeden zasadniczy warunek: osła
bienie funkcji oznaczającej (referencyjnej) przedmiotów przedstawionych. Wielo
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znaczność obrazu w podobny sposób tłumaczy semantyka kognitywna. Z tą jednak 
różnicą, że - zgodnie z założeniami kognitywizmu - przedstawianie określonych 
przedmiotów w formie uproszczonej opiera się nie tylko na przyjętej konwencji, ale 
wyrasta z samej natury pojmowania otaczającej nas rzeczywistości. Konwencja, okre
ślająca cechy relewantne danego przedmiotu, jest wtórna względem generalnej zasady 
reprezentacji metonimicznej, opierającej się na relacji „część zamiast całości”. Wiele 
zwierząt rozpoznajemy na podstawie kształtu głowy lub charakterystycznego wzoru na 
futrze, bez konieczności obserwacji całej sylwetki. Widząc lwa od przodu, nie zapomi
namy przecież, że zwierzę to obdarzone jest także ogonem. Z takiego właśnie cząstko
wego postrzegania świata wyrasta możliwość budowania obrazów wieloznacznych, 
stanowiących podstawę metafory.

Sama zasada metonimii tłumaczy jednak tylko to, w jaki sposób metaforę można 
zawrzeć w warstwie przedmiotowej obrazu. Nie wyjaśnia natomiast procesów znacze- 
niotwórczych, jakie zostają przez nią wyzwolone, czyli innymi słowy reguł, które po
zwalałyby określić to, jakie znaczenie ma dana metafora i czy każde zaskakujące ze
stawienie należy interpretować jako metaforę. W artykule Czy metaforę można zoba
czyć? Mieczysław Porębski kwestionuje wizualność metafory, zwracając uwagę wła
śnie na brak jakichkolwiek reguł semantycznych, co sprawia, że w warstwie konota- 
cyjnej wyinterpretować można wszystko, jeśli się tylko bardzo chce. Z uwagą Poręb
skiego można by się zgodzić, gdyby znaczenie metafory stanowiło rezultat dowolnego 
ciągu skojarzeń, wywołanych przez obraz. Interpretacja metafory podlega jednak zasa
dzie, która określa znaczenie istotne w danym momencie dla odbiorcy. Zgodnie z tą 
zasadą, zawarta w obrazie metaforycznym informacja pozostaje relewantna w odnie
sieniu do określonego kontekstu, który jest konstruowany przez odbiorcę na podstawie 
reguły maksymalnych korzyści przy optymalnym wysiłku.

Aby przyjrzeć się funkcjonowaniu tej reguły, przywołajmy obraz Edwarda Okunia 
Kobieta-płomien \ namalowany na okładce „Chimery” z 1902 roku. Możemy na nim 
dostrzec zarys ludzkiej sylwetki: twarz, piersi oraz wyciągnięte ku przodowi ramiona. 
Pozostałe części ciała: włosy, nogi, palce u rąk przemieniają się w płomienie ognia. 
Pierwsze z wymienionych elementów pozwalają nam rozpoznać postać kobiety, pozo
stałe utożsamić ją z ogniem. Czy jednak na pewno mamy tu do czynienia z metaforą? 
Gdyby opisany powyżej obraz zamieszczony został w komiksie, przedstawioną na nim 
postać potraktowalibyśmy jako kolejnego fantastycznego bohatera, obdarzonego nie
zwykłą mocą. Stanowiące część kobiecego ciała płomienie mówiłyby o jej niezwy
kłych właściwościach, które w fikcyjnym świcie komiksu byłyby jednak całkowicie 
dosłowne, nie zaś - metaforyczne. Obraz Okunia został jednak umieszczony na okład
ce „Chimery”, czasopisma literacko-modemistycznego. W tym kontekście niezwykłe 
zestawienie kobiety z płomieniem domaga się raczej interpretacji metaforycznej. Jedną 
z nasuwających się możliwości wyjaśnienia obrazu jest przypisanie kobiecie cech cha
rakterystycznych dla płomieni, takich jak ulotność, ciepło czy zdolność niszczenia. 
Przypisywanie kobiecie cech charakterystycznych dla płomieni nie następuje jednak 
w sposób dowolny. Czerwony lub żółty kolor płomieni nie ma raczej większego zna
czenia w przypadku analizowanej metafory. Inną cechą płomieni są ich właściwości 
oczyszczające. Czy ta cecha płomieni łączy się także z kobietą? Otóż przy pewnym 
wysiłku interpretacyjnym możemy znaleźć uzasadnienie dla pozytywnej odpowiedzi

23 Obraz kobiety-plomienia analizuje w cytowanej powyżej książce Seweryna Wysłouch, s. 68-69. 
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na postawione pytanie. Wystarczy, że kobietę potraktujemy jako symbol miłości, mi
łość przedstawimy jako oczyszczający płomień, któremu przypiszemy metaforycznie 
zdolność oczyszczania ludzkiej duszy. Taka interpretacja wydaje się jednak mniej re- 
lewantna niż wyjaśnienie przypisujące kobiecie cechę ulotności, właściwą płomieniom. 
Wprawdzie w obu przypadkach metafora podobnie ułatwia pojmowanie pojęć abstrak
cyjnych (oczyszczającej siły miłości oraz kobiecej ulotności) dzięki ich obrazowemu 
przedstawieniu, ale wysiłek interpretacyjny jest różny. Ulotność płomieni jest bowiem 
przypisywana kobiecie na podstawie dwóch bardzo mocno skonwencjonalizowanych 
operacji poznawczych, a tym samym łatwych do uchwycenia. Pierwsza na zasadzie 
metonimii ustanawia relację między wyglądem a naturą danego człowieka, druga wy
korzystuje silnie zakorzenioną w naszej kulturze metaforę „natura to żywioł”.

Dla dostrzeżenia w obrazie Kobieta-płomień metafory „oczyszczającej mocy miło
ści” potrzebne były trzy operacje poznawcze, przy tym mniej skonwencjonalizowane. 
Dlatego przypisanie kobiecie ulotności, jaka charakteryzuje płomień, jest bardziej re- 
lewantne w odniesieniu do obrazu Okunia aniżeli interpretacja podkreślająca „oczysz
czającą moc miłości”. Zasada relewancji pozwala także wyjaśnić, dlaczego w zesta
wieniu kobieta-płomień elementem źródłowym metafory z większym prawdopodo
bieństwem będzie płomień niż kobieta. Chociaż bowiem operacje poznawcze, prowa
dzące do personifikacji płomieni, nie wymagają wiele trudu, to jednak dla większości 
ludzi istotniejsze są informacje dotyczące natury kobiety aniżeli wnioski płynące 
z personifikacji ognia. Zasada relewancji nie rozstrzyga zatem jednoznacznie o zna
czeniu metaforycznym, niemniej określa reguły, jakimi posługujemy się, poszukując 
metaforycznego znaczenia danego obrazu.

Z powyższych rozważań wynika zatem, że wprowadzenie terminu metafory wizu
alnej jako kategorii funkcjonującej niezależnie od systemu języka naturalnego będzie 
uzasadnione, jeśli spełni ona trzy następujące warunki:

1. Myślenie metaforyczne, uruchamiane przez postrzegane obrazy, będzie się ujaw
niać poza bezpośrednimi sformułowaniami słownymi.

2. Metafory wyrażane za pomocą środków wizualnych nie będą znajdowały równie 
zadowalających opisów słownych.

3. Proces interpretacji metafory nie będzie ograniczał się do inicjalnego zestawienia 
dwóch pojęć, ale podążał za specyfiką ukazanego obrazu, zmuszając odbiorcę do rewi
zji jego stereotypowych wyobrażeń.

Podobne warunki powinna spełniać także metafora teatralna. W przedstawieniu 
pojawiają się wprawdzie także metafory językowe, ale ich funkcja daje się wyjaśnić 
w pełni jedynie w odniesieniu do pozostałych aspektów inscenizacji. Dlatego w przed
stawianych przykładach chciałbym się skoncentrować na analizie wizualnych aspek
tów metafory teatralnej.

Dobrym przykładem, spełniającym pierwszy z wymienionych warunków, jest opis 
jednej z wyimaginowanych przez Aleksandra Tairowa scen, ukazujący teatralny cha
rakter metafor, jakie w swojej wyobraźni rozwija reżyser:

„Wyobraźcie sobie na scenie aktora-bohatera, który podniósł nieuśmierzony bunt przeciw 
Bogu. Porzuca ziemię, aby odważnie stanąć przed obliczem Bóstwa i rzucić mu swoje szalone 
wyzwanie. Wdziera się już po całej górze spiętrzonych podestów i nic go nie powstrzyma. Oto 
osiągnął najwyższy stopień - jeszcze jeden śmiały wzlot i cel osiągnięty. Wzlot ten wymaga jed
nak tak ogromnego, nieludzkiego gestu, jakiego nie może dokonać nawet najbardziej doskonały 
mistrz sztuki aktorskiej. Wyobraźmy sobie, że właśnie w tym momencie (...) uruchomiona zostaje 
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cała sceniczna atmosfera, utysiąckratniając jego gest i zespalając się z nim w jedną kompozycję 
sceniczną, tworząc Organiczną całość. I oto stoi przed wami już nie człowiek, a wspaniały, wyro
sły z ziemi gigant, (...) postać, której wierzycie (podkreślenie moje - W.B.), że bez strachu 
stanie nawet przed zmieniającym wszystkich w proch wzrokiem Wszechmocnego lub Przezna- 

• «24czema .

Z przytoczonego fragmentu można wywnioskować, że ekspresja działań bohatera 
miałaby się rodzić głównie z metaforycznego ukierunkowania całości kompozycji 
teatralnej ku górze, które w połączeniu z ostateczną próbą bohatera wzniesienia się na 
wyżyny, utysiąckratnia jego gest. Jednocześnie Tairow w przedstawionym opisie daje 
wyraz swojemu ogromnemu zaangażowaniu emocjonalnemu, które w założeniu po
winno także stać się udziałem widza. To zaangażowanie nie wynika jednak z rozszy
frowania przez widza metafory, wyrażającej się w formułach „w górę to więcej: siły, 
potęgi, władzy, boskości”. Podstawę ekspresji stanowi bowiem sama kompozycja sce
niczna, która - utysiąckratniając gest bohatera - powinna wywołać w umyśle widza 
obraz, który pozwoliłby mu uwierzyć (odczuć) w ogrom i siłę stojącej przed nim 
postaci. Bohater staje się gigantem nie na mocy gotowych metafor językowych, do 
których możemy się odwołać, ale ze względu na odczucia, jakie towarzyszą oglądaniu 
zachodzących na scenie zdarzeń, które przenoszone są na główną postać.

Przytoczony opis dostarcza zatem równocześnie przykładu na drugi z warunków. 
Sytuacja, w której działania sceniczne przywołują jednocześnie wiele skojarzeń skła
dających się na źródło metafory, nie daje się sformułować w języku naturalnym. Jego 
linearny charakter sprawia bowiem, że będzie to zawsze jedynie opis analityczny, a nie 
ekwiwalent obrazu ukazanego na scenie. Symultaniczny charakter przedstawienia te
atralnego pozwala także na jednoczesne współistnienie wielu elementów tego samego 
obrazu metaforycznego, co w języku naturalnym jest raczej trudne do osiągnięcia.

Można to zaobserwować na przykładzie sposobu przedstawiania metafory „życie to 
teatr” w XVI wieku. Większość spektakli tego okresu miała na celu zobrazowanie 
porządku świata zgodnego z nauką Kościoła katolickiego. Dlatego scenografia Wiel
kiego teatru świata Calderona podkreślała pewne istotne dla tego poglądu aspekty. Oto 
opis fragmentu jednego z przedstawień: „Otwierają się teraz równocześnie dwie kule, 
w jednej stoi tron dla Autora, w drugiej zaś jest scena z drzwiami po obu stronach, na 
których wymalowane są kołyska i trumna. Autor zasiada na tronie, zaś Prawo Łaski 
przygotowuje się do objęcia roli suflera...”24 25 Występujące w powyższym opisie ele
menty wyraźnie określają wyróżnione aspekty obrazu metaforycznego. Podkreślone 
zostają przede wszystkim początek i koniec życia, rozumiane jako wejście i zejście ze 
sceny. Ciągła obecność na scenie dwóch symboli: kołyski i trumny nakazuje pamięć 
o nieuniknionej śmierci i podkreśla epizodyczny charakter naszego życia na ziemi. 
Z kolei obecność postaci Autora, czuwającego nieustannie nad grą aktorów-ludzi, gwa
rantuje istnienie gotowego scenariusza. Zadanie postaci (ludzi) sprowadza się zatem 
jedynie do poprawnej realizacji przypisanych im ról.

24 A. Tairow, Notatki reżysera, Warszawa 1978, s. 121.
25 A. Nicoll, Dzieje dramatu. Warszawa 1962, t. 1, s. 206.

W opisanym przez Calderona „teatrze ludzkiego życia” szczególnie ważna dla wła
ściwego rozumienia ludzkiego losu jest stała obecność autora oraz symboli początku 
(kołyska) i końca (trumna) życia. Oba te koncepty dają się wprawdzie przełożyć na 
wyrażenia słowne, jednak w rozwoju fabuły literackiej ich obecność musi być stale 
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czytelnikowi przypominana. Wymaga to nie lada sztuki pisarskiej, która pozwoliłaby 
ukryć natręctwo powtarzających się przypomnień. Tymczasem w teatrze widz w spo
sób naturalny świadom jest kurateli autora, górującego nad sceną Boga, oraz momentu 
narodzin i śmierci, dwóch zdarzeń determinujących ziemskie działania istoty ludzkiej, 
przypominanych przez wymalowane na drzwiach obrazy kołyski oraz trumny.

Ostatni z warunków, uprawomocniających wprowadzenie pojęcia metafory wizual
nej, jest najrzadziej brany pod uwagę w pracach teoretycznych, a także często lekcewa
żony w publikowanych interpretacjach inscenizacji. Płynie to z mniej lub bardziej 
uświadamianego przeświadczenia, że metafora opiera się na dostrzeżeniu niespodzie
wanej zależności między dwoma obrazami, jej interpretacja zaś polega na niczym nie
ograniczonym ciągu dowolnych skojarzeń. Jak już jednak zostało wspomniane, prze
czy temu reguła, zgodnie z którą znaczenie musi być relewantne w odniesieniu do 
określonego kontekstu. Ten kontekst jest zaś konstruowany przez odbiorcę na gruncie 
reguły maksymalnych korzyści przy optymalnym wysiłku. Zależność pomiędzy wysił
kiem wkładanym w daną interpretację a wypływającymi z niej korzyściami została 
omówiona na przykładzie obrazu kobiety-płomienia. Znaczenie jest jednak konstru
owane zawsze w odniesieniu do określonego kontekstu, dlatego o metaforze teatralnej 
będziemy mogli mówić wtedy, gdy prowadzący do ustanowienia relewancji proces 
myślenia będzie się odwoływał do wizualnych aspektów obrazu scenicznego.

Dla zobrazowania postulowanej sytuacji prześledźmy proces powstawania w na
szym umyśle jednej z możliwych interpretacji wybranej sceny ze spektaklu Rudolfa 
Zioly Sen nocy letniej. Przedstawia ona audiencję na dworze króla Tezeusza. Widzimy 
w niej cały dwór stojący w nieregularnym półokręgu, otwartym od strony widowni. 
W środku leży Hermia, rzucona na to miejsce przez swego ojca Egeusza. Widząc taki 
obraz, nie mamy wątpliwości, że zgodnie z logiką figury, którą tworzą postacie, naj
ważniejszą osobą tej sceny będzie córka Egeusza. Potwierdza to również fakt, że wszy
scy zwróceni są przodem do młodej dziewczyny. Pomimo to sytuacja Hermii jest nie 
do pozazdroszczenia. Wiemy o tym dobrze z tekstu dramatu, lecz nie musimy w tym 
przypadku odwoływać się do znajomości Szekspira. Hermia przecież leży na scenie, 
podczas gdy reszta uczestników audiencji pozostaje w pozycji stojącej. Ta informacja 
wystarczy odbiorcy, aby przypuszczać, że dziewczyna jest podporządkowana w jakiś 
sposób pozostałym postaciom, zgodnie z metaforą „kto niżej, ten mniej ważny”.

Z tekstu dramatu wiemy również, że oglądamy ten moment, w którym król ma za
decydować, czy Hermia zostanie wydana za Demetriusza. W przedstawianych działa
niach widz rozpoznaje zatem sytuację wydawania córki za mąż. Powoduje to, że 
w jego umyśle pojawia się szereg metafor konwencjonalnych, składających się na kon- 
ceptualizację oglądanej sceny. Jednak dopiero konkretny fakt sceniczny może wskazać 
relewantny w danym kontekście obraz metaforyczny, według którego zostanie zorga
nizowana całość konceptualizacji. W przypadku omawianego spektaklu decydującą 
rolę odgrywa układ przestrzenny postaci, który może sugerować metaforę: „wydawa
nie córki za mąż to sprzedaż”, sprzedaż towaru na targu. Stojący po prawej 
stronie Tezeusz, który dzierży losy młodej dziewczyny w swoim ręku, to sprzedawca. 
Stojący naprzeciwko Demetriusz występuje w roli kupca. Natomiast otaczającym ich 
półokręgiem postaciom przypada rola nieodłącznych w takich sytuacjach gapiów, któ
rzy przyglądają się dobijanemu targowi. Najistotniejszą rolę w tym układzie prze
strzennym odgrywa Hermia, która stanowi przedmiot dokonywanego handlu. Po
twierdza to sugerowany już przez sam układ przestrzenny postaci wniosek, że młoda
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dziewczyna stanowi centrum zainteresowania i że znajduje się we władzy osób ją 
otaczających.

Jednak przypisanie córce Egeusza funkcji sprzedawanego przedmiotu ma dla jej 
osoby znacznie dalej idące konsekwencje. Staje się ona przedmiotem transakcji, nie ma 
więc żadnego wpływu na swój los. Widzimy zatem, jak odwołanie się do obrazu men
talnego, opartego na bogatym obrazie metafory konceptualnej, może wzmacniać suge
stie wynikające z metafor prymarnych i z samej akcji dramatu. Często też niesie ze 
sobą znaczenia dodatkowe, wzbogacając przedstawianą sytuację o całkiem nowy 
aspekt. Wbiegający na scenę Lizander, ukochany Hermii, zostaje zatrzymany przez 
straż królewską, która nie pozwala mu wedrzeć się do utworzonego przez aktorów 
półokręgu. Zgodnie z przyjętą metaforą, Lizander nie zostaje dopuszczony do odby
wającego się targu. Tym samym cała scena nabiera dodatkowo charakteru oszustwa. 
W licytacji uczestniczy bowiem tylko jeden zainteresowany, podczas gdy ewentualni 
konkurenci są usuwani siłą.

W wielu dawniejszych kulturach ojciec miał prawo decydować o zamążpójściu 
córki, dlatego zachowanie Egeusza nie jest czymś szczególnym. Jednak przedstawienie 
całego zdarzenia jako sprzedaży Hermii nadaje działaniom jej ojca charakter zdecydo
wanie negatywny. Niemniej widz nie może przypisywać Egeuszowi cech jedynie na 
podstawie metaforycznego wyobrażenia „wydawanie córki za mąż to sprze
daż”. Niektóre wnioski płynące z niniejszej metafory nie znajdują bowiem potwier
dzenia w działaniach postaci na scenie. Trudno na przykład byłoby się zgodzić z inter
pretacją przedstawiającą Egeusza jako chciwego starca. Jego zachowanie nie daje pod
staw do myślenia, że liczy on na jakąkolwiek zapłatę za córkę. Taki wniosek byłby 
wyraźną nadinterpretacją przedstawianych na scenie zdarzeń. Logika całości obrazu 
w centrum uwagi stawia bowiem uprzedmiotowienie Hermii, nie zaś chciwość czy 
okrucieństwo postaci decydujących ojej losie.

Zatem interpretacja obrazu metaforycznego dokonuje się zgodnie z pewnymi regu
łami określonymi systematyką wnioskowania na podstawie utrwalonych w naszym 
umyśle wyobrażeń metaforycznych, które są przekształcane tak, aby uwzględnić także 
fakty zaistniałe na scenie. Dowolność interpretacji jest wprawdzie zawsze możliwa, ale 
nieuzasadniona w świetle naszej wiedzy na temat procesów konceptualizacji. Regułę tę 
uwzględnia także model procesu powstawania metafory wizualnej, który wyrasta 
z założeń semantyki kognitywnej oraz teorii relewancji.

1. Pierwszym krokiem na drodze do powstania metafory jest akt ostensywny, kon
centrujący uwagę widza na wybranym elemencie inscenizacji, który będzie elementem 
źródłowym metafory.

2. Na podstawie reguły poznawczej zakładającej, że ostensja implikuje relewancje, 
odbiorca stara się nadać znaczenie wyróżnionemu przez akt ostensywny elementowi. 
Znaczenie to powinno jednocześnie pozostawać relewantne w odniesieniu do określo
nego kontekstu, który konstruuje odbiorca na podstawie reguły maksymalnych korzy
ści przy optymalnym wysiłku.

Obraz metaforyczny powstaje więc w umyśle widza jako najbardziej relewantna 
interpretacja aktu ostensywnego. Interpretacja ta zakłada, że dany element został wy
różniony w celu skłonienia widza do pojmowania innego rodzaju rzeczy w terminach 
rzeczy, jaką reprezentuje element, na którym koncentruje się uwaga widza.

3. Powstające w umyśle widza wyobrażenie metaforyczne konfrontowane jest 
z tym, co faktycznie dostrzega na scenie.
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Skonstruowany w tej pracy model procesu metaforyzacji wymaga kilku słów ko
mentarza. Zacznijmy od pierwszego punktu, który zakłada wyróżnienie jednego ele
mentu inscenizacji, nie zaś zestawienie dwóch obrazów. Zasadniczą przyczyną przyję
cia takiego rozwiązania jest to, że obejmuje ono przypadki, w których znaczenie meta
foryczne konstruowane jest bez wyraźnego wskazania na dwa odrębne obrazy teatral
ne. Przywołajmy raz jeszcze omawiany przez Łotmana przykład z filmu Eisensteina 
Październik i występującej w nim postaci, Kiereńskiego, którego wspinaczka po scho
dach ukazuje metaforyczną drogę ku szczytom władzy. Łatwo zauważyć, że znaczenie 
niniejszej sekwencji wyrasta z interpretacji pojedynczego obrazu wchodzenia po scho
dach, a nie z zaskakującego zestawienia dwóch obrazów. Jeśli nawet mamy do czynie
nia z nieoczekiwanym zestawieniem dwóch obrazów, to jest to przede wszystkim akt 
ostensji opartej na zasadzie ostronienija, który skłania widza do interpretacji zaskaku
jącego zestawienia. Metafora powstanie dopiero wtedy, gdy uwaga odbiorcy skoncen
truje się na jednym z obrazów, który zostanie potraktowany jako element źródłowy 
metafory. Starając się zrozumieć omawiany wcześniej obraz Okunia, musimy się zde
cydować, czy jego znaczenie oddaje reifikacja metaforyczna „kobieta to płomień”, czy 
też raczej personifikacji metaforyczna „płomień to kobieta”. Natomiast koncentracja 
uwagi na elemencie źródłowym metafory wynika z jej funkcji poznawczej. Chcąc „ro
zumieć jedną rzecz w terminach innej rzeczy”, powinniśmy skoncentrować uwagę na 
tej pierwszej, która stanowi źródło naszego pojmowania.

Drugi punkt modelu procesu metaforyzacji podkreśla, że metafora powstaje dopiero 
w wyniku interpretacji, zmierzającej do nadania znaczeń relewantnych wyróżnionym 
obrazom oraz działaniom. Pojawienie się na scenie zaskakującego w danym kontekście 
elementu, czy nawet zaskakujące zestawienie dwóch elementów inscenizacji, nie gwa
rantuje powstania metafory. Wyobraźmy sobie postać ojca rodziny, który paraduje po 
domu w królewskiej koronie. Elementem, na którym koncentruje się nasza uwaga, jest 
niecodzienne nakrycie głowy ojca. Wyjaśnienie tego dziwnego zjawiska może przy
brać formę metaforyczną kiedy ojcu zostanie przypisana królewska władza w rodzinie, 
ale nie jest to jedyna możliwość. Być może ojciec bawi się właśnie z dziećmi w te
atrzyk, w którym gra postać króla, albo w roztargnieniu nałożył sobie na głowę papie
rową koronę zamiast kapelusza. Oba wyjaśnienia nie mają charakteru metaforycznego, 
a ich uzasadnianie tkwi w konstruowanym przez widza kontekście, na który składają 
się: wiedza odbiorcy, tkwiące w jego pamięci wnioski powstałe w wyniku interpretacji 
wcześniejszych wydarzeń, bezpośrednie dane postrzeżeniowe.

Ostatni punkt modelu metaforyzacji zwraca uwagę na konieczność konfrontacji 
powstających w umyśle odbiorcy wyobrażeń metaforycznych z tym, co faktycznie 
widzi na scenie. Jeśli wyobrażenie metaforyczne nie znajduje potwierdzenia w zdarze
niach, jakie możemy oglądać bezpośrednio na scenie, to taka metafora traci charakter 
wizualny. Może ona zostać uzasadniona w kontekście innego rodzaju, jednak zgodność 
z danymi postrzeżeniowymi ogranicza w istotny sposób dowolność interpretacyjną. 
W omawianym fragmencie Snu nocy letniej widzowie mogli bez trudu dostrzec gest 
Egeusza rzucającego Hermię na ziemię, gdzie pozostawała, leżąc pośród otaczającego 
ją tłumu. Dlatego interpretując całość wydarzenia zgodnie z metaforą „wydawanie 
córki za mąż to sprzedaż”, wniosek o uprzedmiotowieniu Hermii zyskuje mocne uza
sadnienie. Gest ojca świadczy o tym, że traktuje on córkę jak przedmiot. W działaniach 
Egeusza nie można natomiast znaleźć potwierdzenia hipotezy o jego chciwości, moż
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liwej przecież na gruncie zaproponowanej metafory. Nic nie wskazuje na to, że ocze
kuje on jakiejkolwiek zapłaty za córkę, choćby w postaci stanowiska na dworze.

Ostatecznym wnioskiem, jaki należy postawić w odniesieniu do modelu opisujące
go przebieg konceptualizacji metaforycznej, jest stwierdzenie, że odbiorca konstruuje, 
a nie rozpoznaje metaforę. Schemat nadawania znaczeń metaforycznych jest w ogól
nym zarysie taki sam jak każdy inny proces znaczeniotwórczy. Akt ostensji implikuje 
relewancje, uruchamiając tym samym proces interpretacji, która zmierza do nadania 
wyróżnionemu elementowi znaczenia relewantnego w danym kontekście. Jeśli najbar
dziej relewantnym w danym kontekście okaże się znaczenie metaforyczne, mamy do 
czynienia z metaforą. Natomiast o teatralnym charakterze metafory decyduje jej źródło, 
które jest bezpośrednio dostrzegalnym elementem inscenizacji, oraz konieczność kon
frontacji powstałego w umyśle widza wyobrażenia metaforycznego z tym, co może 
faktycznie zobaczyć na scenie.

5. Aspekty interpretacji charakterystyczne dla metafory w teatrze

Metafora wizualna nie oddaje oczywiście w pełni sytuacji przedstawienia teatralnego, 
które najczęściej wykorzystuje także język naturalny. Jednak zaproponowany model 
pozwala uwzględnić także i słowa wypowiadane na scenie, określając je jako jeden ze 
sposobów aktywizowania określonych przeświadczeń w umyśle widza, konfrontowa
nych z konceptualizacjami powstającymi na gruncie percepcji wizualnej. Na przykład 
metafora wyrażona explicite w słowach może zostać zweryfikowana lub rozwinięta 
przez towarzyszący jej obraz. Mimo to metafory nie da się zdefiniować jako teatralnej 
przez określenie jej cech typowych, na przykład jako powstającej w interakcji języka 
mówionego i obrazu. Podobnie jak w przypadku ostensji i struktur pojęciowych, te
atralność możemy jedynie potraktować jako pewien charakterystyczny kontekst, kon
frontowany z ogólnymi regułami powstawania konceptualizacji metaforycznej. Kon
tekst ten, z jednej strony, będzie wpisywał się w warunki percepcji, z drugiej zaś sta
nowił wiedzę na temat teatru zawartą w wyobrażeniach na jego temat oraz w obowią
zujących konwencjach. Z charakterystyki tak rozumianego kontekstu widać, że mó
wiąc o teatralności metafory, trzeba odwołać się do określonej tradycji, determinującej 
przynajmniej w pewnym stopniu istotne składniki przedstawienia teatralnego. Takie 
zadanie wykracza poza ogólność rozważań teoretycznych, niemniej dla wskazania 
pewnych istotnych aspektów, które należy brać pod uwagę przy charakteryzowaniu 
metafory teatralnej, odwołam się do praktyki iluzyjnego teatru dramatycznego w dwu
dziestowiecznej Europie.
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Klasyfikacja typów metafor teatralnych

W modelu metafory wizualnej - jak to zostało podkreślone - element źródłowy naj
mocniej tkwi w postrzeganej zmysłowo materii teatru, a równocześnie (zgodnie z za
sadą część do całości) daje się często sprowadzić do pojedynczego aspektu: relacji, 
przedmiotu czy gestu. Tymczasem całość obrazu metaforycznego jest zazwyczaj zło
żona i w większym stopniu zależna od cech reprezentacji mentalnej niż od konwencji 
przedstawiania na scenie teatralnej. Dlatego też klasyfikacja metafor teatralnych po
winna opierać się na określeniu różnych typów elementów źródłowych. Podział taki 
zależy jednak od poszczególnych konwencji teatralnych, które wyróżniają pojedyncze 
aspekty inscenizacji jako elementy o wyjątkowym znaczeniu. Wydaje się jednak, że 
podział metafor na powstające na gruncie układów przestrzennych, przedstawianych 
przedmiotów oraz wykonywanych gestów jest w miarę powszechny i dobrze spełni 
funkcję przykładowej klasyfikacji metafor teatralnych.

1. Metaforyczny charakter układu przestrzennego widoczny był między innymi 
w inscenizacji Balladyny, w której Iwo Gal26, chcąc uniknąć ciągłych przerw, podyk
towanych koniecznością zmian dekoracji, zaprojektował jedną przestrzeń sceniczną, 
gdzie rozgrywały się wszystkie akty dramatu. Rozwiązanie, jakie zaproponował zna
komity scenograf, nie miało nic wspólnego z wykorzystaniem sceny symultanicznej, 
na której stłoczone zostają wszystkie miejsca akcji, czego jedynym celem jest stworze
nia możliwości szybkiego przenoszenia się postaci z miejsca na miejsce bez koniecz
ności zmiany dekoracji. Takie rozwiązanie wywołuje często wrażenie sztuczności 
i wymaga zgody widzów na taki typ umowności. Iwo Gall, wykorzystując metaforykę 
przestrzeni, nadał jednak wprowadzonemu rozwiązaniu scenograficznemu szereg sen
sów istotnych dla interpretacji dramatu, ukrywając w ten sposób praktyczną funkcję 
jednoczesnego przedstawiania na scenie wielu miejsc akcji. Przyjrzyjmy się zatem, jak 
przestrzeń sceniczną w Balladynie opisał Konstanty Puzyna: „Obie górne kondygnacje, 
o charakterze równi pochyłych zbiegających się pośrodku, pokryte zostały lasem styli
zowanym. (...) Na poziomie najniższym umieścił Gall pośrodku grotę pustelnika, po 
obu zaś stronach sceny, właściwie w szyi scenicznej, fragmenty dwóch innych dekora
cji: portal zamku oraz świetny wycinek chaty Wdowy (...). Takie rozwiązanie sceny 
umiejscowiło akcję sceniczną w kręgu dwóch światów o swoistej autonomii, choć 
zazębiających się nieustannie: w królestwie Goplany - na kondygnacjach górnych - 
i świecie ludzi na poziomie najniższym”27.

26 Balladyna, reż. Iwo Gall, Teatr Wybrzeże, Gdańsk, premiera 27 X 1947.
27 K. Puzyna, „Balladyna” odkrywcy, „Odrodzenie” 1947, nr 49, s. 6.

Taki kształt przestrzeni scenicznej pozwalał widzowi metaforycznie interpretować 
relacje, jakie łączą poszczególnych bohaterów dramatu, a także grupy postaci. W cen
trum akcji reżyser umieścił grotę pustelnika. Znajduje się ona jednak na poziomie naj
niższym, a zatem na poziomie świata ludzi, nad którym na wyższych kondygnacjach 
góruje królestwo Goplany. W ten sposób Gall przedstawił zwierzchnictwo świata nad
przyrodzonego nad losem ludzkim. Taka interpretacja relacji przestrzennych znalazła 
również swoje potwierdzenie w układzie scen. W odróżnieniu od tekstu dramatu, 
pierwszą sceną przedstawienia była rozmowa Goplany z chochlikami. W konsekwencji 
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takiej zmiany kolejności wydarzeń Goplana rozkazywała Skierce zatrzymać powóz 
Kirkora przed chatką wdowy, zanim jeszcze młody Kirkor wyruszył w podróż. Władza 
świata fantastycznego została więc w przedstawieniu spotęgowana, „usuwając na drugi 
plan element legendarno-historyczny” 8.

21 Ibidem.
29 Imiona postaci podaję zgodnie z tłumaczeniem Stanisława Barańczaka: W. Shakespeare, Sen nocy 

letniej, Poznań 1992.
30 Zdjęcie wykonane przez Dianę Arbus jest zamieszczone w programie przedstawienia.

Kolejnym zabiegiem inscenizacyjnym Galla było umieszczenie chaty Wdowy i zam
ku po dwóch przeciwnych stronach sceny, co - jak napisał w swojej recenzji Puzyna - 
„umiejscowiło akcję w kręgu dwóch światów o swoistej autonomii”. W obrazie sce
nicznym widzimy przepaść, która dzieli proste i beztroskie życie ludu od fałszywego 
i pełnego intryg życia dworskiego. Miejscem, w którym spotykają się mieszkańcy tych 
dwóch odrębnych światów, jest królestwo Goplany i podległe jej okolice Gopła. Za 
każdym jednak razem dana postać musi wybierać, do którego ze światów powróci, 
gdyż ich rozdział (na scenie dosłowny, bo fizyczny) nie pozwala na współistnienie. Nie 
bez znaczenia pozostawał również fakt, iż chata Wdowy znajdowała się po prawej 
stronie, a zamek po lewej. W ten sposób przylegające do poszczególnych budowli 
przestrzenie zyskiwały charakterystyczne nacechowanie: pozytywne w przypadku 
stojącej po prawej stronie chaty Wdowy i negatywne dla zamku zajmującego lewą 
część sceny.

2. Jednym z prostszych przykładów metafory przedmiotu może być na przykład oj
ciec rodziny w złotej koronie, wyrażającej jego niczym nieograniczoną władzę królew
ską. W praktyce teatralnej dają się jednak obserwować znacznie ciekawsze obrazy, jak 
na przykład scena z przedstawienia Snu nocy letniej, reżyserowanego przez Rudolfa 
Ziołę.

W scenie pierwszej IV aktu Snu nocy letniej akcja rozgrywa się na leśnej polanie, 
na której Tytania stara się uwieść odmienionego przez Puka Podszewkę2 . Jednak 
w przedstawieniu Zioły miejsce to przypomina raczej palarnię opium. Scenę spowijają 
kłęby dymu, blade postacie snują się leniwie, a jeden z duszków delektuje się trzyma
nym w ręku papierosem. Nie brak tu również elementu dewiacji seksualnej w osobie 
mistrza ceremonii Gorczyczki, którego kostium baletnicy odwzorowuje autentyczny 
stroi transwestyty, sfotografowanego na jednym z balów maskowych w Nowym Jor
ku* 29 30. W ten sposób leśna łąka staje się miejscem zakazanym i niebezpiecznym. Prze
strzeń snu, obejmująca cały teren lasu, na przedstawionej polance gęstnieje w sposób 
szczególny, stwarzając poważne zagrożenie dla śmiałka, który odważy się wkroczyć 
w jej obszar otumanienia i niepohamowanych instynktów. Ze snu opiumowego odu
rzenia może już nie być powrotu do świata jawy i porządku.

Przedstawienie leśnej polanki jako opiumowego klubu buduje metaforę, która po
zwala nam ujrzeć miejsce zalotów Tytanii do Puka jako przestrzeń podejrzaną 
i groźną. Dodatkową zaletą tego zabiegu reżysera jest odwołanie się do współczes
nego doświadczenia widza. Atmosferę palarni opium zna prawie każdy, na szczęście 
w większości z ekranu kinowego lub telewizyjnego, a zagrożenie, płynące ze wzra
stającej popularności narkotyków we współczesnym świecie, jest w odczuciu dzisiej
szego widza znacznie bardziej realne i przerażające niż magiczne rytuały antycznych 
elfów.
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3. Jako przykład metafory przedmiotu wspomniana została metafora „ojciec to 
król”, zasugerowana przez złotą koronę na jego głowie, ale królewskość może być 
również przydana tej postaci za pomocą odpowiednich gestów, zresztą niekoniecznie 
wykonywanych przez samego ojca. Najdobitniejszym tego przykładem są działania 
głównego bohatera z dramatu Gombrowicza Ślub, który klęka przed swoim ojcem, aby 
tym sposobem nadać rodzicielowi królewską godność. Ten typ metafory wydaje się 
szczególnie charakterystyczny dla praktyki teatralnej z dwóch względów. Po pierwsze, 
podkreśla szczególną rolę aktora w nadawaniu znaczeń innym elementom inscenizacji 
(niekoniecznie osobom). Po drugie, w sposób niezwykle naturalny wykorzystuje rela
cję struktury pojęciowej część-całość dla zbudowania obrazu metaforycznego. Proces 
ten zasadza się na umieszczeniu danego przedmiotu w kontekście, który zmieni jego 
znaczenie. Korona na głowie zwykłego ojca wywołuje zaskoczenie i jako metafora 
określa jego relację w stosunku do pozostałych członków rodziny. W dramacie Gom
browicza syn klęczący w poddańczym uniżeniu przed ojcem przydaje mu godności 
królewskiej w sposób budzący mniej kontrowersji.

Należy przypuszczać, że nie we wszystkich przypadkach będziemy w stanie, w ra
mach zaproponowanej klasyfikacji, jednoznacznie określić charakter elementu źródło
wego metafory. Jednak rozpoznanie źródła metafory jest konieczne ze względu na 
konsekwencje interpretacyjne, jakie to ze sobą niesie. W przypadku sceny przedsta
wiającej wydawanie Hermii za mąż jako akt sprzedaży, uwagę widzów przyciągał 
zarówno gest Egeusza rzucającego córkę na środek sceny, jak również układ postaci, 
sugerujący podległość dziewczyny w stosunku do pozostałych postaci. Oba wpisywały 
się w ramy tej samej metafory „wydawanie córki za mąż to sprzedaż”. W pierwszym 
jednak przypadku metafora określa przede wszystkim relacje między ojcem i córką, 
natomiast w drugim podkreśla sytuację Hermii w stosunku do całości sytuacji: brak 
jakichkolwiek możliwości decydowania o własnym losie.

Struktura nadawana pojęciu przez metaforę: 
ukrywanie i uwypuklanie znaczeń

Proces uwypuklania oraz ukrywania znaczeń staje się możliwy dzięki systematyczne
mu charakterowi metafor. Jak wyjaśnia Lakoff,

„rozumienie jednego aspektu pojęcia w terminach innego pojęcia (np. jakiś aspekt dyskusji 
w terminach wojennych) jednocześnie musi powodować ukrycie innych aspektów tego samego 
pojęcia. Pozwalając nam skupić uwagę na jakimś aspekcie pojęcia (np. bitewnych aspektach dys
kusji), pojęcie metaforyczne uniemożliwi nam jednocześnie skupienie uwagi na innych aspek
tach, nie mających związku z daną metaforą. Na przykład - w trakcie ożywionej dyskusji, kiedy 
jesteśmy pochłonięci atakiem na pozycje przeciwnika i obroną naszego własnego stanowiska, 
możemy stracić z pola widzenia te aspekty dyskusji, które mają związek ze współdziałaniem. 
Można bowiem zauważyć, że ktoś, kto z nami dyskutuje, mając na celu osiągnięcie wzajemnego 
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zrozumienia, ofiarowuje nam artykuł wartościowy, jakim jest jego czas. Jednakże kiedy absorbują 
nas aspekty bitewne, często tracimy z pola widzenia aspekty związane ze współdziałaniem”31.

31 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory. .. s. 32.

Dlatego łatwiej nam będzie dostrzec pożyty wną stronę dyskusji, jeśli będziemy ją poj
mowali w ramach innej metafory, na przykład „dyskusja to wymiana poglądów”.

Uwypuklanie i ukrywanie aspektów danego pojęcia może być zatem osiągnięte 
przez zmianę metafory, kształtującej nasz sposób rozumienia danego pojęcia. Przed
stawienie rytuału wydawania córki za mąż w Śnie nocy letniej jako aktu sprzedaży 
kształtuje odmienne wyobrażenie aniżeli małżeństwo ujmowane w kategoriach przeka
zywania daru. Jeszcze innego znaczenia nabiera ślub traktowany jako ofiara z kobiety, 
mająca zapewnić pomyślność danej społeczności.

Jednak przesunięcia w uwypuklaniu i ukrywaniu aspektów danego pojęcia mogą 
zachodzić w ramach tej samej metafory wraz z przemianami kulturowymi. Omawiane 
szesnastowieczne wyobrażenie „wielkiego teatru świata” przedstawiane będzie w zu
pełnie zmienionej formie w późniejszej komedii obyczajowej. „Wielką scenę życia”, 
obejmującą czas od narodzin do śmierci, zastępuje tutaj przestrzeń sypialni, buduaru 
czy parku. Taka przestrzeń nie wyróżnia w żaden szczególny sposób miejsca wejścia 
i zejścia. Pojawienie się danej postaci na scenie życia zależy bowiem od jej umiejętno
ści prowadzenia gry towarzyskiej, która pozwala zaistnieć w towarzystwie. Sama gra 
jest przy tym rozumiana jako przywdzianie maski, podyktowane konwenansem towa
rzyskim, lub jako wybór określonej roli dla osiągnięcia konkretnego celu. Nie przy
padkiem w Pociesznych wykwintnisiach imię służącego udającego markiza brzmi Ma- 
skaryl. W komedii obyczajowej nie istnieje z góry założony scenariusz, nad którego 
wykonaniem czuwałby wszechobecny Autor. Swoją rolę dobrze gra ten, kto najlepiej 
umie się ukryć pod przybraną rolą. Jednym z największych mistrzów tej sztuki jest 
Molierowski Tartuffe. Przez długi czas znakomicie odgrywa rolę świętoszka, zwodząc 
swoją postawą Orgona do tego stopnia, że ten - nie bacząc na nic - zapisuje mu cały 
majątek. Dopiero teraz następuje interwencja z zewnątrz. Funkcję wszechwiedzącego 
Autora spełnia tym razem król, który szybko odkrył, iż pod imieniem Tartuffe’a kryje 
się znany łotr, „co już dawno winien dać był szyję”. Fałszywa gra zostaje więc napięt
nowana. Bez wątpienia jednak Tartuffe okazał się aktorem doskonałym. W bezpośred
nim starciu z rodziną Orgona wygrywa bezapelacyjnie, a tragiczny dla niego koniec 
nie wynika z popełnionego błędu, ale jest komentarzem Moliera do przedstawionej 
historii.

Takie przesunięcie w ramach tej samej metafory jest wynikiem odwoływania się do 
jej ogólnego obrazu przez przywołanie różnych metafor cząstkowych składających się 
na jej całość. W szesnastowiecznym „wielkim teatrze świata” mówi się przede wszyst
kim o momencie wejścia na scenę i zejścia z niej, o reżyserze ludzkich działań na 
świecie, natomiast w salonie najważniejsza jest sama gra, rozumiana jako udawanie 
postaci, które zapewni sukces lub zainteresowanie pozostałych osób z towarzystwa. 
Również zatem w przypadku zmian wewnątrz pewnego całościowego obrazu metafo
rycznego uwypuklanie i ukrywanie określonych jej aspektów odbywa się na gruncie 
systematyki metafor cząstkowych, budujących spójny obraz metafory ogólniejszej.
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Doświadczenie życiowe jako kontekst interpretacyjny metafory

Opisując reguły wpływające na proces interpretacji metafor, warto wyróżnić kontekst 
kognitywny, określony w teorii relewancji jako zgromadzona w naszej pamięci wiedza, 
której szczególny fundament stanowi doświadczenie życiowe. George Lakoff podkre
śla w swojej książce, „że bez odniesienia się do doświadczenia, leżącego u podstaw 
danej metafory, nie sposób jej zrozumieć, ani nawet właściwie opisać. Na przykład 
»więcej to góra« wywodzi się z zupełnie innego doświadczenia aniżeli »szczęśliwy to 
góra« czy »rozum to góra«. Chociaż pojęcie »góra« jest takie samo we wszystkich tych 
metaforach, to jednak doświadczenia, na jakich się one opierają, są zupełnie odmienne. 
Nie chodzi o to, że istnieje wiele odmian pojęcia »góra«, lecz raczej o to, że pojęcie 
pionu wiąże się dla nas z wielorakimi rodzajami doświadczeń, dając podstawę wielu 
różnym metaforom”32. Odnalezienie doświadczenia, które jest źródłem danej metafory, 
pozwala zatem na poprawną i w miarę jednoznaczną interpretację.

32 Ibidem, s. 42.

W jednej z prac studentów, której podstawą metodologiczną była semantyka ko
gnitywna, pojawiła się interpretacja scenografii do spektaklu Balladyny, wykorzystują
ca metaforę opartą na schemacie góra-dół. Jednakże w analizowanej inscenizacji kie
runek „w górę”, inaczej niż zazwyczaj, łączył się ze światem duchów i był nacechowa
ny negatywnie. Gdyby ograniczyć się jedynie do znaczeń związanych konwencjonalnie 
w naszej kulturze z porządkiem wertykalnym, można by uznać, że w omawianym 
przedstawieniu doszło do odwrócenia typowego wartościowania kierunku „góra”. Sce
nografia spektaklu wskazuje jednak na źródło wyobrażenia metaforycznego, dostar
czając tym samym uzasadnienia proponowanemu wartościowaniu. Przyjrzyjmy się 
fragmentowi interpretacji przedstawionej w pracy studentki.

„Ustawione na scenie rusztowania, z boków pokryte jeszcze folią, przez proste »życiowe« 
odniesienie prowokują do określenia statusu miejsca jako przestrzeni niegotowej, przejściowej, 
płynnej, podległej obróbce. Chociaż nie jest to raczej »remont« czy »przebudowa« - wszak za
kładają one pozytywny kierunek zmian oraz instancję czuwającą nad ich przebiegiem - ale wła
śnie chaos, zakłócenie porządku, stan niepewności. W tak ukształtowanej przestrzeni pomiędzy 
ludźmi a postaciami fantastycznymi zarysowuje się wyraźny podział. Wyższe płaszczyzny gry 
stanowią sferę działania duchów. Wielokierunkowa rzeczywistość Goplany, Skierki i Chochlika, 
pozbawiona centrum oraz prawa grawitacji, wykazuje tendencję do rozprężania się i unicestwia
nia istniejących już struktur. Natomiast przestrzeń życiowa człowieka wyznaczona jest przez linię 
horyzontalną podłogi scenicznej, która kojarzy się z podstawą, gruntem, punktem oparcia”.

Ostatnie zdania zaproponowanej przez studentkę interpretacji wyraźnie wskazują na 
źródło analizowanej metafory, jakim jest poczucie stabilności. Uczucie to, towarzyszą
ce oparciu stóp na pewnym ziemskim gruncie, stanowi przeciwieństwo wrażenia nie
stabilności i niepewności bujania na wysokościach. Zidentyfikowanie tego źródła ob
razu metaforycznego, opisującego przestrzeń sceniczną, pozwala na dalsze wnioski. 
Zdobycie przez Balladynę władzy łączy się z przemieszczeniem bohaterki na wyższe 
partie rusztowania. Wędrówka w górę nie może być jednak waloryzowana pozytywnie 
jako zdobywanie kolejnych szczebli kariery, gdyż w tym przypadku jest ona wystąpie
niem przeciwko ludzkiej naturze. Wzbudza niepewność i lęk. Ujawnia się to w inter
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pretacji, której autorka zauważa: „Balladyna usiłuje narzucić obcej przestrzeni swój 
rytm, ale w jej dumnym i na pozór pewnym sposobie chodzenia wyczuwa się nieustan
ną, przepełnioną przerażeniem świadomość nienaturalności własnej pozycji, coś jakby 
lęk wysokości”.

Przedstawione fragmenty interpretacji przedstawienia Iwo Galla Balladyna dowo
dzą, że logika interpretacji metaforycznej wpisuje się w doświadczenie leżące u pod
staw wyobrażenia metaforycznego. Relacja góra-dół stanowi jedynie wyabstrahowany 
schemat poznawczy, któremu znaczenie nadaje dopiero określone doświadczenie. Kie
runek „w górę” może być zatem nacechowany zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 
Dlatego dla rozstrzygnięcia tej dwuznaczności konieczne są dodatkowe informacje, 
pozwalające zidentyfikować doświadczenie będące źródłem metafory, wykorzystującej 
relacje przestrzenną góra-dół.

Indywidualne doświadczenia widza 
jako źródło konceptualizacji metaforycznych

Włączenie doświadczenia odbiorcy w zakres analizy procesu konstruowania znaczenia 
metaforycznego zwraca uwagę na zindywidualizowany charakter kontekstu, reprezen
tującego naszą wiedzę o świecie. W miarę uniwersalne schematy wypełniają się zna
czeniem wyrastającym z indywidualnego doświadczenia jednostki. Formułując metafo
rę „góra to dobrze”, wszyscy wykorzystujemy ten sam schemat przestrzenny, podyk
towany wertykalną budową naszego ciała, jednak doświadczenia stojące za takim prze
świadczeniem mogą być odmienne. Na przykład doświadczenia kształtujące metaforę 
„góra to dobrze” są takie same, jeśli odwołamy się do postawy ludzkiego ciała. 
W sytuacji choroby człowiek najczęściej leży, podczas gdy pozytywnie nacechowane 
ozdrowienie wiąże się ze wstaniem z łóżka. Nie wszyscy jednak doświadczyli wspi
naczki górskiej, która także jest często przywoływaną podstawą, z jakiej wyrasta meta
fora „dobrze to w górę”. Jeszcze większe różnice pojawiają się na poziomie kulturo
wym. Jednym kierunek w górę będzie się łączył z drogą do Boga, innym z wolnością, 
jakiej zazdrościmy szybującym w górze ptakom. We wszystkich wymienionych przy
padkach idea wyrażania „dobrego” przez kierunek „w górę” pozostanie niezmieniona, 
ale różnorodność doświadczeń, do których odwołują się poszczególni odbiorcy, spra
wia, że przy bardziej szczegółowym wniknięciu w istotę znaczenia będzie się dało 
dostrzec różnice w pojmowaniu metafory „góra to dobrze”. W odbiorze przedstawienia 
teatralnego nie jest zupełnie obojętne, czy przemieszczanie się bohatera w górę zinter
pretujemy jako wędrówkę w stronę wolności, czy raczej ku Bogu. W przedstawieniu 
Balladyny wyreżyserowanym przez Iwo Galla daje się na przykład zauważyć znaczący 
podział sceny na pozytywnie nacechowaną prawą stronę oraz negatywnie nacechowaną 
lewą. W swojej interpretacji Konstanty Puzyna wskazuje na kilka możliwych źródeł 
takiego znaczącego podziału sceny. Przywołuje więc misteryjny podział na prawą stro
nę reprezentującą niebo oraz lewą - zarezerwowaną dla piekła. Wspomina także 
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o prawej stronie „wschodu, narodzin, początku” oraz lewej „zachodu, zmroku, nasłu
chiwania końca”33.

33 K. Puzyna, „Balladyna”.... s. 6.

Wszystkie te koncepty budują obraz metaforyczny pożądany dla zrozumienia kon
cepcji inscenizacyjnej. Knowania Goplany z Kostrynem, ponieważ rozgrywają się po 
lewej stronie sceny, nabierają charakteru piekielnych knowań. Jednocześnie Goplana, 
kiedy opuszcza na zawsze swoje królestwo, uchodząc na lewo, przywołuje raczej sko
jarzenie z końcem dnia, zmierzchem swojej świetności. Odwołując się do symboliki 
piekła, tracimy metaforyczny obraz odejścia Goplany, zamieniając go na dosłowny 
i płaski w tym przypadku wniosek, że Goplana wraca oto tam, skąd przyszła, do piekła. 
Z jednej zatem strony, na pewnym stopniu uogólnienia mamy do czynienia ze spójnym 
obrazem łączącym śmierć z piekłem, z drugiej - w odniesieniu do poszczególnych 
rozwiązań inscenizacyjnych - nie jest obojętne, który z obrazów źródłowych przywo
łamy. Jednocześnie uogólniając naszą interpretację do poziomu, na którym lewy zna
czy po prostu zły, prawy zaś - dobry, odrywamy się od realiów tworzonych przez in
scenizację Galla.

Negatywne nacechowanie lewej strony wypływa także z doświadczenia praworęcz- 
ności. Lewa ręka jest mniej sprawna, a zatem i mniej ważna. Dobrze jest być „prawą 
ręką szefa”, natomiast posiadanie „dwóch lewych rąk” jest synonimem niezdolności do 
poprawnego wykonania jakichkolwiek działań manualnych. Jednak to akurat źródło 
negatywnego nacechowania lewej strony nie ma żadnego znaczenia w odbiorze insce
nizacji Galla. Kiedy Goplana opuszcza swoje królestwo, kieruje się na lewo, a więc 
w stronę zmierzchu świetności, śmierci czy nawet piekła. Z całą natomiast pewnością 
wyjście lewą stroną sceny nie sugeruje, że królowa musi odejść, gdyż „ma dwie lewe 
ręce” i jest niezdolna do sprawowania władzy. Taki wniosek wydaje się zupełnie non
sensowny w kontekście dramatu. Każda interpretacja musi zatem odwoływać się do 
źródeł znaczenia metaforycznego. Możliwość uogólnienia w rodzaju dobry = prawy, 
zły = lewy nie zawsze w pełni oddaje znaczenie metaforyczne obrazu świata przedsta
wianego.

Jednak nawet jeśli doświadczenie, leżące u podstaw danej metafory, zostało jedno
znacznie określone, jej interpretacja przez poszczególnych odbiorców może być od
mienna. Pojmowanie danej metafory nie zależy bowiem bezpośrednio od samego do
świadczenia, ale od obrazu mentalnego, jaki się utrwalił w umyśle widza pod wpły
wem tego doświadczenia - a obrazy te mogą być różne. Przywoływana już metafora 
z przedstawienia Król Lear, w którym „królestwo to płótno wyprane” przez Reganę 
i Gonerylę, nie przez wszystkich będzie odczytana jako degradacja ojczyzny do po
ziomu jednego z przedmiotów codziennego użytku, który córki Leara traktują w spo
sób niewykraczający poza chłodny pragmatyzm. Osoba postrzegająca czynność prania 
jako ciężki obowiązek może dojrzeć w działaniach sióstr akt podjęcia się ciężkiej, 
a przecież koniecznej pracy. Z innej jeszcze strony, pranie kojarzy się pozytywnie jako 
przywracanie czystości zabrudzonym tkaninom, co by oznaczało, że siostry także w tej 
perspektywie podejmują się chwalebnego przedsięwzięcia zaprowadzenia porządku 
w królestwie nieco kapryśnego króla. Wszystkie sugerowane przypuszczenia weryfi
kuje w ostateczności rozwój akcji, przedstawiający Reganę i Gonerylę w świetle ne
gatywnym. Jednak w momencie kiedy widzowie oglądają scenę składania płótna, cha
raktery królewskich córek nie są jeszcze jednoznacznie określone, więc sama metafora 
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otwiera różnie możliwości interpretacji zachowania sióstr. Ostateczna wykładnia dzia
łań Regany i Goneryli będzie zatem zależała od dalszego rozwoju akcji, który potwier
dzi jedną z hipotez, tłumaczących metaforyczny obraz „prania królestwa”.

Uwzględnienie indywidualnego charakteru doświadczeń, wykorzystywanych 
w konceptualizacjach metaforycznych, nie prowadzi zatem do subiektywizmu w od
biorze spektaklu. Doświadczenie indywidualne, do którego odwołuje się widz, musi 
bowiem spełniać zasady relewancji. Jeśli więc inscenizacja wyróżnia, jako znaczący 
porządek wertykalny, sceny, to również w umyśle widza powstanie obraz mentalny, 
wykorzystujący ten sam porządek. Znaczenie, jakie niesie ze sobą obraz metaforyczny, 
musi przy tym być uzasadnione kontekstem całości inscenizacji, w tym kontekstem 
działań postaci. W omawianej inscenizacji Balladyny niepewność, z jaką ludzkie po
stacie poruszały się po rusztowaniach, nakazywała kierunkowi „w górę” przypisać 
znaczenie negatywne. Interpretacja obrazu metaforycznego nie jest kwestią subiektyw
nej decyzji odbiorcy. Jednak indywidualny charakter doświadczenia, kształtującego 
daną metaforę, pozwala widzowi nie tylko na odczytanie sensu danej metafory, ale 
również na bardziej osobiste przeżycie oglądanego obrazu. Nie wszyscy zapewne mieli 
okazję doświadczyć niepewności towarzyszącej drodze nieuczciwego zdobywania 
władzy. Każdy posiada jednak doświadczenie utraty równowagi i jest świadom konse
kwencji, jakie towarzyszą upadkowi. Losy Balladyny stają się zatem bliższe odbiorcy, 
który dzięki metaforze może odczuć to, czym jest niepewna, bo łamiąca prawa natury, 
droga do władzy.

Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale ujęcie metafory przede wszystkim jako waż
nego mechanizmu procesu poznawczego wiąże się ze specyfiką odbioru spektaklu 
teatralnego, który zazwyczaj nie pozwala na dłuższe rozważania nad znaczeniem 
przedstawianych zdarzeń. Kolejne obrazy przemijają, a ich szczegółowa analiza może 
opierać się jedynie na dość zazwyczaj zawodnej pamięci odbiorcy. Poza tym widz nie 
jest w stanie poświęcić zbyt dużo uwagi minionym wydarzeniom, gdyż akcja rozwija 
się bez przestanku, przynosząc wciąż nowe treści do interpretacji. Nie oznacza to, że 
metafory w teatrze nie dają się rozpatrywać w kategoriach estetycznych, piękna kon
strukcji oraz głębi znaczenia. Tego rodzaju interpretacje dotyczą jednak najczęściej 
inscenizacji, w których metafora ujmuje element świata przedstawionego w większej 
perspektywie czasowej. Metaforyczne znaczenie może mieć w takim przypadku na 
przykład ciąg działań danej postaci, wypełniających cały spektakl. Także wielokrotne 
powtórzenia tego samego obrazu metaforycznego pozwalają widzowi wniknąć głębiej 
w jego złożoność. Przykładami tego rodzaju spektakli mogą być inscenizacje Kantora 
oraz Mądzika, które posługują się powtórzeniami, a często nawet całość spektaklu daje 
się ująć w ramy jednego znaczenia metaforycznego.

Jednak w przypadku iluzyjnego teatru dramatycznego główną funkcją metafory 
wydaje się „przybliżenie” świata przedstawianego odbiorcy. To „przybliżenie”, czyli 
przede wszystkim ułatwienie odbioru, jednocześnie nie wyklucza wartości estetycz
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nych leżących u podstaw zainteresowania odbiorcy dziełem artystycznym. Zgodnie 
z założeniem semantyki kognitywnej, większa część procesu konceptualizacji przebie
ga w nieświadomości widza, co wyjaśnia możliwość funkcjonowania metafor jako 
konceptualizacji, pozwalających na szybkie pojmowanie oglądanych zdarzeń. Dla 
badacza teatru istotnym zadaniem pozostaje rozszyfrowanie tego procesu w celu dotar
cia do motywacji, które formują ostateczny kształt interpretacji. Dzięki temu możliwe 
staje się określenie zależności między zabiegami inscenizacyjnymi a znaczeniami 
nadawanymi im przez widzów teatralnych. Wyobrażenia metaforyczne powstają bo
wiem w wyniku konfrontacji tego, co widzowie dostrzegają na scenie, z ich indywidu
alnymi przekonaniami i wiedzą.

Na podstawie propozycji Lakoffa oraz przedstawionych w tej pracy analiz metafor 
można wyróżnić kilka zasadniczych aspektów konceptualizacji metaforycznej, które 
należy wziąć pod uwagę podczas jej analizowania.

Metafory stanowią część struktur pojęciowych, tworząc systematyczny układ wza
jemnych powiązań. Koherencja tego systemu oraz jego logika pozwalają przyjąć zbiór 
pojęć metaforycznych za fundament naszego codziennego myślenia i wnioskowania.

Podstawą koherencji metafor jest ich zakotwiczenie w ludzkim doświadczeniu za 
pośrednictwem elementu źródłowego. Takie zakotwiczenie umożliwia wnioskowanie 
o pojęciach bardziej dla nas abstrakcyjnych stanowiących element metaforyzowany.

Proces konceptualizacji metaforycznej wyrasta z konfrontacji kontekstów kogni
tywnych, wpisujących się w struktury poznawcze, podporządkowanych jednocześnie 
regule relewancji. Kontekstami istotnymi dla odbioru przedstawienia teatralnego, jakie 
dają się wyróżnić, są informacje odbierane podczas oglądania przedstawienia teatral
nego, doświadczenia nabyte w procesie codziennej interakcji z otaczającym światem 
lub wiedza zdobyta poza bezpośrednim doświadczeniem oraz znajomość konwencji 
teatralnych.

Dla pełnej charakterystyki metafory w teatrze, obok reguł interpretacji należy także 
wymienić jej zdolność do poszerzania możliwości oddziaływania inscenizacji na wi
dza:

• Przedstawianie tego samego pojęcia w różnych ujęciach metaforycznych po
zwala uwypuklać wybrane aspekty, kosztem innych.

• Stworzenie możliwości unaoczniania znaczeń abstrakcyjnych spełnia szczególną 
funkcję w teatrze, który rzadko posługuje się skonwencjonalizowanym kodem 
znaków wizualnych odpowiadających znaczeniom abstrakcyjnym.

• Odwołanie się do doświadczenia widza w celu przybliżenia trudnych lub obcych 
mu treści.

Możliwość zakotwiczenia komunikowanych treści w doświadczeniu odbiorcy od
grywa także istotną rolę w kontekście relewancji, którą należy rozpatrywać w odnie
sieniu do skali kosztów i korzyści. Metafora, dzięki odwołaniu się do doświadczenia 
odbiorcy, zmniejsza bowiem koszty pojmowania przedstawianych zdarzeń i obrazów. 
Pozwala wykorzystać widzowi wiedzę, która stanowi dla niego na tyle dobrze znany 
teren, że porusza się po nim bez większych trudności. Mówiąc o skali kosztów, trzeba 
także pamiętać, że odbiorca szacuje spodziewane trudności interpretacyjne nie post 
factum, ale już na samym początku procesu konceptualizacji. Jeśli więc przedstawiane 
treści będą sprawiały wrażenie zawiłych i nieznanych, widz może nawet nie próbować 
ich rozumieć, spodziewając się zbyt dużego wysiłku intelektualnego. Tymczasem ob
raz, który odwołuje się do jego indywidualnego doświadczenia, będzie sprawiał wra
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żenie łatwiejszego do rozszyfrowania, a tym samym zachęcał do podjęcia wysiłku 
interpretacyjnego. Z kolei przypisane do metafory wartości artystyczne pozwalają do
mniemywać, że trud interpretacji zostanie wynagrodzony w postaci przeżyć estetycz
nych. Poszczególne obrazy metaforyczne w teatrze nie powinny jednak zazwyczaj 
sprawiać odbiorcy zbyt wielkich trudności interpretacyjnych, nawet jeśli ostateczne 
znaczenie metafory miałoby się okazać nader wartościowe. Rozwijająca się akcja 
spektaklu teatralnego domaga się ciągłej uwagi widza, a zbyt intensywne i długie roz
ważania nad minionym obrazem mogą spowodować przeoczenie informacji ważnych 
dla zrozumienia całości przedstawienia.

Tak więc metafora teatralna musi być rozpatrywana w kontekście zasady relewan- 
cji, określanej przez skalę kosztów i zysków. Mieczysław Porębski ma bowiem rację, 
że „w warstwie konotacyjnej wyinterpretować można wszystko, jeśli się tylko bardzo 
chce”. Nie wszystkie interpretacje są jednak warte trudu, jaki widzowie podejmują dla 
zrozumienia zaskakujących działań postaci czy też dziwnych przedmiotów i obrazów 
pojawiających się na scenie.





CZY TEATR POTRZEBUJE 
REWOLUCJI KOGNITYWISTYCZNEJ?

Kognitywizm określa się czasem mianem „rewolucji”, która przyniosła nowy para
dygmat w nauce. Stanowiąca jedną z fundamentalnych przesłanek niniejszej rozprawy 
definicja znaczenia, jaką sformułował Ronald Langacker, potwierdza tezę o zasadni
czej zmianie w podejściu do semantyki. Przypomnijmy, że Langacker „utożsamia zna
czenie z konceptualizacją, którą definiuje szeroko jako doświadczenie mentalne obej
mujące »koncepcje, nowe oraz pojęcia już ustalone, doświadczenia zmysłowe, kine
tyczne i emocje, zdolność rozpoznawania bezpośredniego kontekstu (społecznego, 
fizycznego i językowego) itp.« Treść pojęciowa stanowi zatem tylko jeden z elemen
tów znaczenia, które uzupełnia taki lub inny sposób ujmowania owej treści przez auto
ra konceptualizacji”1. „Rewolucyjność” tej definicji nie polega jednak na odrzuceniu 
wcześniejszych propozycji, ale na znacznym poszerzeniu kręgu zagadnień wchodzą
cych w zakres kategorii znaczenia. Wydaje się zatem, że istotę nowej metodologii 
lepiej oddaje inne określenie Elżbiety Tabakowskiej, która pisze o kognitywizmie jako 
o „unaukowionej intuicji”. Wiele procesów poznawczych oraz komunikacyjnych wy
myka się ścisłym regułom ujęcia formalnego, a ich opis musi odwoływać się do intuicji 
jako źródła stawianych hipotez. Poczynione na takim gruncie ustalenia, dotyczące 
mechanizmów ludzkiej percepcji, procesów myślowych oraz ich ekspresji (np. słow
nej), wykraczają poza ramy poprawności językowej lub innego kodu. Nietrudno do
strzec, gdzie się skrywa atrakcyjność propozycji kognitywistów dla badań nad odbio
rem przedstawienia teatralnego, które w jeszcze większym stopniu niż język naturalny 
wymyka się normom poprawności. Jednocześnie nie oznacza to wcale, że znaczenia 
nadawane przedstawieniu teatralnemu przez widzów są przypadkowe i nieprzewidy
walne. Motywacje kierujące procesami poznawczymi tkwią bowiem nie tylko w nor
mach określonych przez dany system (kod), ale również w ludzkich możliwościach 
poznawczych, ujawniających się w komentarzach lub reakcjach na obserwowane wy
darzenia. Z tego względu w niniejszej pracy znacznie częściej analizuję obce teksty 
krytyczne, aniżeli podaję własne przykłady interpretacji. Głównym celem omawianych 
przykładów nie była bowiem prezentacja możliwości wykorzystania kategorii kogni
tywnych do analizy przedstawienia teatralnego, ale przekonywające wykazanie, że leżą 
one u podstaw wniosków interpretacyjnych każdego widza teatralnego.

1 E. Tabakowska, Profilowanie..., s. 168.

Ogólny charakter przedstawionego w niniejszej rozprawie modelu nadawania zna
czeń w teatrze wynika również z tego, że nie wyklucza on możliwości wnioskowania 
na podstawie innych modeli interpretacji. Analiza semiotyczna stanowi część procesu 
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poznawczego, w której odbiorca wykorzystuje swoją wiedzę zmagazynowaną w postaci 
modeli oraz kodu kulturowego. Z kolei Ingardenowski podział dzieła teatralnego na war
stwy jest podyktowany praktyczną potrzebą badacza, a co za tym idzie, odbiorcy, który 
posługuje się modelem fenomenologicznym. Można by jeszcze przytoczyć więcej przy
kładów ukazujących, w jaki sposób kognitywizm interpretuje inne teorie poznania. Jed
nak dla podsumowania rozważań tej dysertacji istotniejsze jest wskazanie na różnice, 
jakie zachodzą między kategoriami składającymi się na proponowany tutaj model proce
su poznawczego a analogicznymi zagadnieniami z zakresu semiotyki i fenomenologii.

Zacznijmy od przypomnienia, że kognitywizm odrzuca model komunikacji, ograni
czający się jedynie do dekodowania znaczeń, włączając w zakres swoich rozważań 
takie aspekty, jak „nowe koncepcje oraz pojęcia już ustalone, doświadczenia zmysło
we, kinetyczne i emocje, zdolność rozpoznawania bezpośredniego kontekstu (społecz
nego, fizycznego i językowego) itp.”2 W takim ujęciu aktem zapoczątkowującym pro
ces odbioru nie jest rozpoznanie znaku, ale działanie ostensywne, polegające na kon
centracji uwagi odbiorcy, które skłania go do poszukiwania relewancji. O samej uwa
dze jako istotnym czynniku komunikacji pisali również semiotycy i strukturaliści, ale 
w ich rozumieniu uwaga związana była zawsze z selekcją, a co za tym idzie - z hie
rarchizacją znaków. Tymczasem akt ostensji nie zawsze wiąże się ze wskazaniem 
określonego znaku. W wielu przypadkach uwagę odbiorcy przyciąga bliżej nieokreślo
ne zjawisko, które domaga się interpretacji, czyli nadania mu pewnego sensu. Dzięki 
zatem mechanizmowi ostensji możliwe staje się wyjście poza proste dekodowanie 
w stronę konstruowania znaczeń, a także tworzenia całkiem nowych pojęć i ujmowania 
nieznanych dotąd fenomenów.

2 Ibidem.
3 Ibidem.

Akty ostensji nie ograniczają się jednocześnie wyłącznie do inicjowania aktywności 
poznawczej widza, lecz również aktywnie wpływają na proces kształtowania się 
struktur pojęciowych. Działania ostensywne dzięki koncentrowaniu uwagi odbiorcy na 
wybranych elementach inscenizacji, wypełniających przestrzeń sceniczną, determinują 
w dużym stopniu to, które struktury pojęciowe zostaną wyróżnione w procesie kon- 
ceptualizacji jako profil w stosunku do bazy kognitywnej. Należy jednak pamiętać, że 
rola odbiorcy teatralnego nie sprowadza się jedynie do mechanicznego przełożenia 
informacji napływających ze sceny, ale - na ich interpretacji. Powstająca w umyśle 
widza struktura profil-baza, decydująca o znaczeniu wybranego fragmentu przedsta
wienia, zależy zarówno od układu elementów inscenizacji, jak i od samego widza: jego 
wiedzy, sposobu rozumowania, a także nastawienia psychicznego. Tym samym profi
lowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów obrazowania, określający ludzką 
„zdolność »postrzegania« rzeczy na różne sposoby, a w konsekwencji konstruowania 
różnych konceptualizacji”3. W teorii Ingardena podobną funkcję spełniają wyglądy 
wyobrażeniowe. Dla jasnego rozróżnienia obu kategorii należy więc wyjaśnić, że sta
nowią one różne wymiary obrazowania. Podczas gdy Ingardenowskie wyglądy okre
ślają perspektywę, z której dana rzecz jest „postrzegana”, profilowanie określa relację 
pomiędzy przedmiotem poznania a tymi elementami struktury semantycznej, które są 
bezpośrednio istotne dla scharakteryzowania danego pojęcia. Proces wyróżniania pro
filu z bazy różni się także w sposób zasadniczy od konstrukcji hierarchicznej, na którą 
zwracają uwagę strukturaliści. Dominacja jednego ze składników dzieła nad innymi 
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pozwala określić oś, wokół której zorganizowane są pozostałe znaki, tworząc uporząd
kowanie związane z estetyką utworu. Z kolei profilowanie stanowi mechanizm kon- 
ceptualizacji, wpisującej się w ramy procesu poznawczego.

Rozpatrywanie znaczenia jako procesu konstruowania sensów, dokonywanego 
przez odbiorcę, wymaga określenia punktu, do którego zmierza jego aktywność. 
W klasycznym ujęciu semiotycznym końcowym efektem procesu semiozy jest ustalone 
przez konwencję ujęcie pojęciowe. Poprawna analiza związków, jakie zachodzą mię
dzy poszczególnymi znakami, zapewnia dotarcie do właściwego znaczenia wypowie
dzi lub tekstu. Ten wyidealizowany model nie odpowiada jednak rzeczywistemu pro
cesowi interpretacji. Ten sam fragment inscenizacji można interpretować głębiej lub 
jedynie powierzchownie, ujmować w wąskiej lub szerokiej perspektywie. Przyjęta 
strategia zależy od potrzeb indywidualnego odbiorcy. Wyjaśniając to samo zjawisko 
małemu dziecku i dorosłej osobie, dokonujemy często zupełnie odmiennych charakte
rystyk, przyjmując jednocześnie, że w obu przypadkach znaczenie zostało określone 
w sposób dostateczny. Dlatego rozważając sposób nadawania znaczenia poszczegól
nym fragmentom przedstawienia, należy uwzględnić relewancję, rozpatrywaną w ra
mach skali kosztów podjęcia trudu interpretacji oraz korzyści, jakie przynoszą poczy
nione ustalenia. Zgodnie z zasadą relewancji, proces konstrukcji znaczenia zatrzymuje 
się w momencie, kiedy stopień zrozumienia oglądanych zjawisk wydaje się zadowala
jący dla odbiorcy. Mechanizm ten wyjaśnia równocześnie, dlaczego bardziej gruntow
na analiza nie zawsze będzie lepsza. Na pewnym etapie pogłębienie naszego rozumie
nia wymaga znacznego zaangażowania, którego nie uzasadniają ewentualne korzyści 
płynące z odkrywania nowych treści.

Podsumowując powyższe spostrzeżenia, poczynione na gruncie zestawienia wyróż
nionych aspektów kognitywnego modelu poznania z ujęciami, jakie proponuje semio
tyka i fenomenologia, należy zauważyć, że kognitywizm zasadniczo przeciwstawia się 
obu tym teoriom, gdyż uwzględnia psychologiczne oraz indywidualne aspekty odbioru. 
Jednocześnie proponuje rozwiązanie pośrednie między skrajnym subiektywizmem 
i obiektywizmem. Znaczenia powstają bowiem w wyniku konfrontowania przez od
biorcę napływających informacji z jego aktualnymi wyobrażeniami i przekonaniami. 
Ostateczny efekt uzależniony jest zatem zarówno od danych postrzeżeniowych, jak 
i od możliwości poznawczych danej jednostki. Całkowicie subiektywny charakter od
bioru został ograniczony także ze względu na to, że członkowie poszczególnych spo
łeczności podzielają wiele wyobrażeń oraz przekonań wykorzystywanych w trakcie 
indywidualnych interpretacji. Wspólnota wyobrażeń jest prostą konsekwencją uniwer
salnych reguł percepcji, jak również procesu komunikacji społecznej, który pozwala na 
uzgadnianie (negocjowanie) wspólnych ujęć wyobrażeniowych, określających wyróż
nione zjawisko. Interpretacje konkretnych widzów odwołują się zatem w pewnym 
zakresie do tych samych kontekstów kognitywnych, a to umożliwia porównywanie 
indywidualnych sposobów pojmowania i ewentualne uzgodnienie wspólnie akcepto
wanej interpretacji, relewantnej dla danego fragmentu przedstawienia.

Mimo wyraźnych różnic, jakie dzielą kognitywizm od semiotyki bądź fenomenolo
gii w charakterystyce kategorii pojęciowych, zawarta w niniejszej rozprawie propozy
cja analizy procesu nadawania znaczeń w teatrze na gruncie trzech jego zasadniczych 
aspektów: ostensji, konceptualizacji i relewancji - nie szokuje nowością. Wiele badań 
odbioru spektaklu teatralnego w różny sposób odwołuje się do wymienionych katego
rii, starając się znaleźć odpowiedź na pytania:
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A. Co dany widz uważa za istotne?
B. Na jakich elementach inscenizacji koncentruje się jego uwaga?
C. W jaki sposób elementy te są przez niego interpretowane?
D. Jakie emocje wywołują u widza oglądane zdarzenia?
E. W jaki sposób ocenia on poszczególne fragmenty inscenizacji, jak również jej 

całość4?

4 J. Martin, W. Sauter, Understanding..., s. 30.

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że do zagadnienia ostensji odnoszą się 
pytania A i B, procesu konceptualizacji dotycząC i D, relewancję zaś można powiązać 
z D i A. Istotną zaletę, odróżniającą model kognitywny od dotychczasowych ujęć, 
stanowi to, że wskazuje on na zależności łączące poszczególne aspekty odbioru. Dzięki 
temu badania dotyczące percepcji oraz reakcji emocjonalnych można powiązać z inter
pretacjami przedstawianymi przez widzów teatralnych. Możliwe tym samym staje się 
przejście od danych empirycznych do świata znaczeń. Równie ważne dla teatrologa 
okazują się ustalenia językoznawstwa kognitywnego, które w formach językowych 
odnajduje odbicie nieświadomych w dużej mierze procesów mentalnych, formujących 
nasz sposób myślenia i odczuwania. Zgodnie z tą regułą badania testowe oraz analiza 
swobodnych wypowiedzi widza nie muszą poprzestawać na jego bezpośrednich wy
znaniach, ale mogą docierać do strategii odbiorczych oraz motywacji, których on sam 
opisać nie potrafi lub nie jest ich świadomy.

Propozycja spojrzenia na zagadnienie znaczenia w teatrze z perspektywy semantyki 
kognitywnej nie służy jednak tylko zaspokojeniu ciekawości teatrologów. Znajomość 
strategii odbiorczych pozwala na bardziej przekonującą interpretację przedstawienia 
teatralnego. Wyjaśnianie poszczególnych fragmentów inscenizacji nie powinno ogra
niczać się do arbitralnego określania znaczeń, ale musi zmierzać do nakłonienia słu
chaczy do tego, aby je zaakceptowali jako zgodne z własnymi odczuciami, wyobraże
niami i przekonaniami, jakie żywią względem obejrzanego spektaklu. Jedynie bowiem 
w ten sposób refleksja nad znaczeniem przedstawienia stanie się istotnym składnikiem 
doświadczenia teatralnego. Dlatego kognitywne ujęcie procesu poznawczego w teatrze 
zmierza nie tylko do rozpoznania subiektywnych procesów rozumienia przedstawienia 
teatralnego przez odbiorcę, ale umożliwia jednocześnie powiązanie dyskursu, którym 
posługują się znawcy teatru z indywidualnym doświadczeniem i odczuciami przecięt
nego widza.
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