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interpretacje 
dramatu

Redakcja: 
Wojciech Baluch, Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając

Seria Interpretacje dramatu, wydawana przez Księgarnię Akademicką 
we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, pre
zentuje wieloaspektowe analizy dramatu współczesnego i tradycyjnego, 
polskiego i obcego. W serii ukazują się monografie autorskie i zbiorowe 
o charakterze przekrojowym i komparatystycznym oraz prace przedsta
wiające dorobek narodowych dramaturgii, dokonania wybranych dra- 
matopisarzy, prezentacje i próby zastosowania różnorakich teorii czy 
nowych metodologii do analizy tekstów dla teatru, a także ujęcia słow
nikowe. Publikujemy nie tylko książki rodzimych autorów, ale także 
tłumaczenia prac obcojęzycznych, przede wszystkim takich, które od
krywczością swoich propozycji i radykalnością ujęć mają szansę rów
nież u nas zainicjować pożyteczną dyskusję. 

Interesują nas nie tylko teksty dla teatru pisane zgodnie z tradycyj
nymi regułami dramatyczności i teatralności, ale także wszystkie nieka- 
noniczne spojrzenia na sztukę teatru, czyli takie, które problematyzują 
tradycyjne relacje między tekstem (słowem) a inscenizacją (przedsta
wieniem) czy między fikcyjnym, realnym a wirtualnym. Oprócz kon
tekstu teatralnego niezwykle istotne wydają się nam różnego typu kon
teksty kulturowe oraz problemy przekładu, tyleż międzyjęzykowego, co 
międzykulturowego, podobnie jak zagadnienia dramaturgii form wido
wiskowych i - szerzej - dramaturgii kultur. Seria Interpretacje dramatu 
chce bowiem pokazywać dramatologię jako dziedzinę interdyscyplinar
ną, obejmującą wiele ujęć, perspektyw i paradygmatów teoretycznych. 
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ROZDZIAŁ I

Dlaczego estetyka performatywności

Dnia 24 października 1975 roku w galerii Krinzinger w Innsbrucku 
miało miejsce interesujące i pamiętne wydarzenie. Marina Abramovic, 
artystka z ówczesnej Jugosławii, pokazała swój performans Lips oj 
Thomas (Usta Tomasza). Najpierw zdjęła ubranie i naga podeszła do tyl
nej ściany galerii, by przypiąć do niej fotografię długowłosego mężczy
zny, który nieco przypominał ją wyglądem. Następnie obrysowywała tę 
fotografię konturem pięcioramiennej gwiazdy i zbliżyła się do stojącego 
obok stołu, przykrytego białym obrusem. Stała na nim butelka czerwo
nego wina, słoik miodu i kryształowy kieliszek. Obok leżała srebrna ły
żeczka i pejcz. Abramovic usiadła za stołem, sięgnęła po słoik i łyżecz
kę. Powoli, łyżka po łyżce, zjadła cały kilogram miodu. Potem nalała 
sobie do kieliszka wina i piła je powoli. Nalała sobie powtórnie i jeszcze 
raz, aż opróżniła całą butelkę. Wtedy prawą ręką zgniotła kieliszek. Dłoń 
zaczęła krwawić. Artystka wstała od stołu i znów podeszła do ściany, na 
której wisiała fotografia. Stojąc plecami do ściany, a przodem do widzów 
żyletką wycięła sobie na brzuchu pięcioramienną gwiazdę, która spłynę
ła krwią. Chwyciła pejcz, uklękła pod fotografią plecami do widzów i za
częła się z całej siły biczować. Na jej plecach pojawiły się czerwone prę
gi. Potem położyła się na wznak na blokach lodu, szeroko rozpościerając 
ramiona. Na suficie umieszczony był grzejnik, który kierował strumień 
ciepła na jej brzuch, powodując ponowne krwawienie rany w kształcie 
gwiazdy. Artystka leżała bez ruchu, najwidoczniej zdecydowana cierpieć 
tak długo, aż ciepło z grzejnika stopi lód. Kiedy przez pół godziny nie 
dawała żadnego znaku, że chce przerwać męczarnię, kilku oglądających 
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nie wytrzymało napięcia. Podeszli do bloków lodu, chwycili Abramovic 
pod ręce i wynieśli, kończąc tym samym performans.

Performans Abramovic trwał dwie godziny. W tym czasie performer- 
ka i widzowie wzięli udział w wydarzeniu, którego nie przewiduje i nie 
sankcjonuje ani tradycja ani obowiązujące konwencje sztuk plastycznych 
i widowiskowych. Swoimi działaniami artystka nie powołała przecież do 
istnienia żadnego artefaktu; nie stworzyła żadnego autonomicznego wo
bec niej samej dzieła, posiadającego określony kształt i możliwego do 
wystawienia w innym miejscu i czasie. Trudno też powiedzieć, żeby coś 
przedstawiała. Nie zachowywała się jak aktorka grająca sceniczną po
stać, która je zbyt wiele miodu i pije zbyt wiele wina, a potem w rozmaity 
sposób kaleczy swoje ciało. To, co robiła, wcale nie oznaczało, że jakaś 
fikcyjna postać zadaje sobie ból. Okaleczała samą siebie. Maltretowała 
własne ciało, świadomie lekceważąc jego ograniczenia. Z jednej strony 
wprowadziła w nie zbyt wiele takich substancji, które choć w niewielkiej 
ilości wzmacniają organizm, to w tym przypadku niewątpliwie musiały 
wywoływać mdłości. Tym dziwniejszy zdawał się brak jakichkolwiek 
oznak tego typu reakcji na jej twarzy i w zachowaniu. Z drugiej strony 
w tak brutalny sposób kaleczyła swoje ciało, że każdy z widzów zapew
ne wyobrażał sobie towarzyszący temu ogromny ból. Lecz i tym razem 
Abramovic nie dawała tego po sobie poznać - żadnego jęku, krzyku, ni 
śladu cierpienia na twarzy. W jednym i w drugim przypadku nie zdra
dzała żadnych cielesnych oznak, które mogłyby uchodzić za symptomy 
mdłości lub bólu. Trzymała widzów w niepewności co do tego, czy mają 
do czynienia z faktycznym cieipieniem czy też zostało ono tylko przed
stawione, wyłącznie przed nimi odegrane. Ograniczyła się do wykonania 
czynności, które w widoczny sposób przemieniały jej ciało - zmusiła je 
do przyjęcia miodu i wina a następnie okrutnie je okaleczyła - nie ujaw
niając żadnych symptomów swoich wewnętrznych doznań.

Postawiła zatem widzów w irytującej, głęboko dezorientującej 
i w tym sensie trudnej do zniesienia sytuacji, gdyż zakwestionowała 
wszystkie niepodważalne dotąd normy i zasady. Odwiedzający galerię 
czy teatr ma tę zagwarantowaną tradycją pewność, że przypadnie mu 
rola kogoś, kto patrzy z bezpiecznego dystansu. W galerii oglądamy 
dzieła sztuki z mniejszej lub większej odległości, choć nigdy nie mamy 
prawa ich dotknąć. Widz w teatrze śledzi akcję sceniczną w wielkim 
wewnętrznym poruszeniu i z ogromnym zaangażowaniem, lecz nie in- 
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geruje nawet w chwili, kiedy jakaś postać (np. Otello) chce zamordować 
inną (w tym przypadku Desdemonę). Doskonale przecież wie, że cho
dzi jedynie o pozór zabójstwa, a w finale grająca Desdemonę aktorka 
wyjdzie do ukłonów u boku aktora grającego Otella. Natomiast w życiu 
codziennym obowiązuje zasada natychmiastowej interwencji, kiedy ktoś 
zagraża własnemu bądź cudzemu życiu - nawet jeśli wiąże się to z na
rażeniem naszego ciała i życia. Jak zatem powinien się zachować widz 
performansu Abramović? W oczywisty sposób artystka kaleczyła swoje 
ciało w naszej (świadomej) obecności i z pełną świadomością chciała 
przedłużyć własne cierpienie. Gdyby robiła to na miejskim placu, żaden 
z widzów nie miałby wątpliwości, że należy szybko interweniować. Ale 
tutaj? Czyż respekt dla sztuki nie wymaga tego, żeby pozwolić artyst
ce wykonać zamierzone działania? Inaczej ryzykujemy zniszczenie jej 
„dzieła sztuki”. Z drugiej strony: czy da się pogodzić z humanitarny
mi zasadami, z ludzkim współczuciem spokojne oglądanie kogoś, kto 
robi sobie krzywdę? Czyżby Abramović chciała zmusić oglądających 
do tego, by stali się podglądaczami? A może chciała poddać ich pró
bie, sprawdzając, jak daleko może się posunąć, nim ktoś zdecyduje się 
wreszcie położyć kres jej cierpieniu? Jak należy to rozumieć?

W tym performansie Abramović stworzyła taką sytuację, która 
umieszczała widza między normami i regułami sztuki a prawami co
dziennego życia, między zasadami estetyki a nakazami etyki. W tym 
właśnie sensie zaaranżowała sytuację kryzysu, którego nie dało się 
przezwyciężyć, odwołując się do powszechnie przyjętych wzorców za
chowania. Reakcja widzów sprowadzała się najpierw do okazania ciele
snych oznak, których nie ujawniła sama performerka; oznak pozwalają
cych domniemywać o takich choćby stanach wewnętrznych, jak pełne 
niedowierzania zdumienie, narastające podczas jedzenia przez nią miodu 
i picia wina, czy też przerażenie w chwili, kiedy gołą ręką zgniatała kie
liszek. A kiedy Zaczęła wycinać sobie na brzuchu gwiazdę, dało się sły
szeć, jak wywołany jej działaniem szok każę wielu wstrzymać oddech. 
Niezależnie od charakteru przemian, które stały się udziałem widzów 
w czasie dwóch godzin performansu - przemian znajdujących po czę
ści wyraz w możliwych do zauważenia cielesnych symptomach - ich 
źródłem były dopełniane w obecności wszystkich uczestników działania 
o wyraźnie widocznych konsekwencjach. One też wreszcie doprowadzi
ły do przerwania cierpień performerki i jej performansu, jednocześnie 
zmieniając widzów w wykonawców.
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Kiedy dawniej mówiło się o tym, że sztuka ma moc przemieniania 
tak twórców, jak i odbiorców, to najczęściej dotyczyło to twórczej inspi
racji artysty czy wewnętrznego przeżycia odbiorcy, nakazującego mu, jak 
Apollo w wierszu Rilkego: „Musisz zmienić swoje życie”. Oczywiście, 
powszechnie wiadomo, że zawsze istnieli artyści, którzy poddawali wła
sne ciała doświadczeniom granicznym. Autobiografie czy legendarne 
częstokroć opowieści z życia bohemy donoszą o niezliczonych przypad
kach ograniczania ilości snu, zażywania narkotyków, picia alkoholu czy 
innych ekscesów, w tym także samookaleczeń. Jednak skierowana prze
ciwko ciału przemoc nie miała zazwyczaj charakteru aktu twórczego ani 
w intencji artystów, ani w percepcji odbiorców* 1. Służące tu za przykład 
praktyki artystów XIX i XX wieku traktowano w najlepszym przypadku 
jako potencjalne źródło inspiracji. Nawet jeśli uznawano je za nazbyt 
wygórowaną cenę za powstające dzieło sztuki, to nigdy nie traktowano 
ich jako jego integralnej części.

' Wyjątkiem jest tu z pewnością Antonin Artaud, który starał się urzeczywistnić 
swoją wizję teatru okrucieństwa, teatru jako dżumy, przynoszącego śmierć lub wy
leczenie nie na scenie, lecz na własnym ciele, poddawanym działaniu narkotyków
i elektrowstrząsów.

Istniały natomiast - i nadal istnieją - inne dziedziny życia, gdzie 
samookaleczanie i wystawianie się na poważne niebezpieczeństwa jest 
nie tylko „normalne”, ale wręcz kształcące i uznawane za godne naśla
dowania. Mam tu na myśli przede wszystkim niektóre rytuały religijne 
i widowiska jarmarczne. Wiele religii otacza kultem ascetów, eremitów, 
fakirów czy joginów nie tylko dlatego, że zgadzają się oni na niewyobra
żalne dla zwykłych śmiertelników wyrzeczenia i niebezpieczeństwa, 
lecz również dlatego, że wystawiają swoje ciała na fizyczne cierpienie. 
Co bardziej zaskakujące, w niektórych momentach historycznych do
chodziło nawet do upowszechnienia się tego rodzaju praktyk, jak choćby 
samobiczowanie. Po raz pierwszy praktykowały je indywidualnie lub 
grupowo zakonnice i zakonnicy w XI wieku. Później kilkakrotnie nabie
rało ono rangi masowego zjawiska: w połowie XIII i później XIV wieku 
przez całą Europę ciągnęły pochody biczowników, którzy publicznie, na 
oczach zgromadzonych tłumów, maltretowali własne ciała; w krajach 
romańskich rozpowszechniły się natomiast stowarzyszenia pokutników, 
których członkowie także biczowali się przy różnych okazjach. Praktyka 
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dobrowolnego samobiczowania zachowała się aż do dzisiaj; jest m.in. 
ważnym elementem procesji wielkopiątkowych w Hiszpanii oraz nie
których miejscowościach w południowych Włoszech, a także obchodów 
Wielkiego Tygodnia i procesji Bożego Ciała.

Jak dowodzi relacja z życia dominikanek w klasztorze Unterlinden 
koło Kolmaru, spisana przez Katharinę z Gebersweiler na początku XIV 
wieku, dobrowolne biczowanie się stanowiło istotny element liturgii, 
o ile nie jej punkt najistotniejszy:

Po zakończeniu nieszporów i komplety wszystkie siostry pozostawały na 
chórze i modliły się aż do chwili, kiedy dostawały znak, na który zaczynały 
wyrażać swe oddanie Panu. Jedne raz po raz padały na kolana, chwaląc moc 
Pana. Inne, trawione miłością do Boga, nie mogły powstrzymać gorących 
łez, którym towarzyszyły pełne oddania głośne skargi. Nie ruszały się z 
miejsca, nim nie rozpaliła ich na nowo łaska Boża i nie odnalazły tego, „któ
rego wielbiła ich dusza” (Pieśń nad Pieśniami, 1,6). Jeszcze inne dręczyły 
własne ciała, co dzień wystawiając je na sroge cierpienia, jedne biły się 
witkami, inne pejczami, których rzemyki miały trzy albo cztery węzły, albo 
też żelaznymi łańcuchami czy też sznurami z wplecionymi w nie cierniami. 
W Adwencie i w czasie Wielkiego Postu po komplecie siostry udawały się 
do głównej sali albo w inne miejsca, gdzie bezlitośnie dręczyły swoje ciała 
rozmaitymi tego typu instrumentami, aż lała się krew, wtedy odgłos uderzeń 
pejczy słychać było w całym klasztorze i docierał on do uszu Najwyższego, 
słodszy od innych melodii2.

2J. Ancelet-Hustache, Les „ Vitae sororum " d'Unterlinden. Édition critique 
du manuscrit 508 de* ¡a bibliothèque de Colmar, .Archives d’histoire doctrinale et 
littéraire du Moyen Âge” 1930, nr 5, s. 340 i n. Przykład ten zawdzięczam pracy Ni- 
klausa L a r g i e r a, Lob der Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erregung, München 
2001, s. 29 in.
3 Cyt. za: ibidem, s. 30.

Rytuał samobiczowania wyzwalał zakonnice z rutyny klasztornego życia 
i wprawiał w stan, zawierający w sobie potencjał przemiany. Cierpienia, 
na jakie wystawiały swoje ciała, oraz przemoc, z jaką je traktowały, pro
wadziły do przemiany cielesnej, która jednocześnie była procesem trans
formacji duchowej: „Tym, które się w ten sposób zbliżały do Pana, lżej 
było na duszy, ich myśli się oczyszczały, budziły się uczucia, sumienie 
rozjaśniało, a ich duch unosił się do Boga”3. Dobrowolne samobiczowa- 
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nie, narażające ciało na różne formy fizycznego cierpienia, mające na 
celu duchową przemianę, do dziś należy do praktyk pokutnych uznawa
nych przez Kościół4.

4 Por. hasło Discipline opracowane przez E. Bertauda [w:] Dictionnaire du spiri
tualité, t. 3, Paris 1957. Czytamy tu, że samobiczowanie, o ile praktykowane z umia
rem, pozwala „[...] biczującym zbliżyć się w pokorze do cierpienia Chrystusa. [...] 
Praktyki samobiczowania nie należą w żadnym razie do prymitywnej duchowości 
klasztorów ani do epoki wczesnego chrześcijaństwa, kiedy pokuta polegała na po
szczeniu, zachowaniu czystości i czuwaniu na modlitwie. Należy je traktować jako 
godne ćwiczenie. Kiedy tylko się upowszechniły, praktykowali je święci, a dziś na
leżą do podstawowych czynności życia religijnego” (s. 1310), cyt. za: N. L a r g i e r. 
Lob der Peitsche..., s. 40.

Drugą dziedziną kultury, w której akceptuje się ryzyko samookale
czenia i utraty życia, są widowiska jarmarczne. Ich centrum stanowią 
pokazy takich umiejętności, jak łykanie ognia czy miecza albo przebija
nie języka igłami. „Normalnie” grożą one ciężkimi uszkodzeniami ciała. 
W tym przypadku artyści unikają ich wręcz cudem. Inna dziedzina to 
wysoce ryzykowne działania, związane z poważnym, często śmiertel
nym niebezpieczeństwem. Dowodem mistrzostwa jest właśnie wykona
nie takiego zadania bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. W przypad
ku chodzenia po linie bez zabezpieczenia czy pokazów tresury dzikich 
zwierząt wystarczy ułamek sekundy i chwila nieuwagi, aby potencjalne 
zagrożenie stało się faktem: tancerka spada z liny, tygrys zabija tresera, 
zaklinaczka węży ginie od ich jadu lub uduszona w ich splotach. To wła
śnie tego momentu publiczność najbardziej się obawia i zarazem na niego 
czeka z niecierpliwością; to moment, który budzi najgłębszy lęk, ale też 
wyzwala fascynację, potrzebę pełnego sensacji widowiska. Tym razem 
nie idzie już o przemianę wykonawców czy oglądających. Celem jest ra
czej demonstracja niecodziennych cielesnych i umysłowych możliwości, 
które zapierają widzom dech w piersiach i wprawiają w podziw - a więc 
budzą uczucia, które zapewne nie były też obce uczestnikom performan- 
su Abramovic.

W różnych dziedzinach kultury można z łatwością wskazać przykła
dy przemiany widzów w działających uczestników, a to właśnie stanowi
ło drugą osobliwość opisanego wcześniej performansu. Do najbardziej 
ciekawych w tym kontekście należą rytuały wymierzania kary z okresu 
wczesnej epoki nowożytnej. Jak udowodnił Richard van Dülmen, po za
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kończonej kaźni zebrani na placu gapie tłoczyli się wokół skazańca, żeby 
dotknąć jego zwłok, jakiejś części ciała, krwi czy stryczka. Od dopełnie
nia tego aktu uzależniali wyleczenie z określonych dolegliwości lub trak
towali to jako ogólną gwarancję dobrego samopoczucia oraz nietykalno
ści i nienaruszalności ciała3. Podejmowali to działanie w nadziei na trwałą 
zmianę własnego ciała. Miała ona zatem inny charakter niż ta, która stała 
się udziałem uczestników performansu Abramovic. Im nie szło o własne 
ciała, ale o cielesną integralność artystki. Działania, które widzów zmie
niły w działających uczestników, miały na celu położenie kresu jej cie
lesnym cierpieniom. Stanowiły efekt konkretnej etycznej decyzji, której 
przedmiotem był ktoś inny, w tym przypadku sama artystka.

5 Por. R. vanDülmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale 
der frühen Neuzeit, München 1988, głównie s. 161 in.
6 F. T. M a r i n e 11 i, Das Varietetheater, [w:] U. A p o 11 o n i o, Der Futurismus. 
Manifeste und Dokumente einer künstlerischen Revolution. 1909-1918, Köln 1972, 
s. 175 i n.

Od tego, co miało miejsce w czasie performansu Abramovic, różnią 
się także te działania, dzięki którym widzowie zmieniali się w działają
cych uczestników podczas futurystycznych serate, dadaistycznych wie
czorów czy „odwiedzin w galerii” surrealistów na początku XX wieku. 
W tym przypadku za każdym razem prowokowano ich do działania, na
rażając w zaplanowany sposób na wstrząs. Przemiana była zatem pew
nym przewidywalnym elementem inscenizacji; trudno też mówić o ja
kiejś świadomie podejmowanej przez widzów decyzji. Poświadczają to 
zarówno opisy uczestników takich wieczorów, jak też manifesty samych 
artystów. W manifeście Teatr variété (1913) Filippo Tommaso Marinetti 
daje na przykład następujące rady, jak sprowokować widzów:

Należy wzbudzić zaskoczenie i konieczność działania wśród widzów na 
parterze, w lożach i na galerii. Tutaj tylko kilka rad, jak to osiągnąć: kilka 
krzeseł posmarować klejem, żeby widz - pan lub pani - przykleiwszy się 
wywołał ogólną wesołość [...]. Jedno i to samo miejsce sprzedać dziesięciu 
osobom, co wywoła tłok, pretensje i kłomie. - Panom i paniom, o których 
wiadomo, że są lekko zwariowani, łatwo się irytują lub odznaczają eks- 
centryzmem, dać bezpłatne miejsca, żeby wywołali bałagan, wykonując 
obsceniczne gesty, podszczypując damy czy zachowując się nieobyczajnie 
w inny sposób. - Na krzesłach rozsypać proszek wywołujący swędzenie, 
kichanie itp.5 6
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W trakcie opisanego tu artystycznego widowiska uczestnicy jedynie 
pod wpływem szoku i silnej prowokacji zmieniają się w działających. 
Zaś inni widzowie czy wykonawcy przyglądają się im z irytacją, zdzi
wieniem, rozbawieniem, pogardą czy innymi emocjami. Także w czasie 
performansu Abramovic przemiana jednych widzów w działających wy
woływała u innych rozmaite reakcje: zawstydzenie, bo okazali się zbyt 
wielkimi tchórzami, żeby interweniować; gniew lub zgoła wściekłość, że 
performans został za wcześnie przerwany, co nie pozwoliło sprawdzić, 
jak daleko artystka chciała się posunąć w samodręczeniu; albo też jakieś 
pozytywne uczucia, jak ulga czy zadowolenie, że wreszcie ktoś zdecydo
wał się położyć kres cierpieniom tyleż performerki, co prawdopodobnie 
także niektórych widzów7.

7 To właśnie miała na myśli performerka Rachel Rosenthal, kiedy twierdziła: 
„W sztuce performansu z sadystów widzowie często niepostrzeżenie stają się ofiara
mi, zmuszeni do empatycznego wczucia się w położenie artysty, zbadania własnych 
reakcji voyeurystycznych czy uczucia przyjemności, samozadowolenia i wyższości. 
[...] W każdym razie to performer trzyma wodze w ręku. [...] Publiczność zwykle 
«daje sobie spokój», zanim zrobi to artysta”. R. Rosenthal, Performance and the 
Masochist Tradition, „High Performance” 1981, nr 2, s. 24.
’ Na temat pojęcia rytuału por. rozdział VI, podrozdział 3: Liminalność i przemiana.

Niezależnie od tego, jak w konkretnych przypadkach szacować po
dobieństwa i różnice, trudno przeoczyć fakt, że performans Abramovic 
posiadał zarówno cechy rytuału, jak i widowiska, gdyż przez cały czas 
oscylował między rytualnością i widowiskowością. Jak rytuał* prowadził 
do przemiany artystki i niektórych widzów - choć w przeciwieństwie do 
wielu rytuałów nie pociągało to za sobą oficjalnie uznanej zmiany statu
su i tożsamości. Jak widowisko wprawiał widzów w zdumienie i przera
żenie, szokował i prowokował do voyeuryzmu.

Tak rozumiany performans wymyka się siatce pojęć dominujących 
teorii estetycznych. Z uporem przeciwstawia się ambicjom hermeneu- 
tycznej estetyki, która stara się zrozumieć dzieło sztuki. Idzie tu bowiem 
nie tyle o zrozumienie kolejnych działań artystki, ile o doświadczenie - 
jej własne i widzów; mówiąc krótko: o przemianę uczestników perfor
mansu.

Nie znaczy to wcale, że widzom zostało odebrane wszystko, co pod- 
daje się interpretacji, zaś używanych przez Abramovic przedmiotów 
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i z ich pomocą wykonanych działań nie da się traktować jako możli
wych do rozszyfrowania znaków. Na przykład, pięcioramienna gwiaz
da przywołuje różnorodne mityczne, religijne, kulturowo-historyczne 
i polityczne konteksty - można ją interpretować choćby jako powszech
ny symbol socjalistycznej Jugosławii. Kiedy artystka narysowała wo
kół fotografii na ścianie taką gwiazdę, a następnie wycięła ją sobie na 
brzuchu, to widz mógł pomyśleć o znaku wszechobecności państwowej 
władzy, która osacza jednostkę swoimi prawami, zarządzeniami i naka
zami; o znaku przemocy, której działaniu państwo poddaje jednostkę, 
odciskając się piętnem nawet na jej ciele. Kiedy performerka przy bia
ło nakrytym stole srebrną łyżeczką wyjadała ze słoika miód i piła wino 
z kryształowego kieliszka, widz mógł to traktować jako odzwierciedlenie 
mieszczańskiego świata - nadmiar spożytego miodu i wina stawał się dla 
niego formą krytyki kapitalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego. 
Równie dobrze mógł się jednak dopatrzyć w tej scenie aluzji do Ostatniej 
Wieczerzy. A wówczas biczowanie - które w innych kontekstach odsy
łało do władzy wymierzającej w odwecie karę czy do sadomasochistycz- 
nych praktyk seksualnych - wchodziło w relację z cierpieniem Chrystusa 
i naśladujących go chrześcijańskich pokutników. Kiedy artystka kładła 
się z rozpostartymi ramionami na wznak na lodzie, ten sam widz mógł 
powiązać jej działanie z ukrzyżowaniem. Własne działanie stawało się 
dla niego próbą zapobiegnięcia kolejnemu ofiarowaniu czy też ponowio
nym aktem pomocy przy niesieniu krzyża. Cały performans nabierał za
tem albo charakteru krytyki przemocy, która dotyka jednostkę ze strony 
i w imieniu państwa czy innych - nie tylko politycznych, ale również 
religijnych - stowarzyszeń, lub też przemocy, do której zastosowania 
wobec siebie zostaje zmuszony. Działania Abramović stawały się wtedy 
krytyką stosunków społecznych, które pozwalają na podporządkowanie 
jednostki państwu i zmuszają ją do złożenia ofiary z siebie.

Jednak takie interpretacje, choćby potem wydawały się jak najbar
dziej uzasadnione, nie oddają całej sprawiedliwości wydarzeniu, jakim 
był ów performans. W dodatku widzowie podczas przedstawienia jedy
nie w ograniczonym stopniu podejmowali podobne próby dociekania 
jego sensów. Działania performerki nie sprowadzały się dla nich jedynie 
do haseł: Jeść i pić w nadmiarze”, „wyciąć sobie pięcioramienną gwiaz
dę na brzuchu”, „biczować się” itp. Ona robiła dokładnie to, o czym one 
mówią. W ten sposób tak dla niej, jak dla oglądających, czyli dla wszyst
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kich biorących udział w performansie, powstawała jakaś nowa, swoista 
rzeczywistość. Ta rzeczywistość nie stanowiła jedynie przedmiotu inter
pretacji widzów, ale - co znacznie ważniejsze - we wszystkich swoich 
aspektach stawała się przedmiotem ich doświadczenia. Wywoływała 
zadziwienie, przestrach, przerażenie, wstręt, mdłości, zawroty głowy, 
fascynację, ciekawość, współczucie, cierpienie i doprowadzała do tego, 
że dopełniali powołujące ją do istnienia działania. Można zatem przy
jąć, że wywołane emocje okazały się na tyle silne, by wreszcie zmusić 
niektórych widzów do interwencji, zaś u pozostałych wyeliminowały 
możliwość racjonalizacji oglądanych działań, której efektem byłoby 
ustalenie ich znaczeń czy interpretacja całości występu. Rola widzów 
miała polegać nie tyle na zrozumieniu performansu, co na przeżyciu go 
i umiejętnym poradzeniu sobie z własnymi doświadczeniami, które nie 
dały się od razu oswoić.

Performans stworzył tym samym sytuację, w której zostały na nowo 
zdefiniowane dwie, podstawowe dla hermeneutycznej i semiotycznej es
tetyki relacje: po pierwsze, relacja między podmiotem i przedmiotem, 
oglądającym i oglądanym, widzem i przedstawiającym; po drugie, rela
cja między cielesnością czy materialnością oraz znakowością poszcze
gólnych elementów, między znaczącym i znaczonym.

Podstawą tak hermeneutycznej, jak semiotycznej estetyki jest kla
rowne oddzielenie podmiotu od przedmiotu. Artysta, podmiot (1) tworzy 
dzieło sztuki jako niezależny od niego samego artefakt, dzieło o ustalo
nej formie, możliwe do przekazania innym, czyli istniejące niezależnie 
od swego twórcy. Na tym koniecznym założeniu opiera się przekonanie, 
że dowolny odbiorca, podmiot (2) może uczynić z tego artefaktu przed
miot swojej percepcji i interpretacji. Taki posiadający określoną formę, 
niezależny od twórcy artefakt, dzieło sztuki o przedmiotowym charak
terze gwarantuje odbiorcy, że będzie mógł ponowić swój akt percepcji, 
wciąż odkrywać nowe elementy strukturalne i przypisywać im nowe 
i odmienne sensy.

Takiej właśnie możliwości nie dawał performans Abramović. Jak 
już wspomniałam, artystka nie stworzyła żadnego artefaktu, lecz pod
dała działaniu i odmieniła własne ciało w obecności odbiorców. Zamiast 
dzieła sztuki, istniejącego niezależnie od niej i odbiorców, powstało wy
darzenie, w którym brali udział wszyscy obecni. To znaczy, że również 
widzowie nie otrzymali żadnego niezależnego od nich przedmiotu, któ
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ry mogliby wciąż od nowa poddawać aktowi percepcji i interpretacji. 
Ich udziałem stała się raczej sytuacja hic et nunc, w której w tym sa
mym miejscu i w tym samym czasie istniały zależne od siebie podmioty. 
Działania tych podmiotów wywoływały fizjologiczne, afektywne, woli- 
cjonalne, energetyczne i motoryczne reakcje, zmuszające do kolejnych 
działań. W efekcie tego procesu dychotomiczna relacja podmiot/przed- 
miot zmieniła się w dynamiczną współzależność, w której prawie nie 
sposób było wyraźnie oznaczyć pozycji podmiotu i przedmiotu, ani ich 
od siebie jednoznacznie odróżnić. Czy widzowie, którzy dotknęli artyst
ki, by podnieść ją z bryły lodu, ustalali relację między równymi sobie 
podmiotami czy też ich działanie bez zachęty i jednoznacznego przy
zwolenia z jej strony zmieniło ją w przedmiot? A może odwrotnie: to oni 
zachowali się jak marionetki, jak powodowane jej wolą przedmioty? Na 
te pytania nie da się udzielić jednej i klarownej odpowiedzi.

Zmiana relacji podmiot/przedmiot bardzo ściśle wiąże się ze zmianą 
zależności między materialnością i znakowością, znaczącym i znaczo
nym. W świetle hermeneutycznej i semiotycznej estetyki każdy element 
dzieła sztuki jest znakiem. Oczywiście, nie prowadzi to wcale do lekce
ważenia jego materialności. Wręcz przeciwnie, każdy szczegół traktuje 
się z wielką uwagą. Jednak wszystko, co odznacza się swoistą material
nością, staje się znakiem i zostaje obdarzone sensem: wyraźne ślady 
pędzla i niuanse koloru w malarstwie oraz dźwięk, rym i rytm w wierszu. 
W ten sposób każdy element coś znaczy, gdyż przypisuje mu się zna
czenie. W dziele sztuki nie istnieje nic takiego, co pojawiłoby się poza 
relacją znaczące/znaczone, choć ten sam element znaczący może mieć 
różne znaczenia.

Jak dowodzi przytoczona wyżej potencjalna interpretacja domniema
nego widza, każdy uczestnik performansu Abramović mógł z powodze
niem dopełnić odpowiednie akty tworzenia znaczeń i obdarzyć sensem 
konkretne przedmioty i działania. Lecz równie oczywiste wydaje się, że 
reakcje widzów, spowodowane kolejnymi działaniami artystki, nie zo
stały wywołane przez te możliwe znaczenia, jakie potencjalnie można 
byłoby im przypisać. Kiedy wycinała sobie gwiazdę na brzuchu, widzo
wie nie dlatego wstrzymywali oddech i nie dlatego robiło im się niedo
brze, że interpretowali jej działanie jako wpisywanie w ciało przemocy 
państwowej władzy, lecz dlatego, że widzieli płynącą krew i wyobrażali 
sobie cierpienie własnego ciała w podobnej sytuacji - to, co przedsta- 
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wionę, działało w bezpośredni sposób na ciało widza. Cielesność czy też 
materialność działań dominowała zatem nad ich znakowością. Nie była 
w żadnym razie jedynie dodatkiem, czyli rodzajem odmawiającej subli- 
macji pozostałości - „cząstką ziemi niesioną we wstydzie” - opierającej 
się przemianie w sens, jaki realizują działania. Raczej poprzedzała każdą 
próbę nadawania znaczeń przekraczających sens samoprezentujących 
się, dokonywanych tu i teraz działań. W tym przypadku reakcje wywo
łane przez działania zdają się mieć pierwszeństwo. Materialność procesu 
nie staje się znakowością, nie zanika w niej całkowicie, lecz wywołuje 
własne reakcje, których nie motywuje status znaku kolejnych elemen
tów. I zapewne te właśnie reakcje - wstrzymany oddech czy uczucie 
mdłości - inicjują proces refleksji. Refleksji, która nie tyle kieruje się na 
odkrycie potencjalnych znaczeń, co raczej szuka odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego te działania wywołały taką właśnie reakcję. Co łączy w tym 
przypadku oddziaływanie i znaczenie?

Zmiana relacji: podmiot/przedmiot i materialność czy cielesność/ 
znakowość, jaką postawiła sobie za cel Abramović w performansie Lips 
of Thomas, ustanawia nowy związek czucia, myślenia i działania, który 
później poddam bardziej szczegółowej analizie. W każdym razie nie ma 
w tym performansie miejsca dla widzów jako tylko czujących czy myślą
cych podmiotów. Biorą w nim udział również jako działający uczestnicy, 
jako wykonawcy.

Ta istotna zmiana stawia pod znakiem zapytania tradycyjne heury
styczne rozróżnienie na estetykę produkcji, estetykę dzieła i estetykę re
cepcji, a może nawet świadczy o jego zupełnym anachronizmie. Jeśli 
bowiem nie istnieje już dzieło sztuki, egzystujące niezależnie od twór
cy i odbiorcy, jeśli zamiast niego mamy do czynienia z wydarzeniem, 
w którym wszyscy - choć w rozmaitym stopniu i w rozmaitych funkcjach 
- biorą udział, a więc „produkcja” i „recepcja” ma miejsce w tej samej 
przestrzeni i w tym samym czasie, to wysoce problematyczne wydaje się 
dalsze operowanie takimi kategoriami, jakie proponują estetyki oddzie
lające od siebie produkcję, artefakt i recepcję. A przynajmniej należy 
zweryfikować, czy nadal mogą służyć jako użyteczne narzędzia analizy.

Wydaje się to tym pilniejsze, że performans Lips of Thomas to 
oczywiście ani jedyne, ani pierwsze tego typu artystyczne wydarzenie, 
w którym doszło do nowego zdefiniowania obu omówionych powyżej, 
podstawowych relacji. Na początku lat sześćdziesiątych wszystkie dzie- 
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dżiny sztuki w zachodniej kulturze przeżyły powszechny i niemożliwy 
do przeoczenia performatywny zwrot9. Doprowadził on nie tylko do 
zasadniczych przemian w obrębie poszczególnych sztuk, ale także do 
powstania nowego gatunku artystycznego, zwanego sztuką akcji i per- 
formansu. Granice między sztukami stawały się coraz bardziej płynne - 
pojawiła się tendencja, by tworzyć wydarzenia zamiast dzieł i bardzo 
często realizować je w formie przedstawień.

9 Fundamentalne dla prowadzonych tu rozważań pojęcie performatywności definiuje 
bliżej rozdział II.
10 Por. E. Fischer-Lichte, Verwandlung als ästhetische Kategorie. Zur Entwick
lung einer neuen Ästhetik des Performativen, [w:] Theater seit den sechziger Jahren, 
red. e a d e m et al., Tübingen-Basel 1998, s. 21-91, głównie s. 25 i n.

W sztukach plastycznych elementy przedstawienia dominowały już 
w action painting i body art, potem zaś w rzeźbach światłem czy in
stalacjach wideo. Albo sam artysta prezentował się przed publicznością 
- podczas akcji malowania czy wystawiając na jej spojrzenia swoje spe
cyficznie przysposobione i/lub działające ciało; albo też zmuszano oglą
dającego, by obchodził eksponaty i wchodził z nimi w interakcję, pod
czas gdy inni go obserwowali. Tym samym widzowie zamiast oglądać 
wystawę brali udział w przedstawieniu. Często też chodziło o doznanie 
szczególnej atmosfery kolejnych przestrzeni, specjalnie przygotowanych 
dla zwiedzających.

To przede wszystkim tacy artyści plastycy, jak Joseph Beuys, Wolf 
Vostell, grupa Fluxus czy Wiedeńscy Akcjoniści, tworzyli w latach 
sześćdziesiątych nowe formy sztuki akcji i performansu. Od początku 
lat sześćdziesiątych do dziś Hermann Nitsch przeprowadza słynne akcje 
rozrywania jagnięcia, które nie tylko wykonawców, ale również pozosta
łych uczestników zmuszają do kontaktu z przedmiotami objętymi zaka
zem tabu, umożliwiając im jedyne w swoim rodzaju sensualne doświad
czenie. Uczestników swoich akcji Nitsch angażuje również cieleśnie, ba, 
narzuca im rolę wykonawców. Oblewani krwią, nieczystościami i innymi 
płynami mogą się w nich tarzać, własnymi rękami wyrywać wnętrzności 
jagnięcia, jeść surowe mięso czy pić wino10.

W latach sześćdziesiątych rozpoczęli swoje akcje także artyści gru
py Fluxus. W swoim trzecim występie Actions/Agit Pop/De-collage/ 
Happening/Events/Antiart/L ’autrisme/Art total/Refluxus - Festival 
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der neuen Kunst, który odbył się w Auditorium Maximum Technische 
Hochschule w Akwizgranie 20 lipca 1964 roku - proszę, zwrócić 
uwagę na datę - wzięli udział: Erie Andersen, Joseph Beuys, Bazon 
Brock, Stanley Brouwn, Henning Christiansen, Robert Filliou, Ludwig 
Gosewitz, Arthur Kapcke, Tomas Schmit, Ben Vautier, Wolf Vostell 
i Emmett Willimas. W czasie akcji Kukei, akopee - Nein!, Braunkreuz, 
Fettecken, Modellfettecken Beuys wywołał awanturę albo majestatycz
nym gestem, z jakim trzymał nad głową miedziany pręt owinięty filcem, 
albo rozlewając kwas (wedle raportów sądowych w ramach postępowa
nia w latach 1964/65). Studenci wdarli się na scenę. Jeden z nich kilka 
razy uderzył Beuysa pięścią w twarz, a krwotok z nosa poplamił mu białą 
koszulę. Zakrwawiony Beuys, któremu nadal płynęła krew z nosa, wycią
gał z wielkiego pudła tabliczki czekolady i rzucał w stronę publiczności. 
Otoczony oszalałym i wrzeszczącym tłumem lewą ręką uniósł w górę 
krzyż jakby rzucał klątwę czy karał ekskomuniką, podczas gdy prawą 
wyciągnął przed siebie, jakby nakazywał tłumowi absolutny spokój11. 
Również w tym performansie chodziło o nową definicję relacji między 
uczestnikami; również w tym performansie materialność czy cielesność 
dominowała nad znakowością.

11 Por. U. M. S c h n e e d e, Joseph Beuys - Die Aktionen [spis dzieł z komentarzem 
i fotograficzną dokumentacją], Ostfildem-Ruit bei Stuttgart 1994, głównie s. 42-67.
12 Na temat UntitledEvent, który miał miejsce w 1952 roku w Black Mountain Colle
ge, zob. E. Fischer-Lichte, Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Wege zu 
einer performativen Kultur, [w:] Theater seit den sechziger Jahren, s. 1-20.

W muzyce zwrot performatywny zaczął się już na początku lat 
pięćdziesiątych od events i pieces Johna Cage’a12, gdzie na wydarzenie 
dźwiękowe składały się rozmaite działania i odgłosy wytworzone przez 
samych słuchaczy, podczas gdy muzyk - na przykład pianista David 
Tudor w 4 ’33 ’’ (1952) - nie wydobywał żadnego dźwięku z fortepianu. 
W latach sześćdziesiątych coraz częściej kompozytorzy już w partytu
rach umieszczali wskazówki dla instrumentalistów, sugerując im, jakie 
widoczne dla słuchaczy działania powinni wykonać podczas koncertu. 
Tym sposobem przedstawieniowy aspekt koncertu (nawiasem mówiąc 
zawsze obecny) coraz wyraźniej wysuwał się na pierwszy plan. Świadczą 
o tym choćby takie nowe, utworzone przez samych kompozytorów po
jęcia, jak: „muzyka sceniczna” (Karlheinz Stockhausen), „muzyka wi



DLACZEGO ESTETYKA PERFORMATYWNOŚCI 25

dzialna” (Dieter Schnebel) czy „teatr instrumentalny” (Mauricio Kagel). 
Wiązały się one nieodłącznie z postulatem ustanowienia nowych relacji 
między muzykami i słuchaczami13.

15 Por. Ch. B r ü s 11 e, Performance/Performativität in der neuen Musik, [w:] Theo
rien des Performativen, red. E. Fischer-Lichte, Ch. Wulf, Berlin 2001,
s. 271-283.
14 Por. M. Schmitz-Emans, Labyrinthbücher als Spielanleitungen, [w:] [(v)er] 
SPIEL[en] Felder - Figuren - Regeln, red. E. Fischer-Lichte, G. Lehner
t, Berlin 2002, s. 179-207.

W literaturze podobny zwrot performatywny widać choćby na po
ziomie struktury samych dzieł, na przykład w tak zwanych powieściach- 
labiryntach, które z czytelnika czynią autora, gdyż oferują mu materiał 
do samodzielnego układania14. Ale nie tylko. Widać go także w ogromnej 
liczbie publicznych czytań, gromadzących rzesze czytelników, chcących 
posłuchać głosu poety/pisarza, jak na przykład w czasie legendarnego 
już występu Gün tera Grassa prezentującego fragmenty Turbota, któremu 
towarzyszył instrumentalista, wybijając rytm na bębenku (12 czerwca 
1992 roku na scenie Thalia-Theater w Hamburgu). Lecz publiczność 
śpieszy nie tylko na czytania „żyjących” autorów; zainteresowaniem 
cieszą się także lektury dzieł dawno zmarłych pisarzy. Znakomite przy
kłady to Marquise von O. ( 1989) w wykonaniu Edith Clever, baśnie braci 
Grimm czytane przez Bernharda Minettiego Bernhard Minetti erzählt 
Märchen (Bernhard Minetti opowiada baśnie, 1990) czy przedstawienie 
Homer Lesen (Czytanie Homera), przygotowane w 1986 roku w wiedeń
skim Künstlerhaus przez grupę Angelus Novus. Aktorzy czytali wów
czas na zmianę 18 tysięcy wersów Iliady przez 22 godziny bez przerwy. 
W pozostałych salach leżały wyłożone egzemplarze epopei, zapraszając 
spacerujących wokół słuchaczy do samodzielnej lektury przy wtórze 
głosu czytającego aktora. W ten sposób bardzo wyraźnie zaakcentowa
no kluczową różnicę między czytaniem a słuchaniem podczas głośnej 
lektury dzieł literackich - między czytaniem jako odcyfrowywaniem 
tekstu i „czytaniem” jako przedstawieniem. Co istotne, uwagę słucha
czy miała też przyciągnąć uwypuklona materialność czytającego głośno 
głosu - jego tembr, natężenie, głośność itp., zwracające na siebie uwagę 
przy każdej zmianie tego, kto czytał. W ten sposób literatura stała się 
jednoznacznie przedstawieniem. Zyskała życie dzięki głosom fizycznie 
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obecnych czytających, docierając do wyobraźni fizycznie obecnych słu
chaczy i apelując do ich zmysłów. Głos funkcjonował przy tym nie tylko 
jako medium przekazujące tekst. Właśnie ze względu na zmianę czyta
jących za każdym razem bardzo wyraźnie manifestowała się specyficzna 
jakość głosu i oddziaływała na słuchaczy bezpośrednio, to znaczy nie
zależnie od tego, co relacjonował. Nie bez znaczenia okazała się także 
długość przedstawienia: dwadzieścia dwie godziny nie tylko zmieniały 
zdolność percepcji uczestników, ale także im tę zmianę uświadamiały. 
Musieli zdać sobie sprawę z tego, że upływ czasu w sposób konieczny 
warunkuje percepcję, a przede wszystkim jej zmiany. Słuchacze dzieląc 
się potem swoimi odczuciami, podkreślali, że to wydarzenie faktycznie 
ich zmieniło15.

15 Por. R. S t e i n w e g, Ein „ Theater der Zukunft". Über die Arbeit von Angelus 
Novus am Beispiel von Brecht und Homer, „Falter” 1986, nr 23.

Także w teatrze doszło w latach sześćdziesiątych do zwrotu perfor- 
matywnego. Jednym z głównych problemów w tej dziedzinie stało się 
nowe określenie relacji między sceną a widzami. W czasie pierwszych 
„Experimenta” (3-10 czerwca 1966 r. we Frankfurcie nad Menem) na 
scenie Theater am Turm odbyła się prapremiera Publiczności zwymy
ślanej Petera Handkego w reżyserii Clausa Peymanna. Nowy teatr miał 
się tu narodzić za sprawą ustanowienia nowych zasad kontaktu między 
wykonawcami a publicznością. Teatr stracił rację bytu jako miejsce 
przedstawiania „alternatywnych światów”. Nie należało oczekiwać już 
od niego, że przedstawi fikcyjny świat, który będą oglądać i starać się 
zrozumieć widzowie. Teatr stał się teraz procesem ustanawiania spe
cyficznych relacji między wykonawcami a widzami. Był zatem tym, 
co powstawało między wykonawcami i widzami. Oczywiste zdawało 
się to, że coś między nimi powstawało, jak również to, że - przynaj
mniej na pierwszy rzut oka - mniejszą rolę odgrywało to, co to było. 
W każdym razie nie chodziło o przedstawienie fikcyjnego świata, ani 
o ustanowienie wewnętrznego obiegu komunikacji, czyli komunikacji 
między scenicznymi postaciami, dzięki której miał dopiero szansę za
istnieć zewnętrzny obieg komunikacji, to znaczy komunikacja między 
sceną a widzami, między przedstawiającymi i oglądającymi. W centrum 
znajdowała się raczej relacja między wykonawcami i oglądającymi ich 
działania widzami. Ci pierwsi ustanawiali i testowali rozmaite formy tej 
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relacji, w bezpośredni sposób zwracając się do widzów i wymyślając im 
od „miernot”, „ateistów”, „niechlujów”, „zbójów” i „szmat”, zaś pozy
cjami własnych ciał definiowali jednocześnie przestrzenne relacje z wi
downią. Siedząca tam publiczność dawała się sprowokować i odpowia
dała konkretnymi reakcjami: bijąc brawo, wstając z miejsc, opuszczając 
teatr, głośno komentując, wchodząc na scenę, wdając się w przepychanki 
z wykonawcami, itp.

Wszyscy biorący udział w tym wydarzeniu zdawali się zgadzać co 
do tego, że teatr charakteryzuje specyficzna procesualność: działania wy
konawców mają na celu ustanowienie określonej relacji z widzami, zaś 
działania widzów albo potwierdzają proponowaną im przez wykonaw
ców definicję wspólnych relacji, albo też starają się ją zmodyfikować czy 
zastąpić jakąś inną. Chodziło zatem o to, aby przedmiotem akcji uczy
nić proponowany kontakt między wykonawcami a widzami, tworząc 
w ten sposób rzeczywistość teatru. Co istotne, działania wykonawców 
i widzów znaczyły przede wszystkim to, czym faktycznie były. Pod tym 
względem określić je więc można jako autoreferencyjne. A skoro takie 
były i ustanawiały rzeczywistość, to również - jak inne, przywoływane 
dotąd przykłady działań - można według definicji Austina określić je 
jako „performatywne”16.

16 Por. rozdział II tej książki.
17 Por. H. Rischbieter, EXPERIMENTA. Theater und Publikum neu definiert, 
„Theater Heute” 1966, nr 6, s. 8-17.

W dniu prapremiery Publiczności zwymyślanej proces negocjacji no
wych zasad kontaktu przebiegał właściwie za obopólną zgodą. Widzowie 
przejmowali funkcję wykonawców, kiedy działaniami i głośnymi komen
tarzami zwracali na siebie uwagę tak wykonawców, jak pozostałych osób 
na widowni. Niektórzy odmawiali dalszego udziału w tak pomyślanym 
wydarzeniu, opuszczając teatr, inni z kolei czynili zadość prośbom wy
konawców i siadali wreszcie spokojnie na swoich miejscach. Jednak na
stępnego wieczoru ponownie doszło do awantury. Część widzów wdarła 
się na scenę i chciała „wziąć udział w akcji”, nie reagując na ponawianą 
propozycję powrotu na widownię ze strony wykonawców i reżysera. Ten 
ostatni zdecydował się więc przerwać spektakl, kategorycznie polecając 
widzom, by opuścili scenę, i tym samym definiując sytuację na swoich 
prawach17.
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Co się stało? Zapewne atakujący scenę widzowie i reżyser Claus 
Peymann wychodzili ze zgoła innych założeń. Peymann wierzył, że 
przygotował inscenizację tekstu literackiego, który tematyzuje relację 
między wykonawcami a widzami. Nie przyjmował do wiadomości, że 
przedstawienie tego tekstu może już nie być wystawianym na scenie 
spektaklem, a stać się propozycją zupełnie nowych zasad kontaktu mię
dzy sceną a widownią. W rezultacie nie był także gotowy wprowadzić 
nowych rozwiązań inscenizacyjnych. Wystawiając tekst Handkego na 
scenie, stworzył w swojej ocenie „dzieło”, które przedstawił odbiorcom. 
Mogli wyrazić swój zachwyt lub rozczarowanie klaszcząc, sykając, gło
śno komentując, itp. Odmawiał im jednak prawa do ingerencji w swoje 
„dzieło”, do modyfikacji jego struktury nieprzewidzianymi działaniami. 
Dla Peymanna wtargnięcie na scenę części widzów było naruszeniem 
ustanowionej przez reżysera granicy i atakiem na artystyczny charakter 
inscenizacji. Ten atak stawiał pod znakiem zapytania prawa autorskie 
i zakres wolności artysty teatru. Inaczej mówiąc, Peymann tradycyjnie 
rozumiał relację podmiot/przedmiot.

Natomiast widzowie z pozornego konsensusu, że teatr powstaje i de
finiuje się na mocy relacji między wykonawcami i odbiorcami, wycią
gnęli daleko idący wniosek, że w przypadku tego spektaklu nie idzie 
o dzieło sztuki, które należy oceniać pod kątem sposobu „przetłumacze
nia” tekstu na teatralne środki wyrazu. Sądzili, że chodzi o wydarzenie, 
które winno ustalić nową definicję relacji scena/widownia i które dzięki 
temu oferuje możliwość zamiany ról. W ich opinii, przedstawienie jako 
wydarzenie mogło się udać jedynie w chwili, kiedy na równych prawach 
staną się jego współtwórcami. Zatem nie w dopełnieniu takich konwen
cjonalnych działań, jak: klaskanie, sykanie czy głośne komentowanie, 
powinna się po ich stronie zrealizować postulowana performatywność 
spektaklu, ale w faktycznym zdefiniowaniu na nowo obopólnych relacji. 
A skoro ten proces został pomyślany jako otwarty, to mógł także prowa
dzić do pełnej zamiany ról.

Podczas gdy Peymann interweniował, by we własnej opinii rato
wać czy przywrócić integralność swego „dzieła”, to jego interwencja, 
z punktu widzenia znajdujących się na scenie widzów, powodowała klę
skę przedstawienia jako wydarzenia. Tymczasem w amerykańskim te
atrze awangardowym, w Living Theatre Juliana Becka i Judith Maliny 
(od spektaklu The Brig, 1963) czy w Environmental Theater Richarda 
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Schechnera i jego Performance Group (założonej w 1967 roku), „audien
ce participation” (udział publiczności) stał się główną zasadą. Widzów 
nie tylko zapraszano do udziału w spektaklu, ale dosłownie zachęcano, 
a nawet zmuszano do dotknięcia wykonawcy czy wzajemnego cielesne
go kontaktu. Tylko tak dopełniał się rodzaj wspólnotowego rytuału, jak 
miało to miejsce przede wszystkim w Paradise Now (Awinion 1968) 
Living Theatre i Dionysus in 69 (Nowy Jork 1968) Performance Group18. 
Zdefiniowanie na nowo relacji między wykonawcami a widzami zawsze 
prowadziło do odrzucenia dominacji znakowego charakteru działań i ich 
możliwych znaczeń na rzecz specyficznej cielesności i jej oddziaływania 
na wszystkich uczestników, to znaczy ich fizjologicznych, afektywnych, 
energetycznych i motorycznych reakcji, jak również warunkowanych 
przez nie sensualnych, niezwykle intensywnych doświadczeń.

18 Por. J. B e c k, The Life of the Theatre, San Francisco 1972; J. B e c k, J. M a 1 i n a, 
Paradise Now, New York 1971; R. S c h e c h n e r, Environmental Theater, New 
York 1973; idem, Dionysus in 69, New York 1970.

Proklamowane i obserwowane przez artystów, krytyków, teoretyków 
i filozofów od początku lat sześćdziesiątych kwestionowanie granic sztu
ki można opisać jako zwrot performatywny, i to niezależnie od tego, czy 
chodzi o sztuki plastyczne, muzykę, literaturę czy teatr. Wszystkie sztu
ki zaczęły przejawiać tendencję do tego, by spełniać się jako i poprzez 
przedstawienie. Zamiast tworzyć tradycyjne dzieła sztuki, artyści coraz 
częściej zaczęli przygotowywać wydarzenia, w których brali udział nie 
tylko oni sami, ale także odbiorcy, oglądający, słuchacze czy widzowie. 
W ten sposób zmieniły się zasadniczo warunki tworzenia i odbioru sztu
ki. Punktem centralnym tego procesu przestało być niezależne od swego 
twórcy i odbiorcy, istniejące samodzielnie dzieło, które stanowić mogło 
przedmiot kreatywnej działalności artysty jako podmiotu oraz przedmiot 
percepcji i interpretacji odbiorcy. Zamiast niego pojawiło się wyda
rzenie, które powstaje, rozwija się i kończy w wyniku działań różnych 
podmiotów - artysty i słuchacza/widza. W związku z tym zmienia się 
także relacja między materialnością i znakowością używanych w czasie 
przedstawienia przedmiotów i dopełnianych działań. Materialność prze
staje już równać się znakowości, uwalnia się od niej i zaczyna istnieć 
samodzielnie. To znaczy, że bezpośrednie oddziaływanie przedmiotów 
i działań nie zależy już od przypisywanych im sensów, lecz przebiega zu
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pełnie niezależnie, częściowo jeszcze przed, a w każdym razie poza jaką
kolwiek próbą interpretacji. Przedstawienia rozmaitych sztuk jako wyda
rzenia, które odznaczają się szczególnymi cechami, stwarzają wszystkim 
uczestnikom - to znaczy artystom i widzom - możliwość doświadczenia 
przemiany w czasie swego trwania, możliwość transformacji.

Zwrot performatywny we wszystkich sztukach nie da się w pełni opi
sać w ramach obowiązujących, tradycyjnych teorii estetycznych - nawet 
jeśli pod niektórymi względami można te teorie z powodzeniem nadal 
stosować. Nie da się jednak z ich pomocą poddać teoretycznej refleksji 
decydującego momentu tego zwrotu, czyli przejścia od dzieła i zwią
zanej z nim relacji podmiot/przedmiot oraz materialność/znakowość do 
wydarzenia. Aby odpowiednio to przejście opisać, zbadać i wyjaśnić, 
należy stworzyć nową estetykę - estetykę performatywności.
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Podstawowe pojęcia

1. Pojęcie performatywności

Określenie „performatywny” stworzył John L. Austin. Po raz pierw
szy zdefiniował je w 1955 roku w czasie wykładów z filozofii języka How 
to do things with Words na Uniwersytecie Harvarda. Sprecyzowanie tego 
pojęcia zbiegło się zatem w czasie z opisywanym tu zwrotem performa- 
tywnym w sztukach pięknych. W swoich wcześniejszych pracach Austin 
posługiwał się na próbę przymiotnikiem „performatoryjny” {performa- 
tory), ale potem zdecydował się na wersję „performatywny” {performa
tive). Wydała mu się ona „krótsza, nie tak brzydka, łatwiejsza w użyciu 
i zbudowana zgodnie z tradycyjnymi normami”1. W opublikowanym rok 
później artykule Wypowiedzi performatywne Austin tak scharakteryzo
wał stworzony przez siebie neologizm:

1 J. L. A u s t i n, Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), Stuttgart 
1979, s. 29, przypis 7. Tego przypisu nie ma w polskim wydaniu, por. J. L. A u s t i n, 
Jak działać słowami, [w:] idem, Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, 
Warszawa 1993, s. 545-714.
21 d e m, Wypowiedzi performatywne, ibidem, s. 311.

Macie pełne prawo, by nie wiedzieć, co znaczy słowo „performatywny”. 
Słowo jest nowe i brzydkie, i może nie ma żadnego specjalnego znaczenia. 
Ale w każdym razie, jedno przemawia na jego korzyść - nie jest to głębokie 
słowo2.
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Utworzył ten przymiotnik od czasownika „performować” (to perform), 
czyli „wykonać”: „wykonuje się” czynności3.

3 Por. ibidem, s. 555.

Austin potrzebował jakiegoś neologizmu, ponieważ dokonał rewo
lucyjnego odkrycia na gruncie filozofii języka - odkrycia, że wyrażenia 
językowe nie tylko opisują pewien stan rzeczy czy coś stwierdzają, ale 
z ich pomocą można również wykonywać określone czynności, czyli 
że istnieją zarówno wypowiedzi konstatujące, jak też performatywne. 
Specyfikę tych ostatnich wyjaśniał, powołując się na tak zwane per- 
formatywy źródłowe. Kiedy ktoś rozbijając butelkę szampana o burtę 
statku wypowiada słowa: „Nadaję ci imię Królowa Elżbieta”, czy też 
kiedy urzędnik stanu cywilnego, wymieniwszy nazwiska osób, chcących 
zawrzeć związek małżeński, oznajmia: „Od tej chwili jesteście mężem 
i żoną”, to obie wypowiedzi nie ograniczają się tylko do opisania sta
nu rzeczy - dlatego też nie są ani „prawdziwe/słuszne”, ani „fałszy
we”. One powołują do istnienia nowy stan rzeczy: statek od tej pory 
nosi imię „Królowa Elżbieta”, a pani X i pan Y stają się małżeństwem. 
Wypowiedzenie tych słów zmienia zatem rzeczywistość: nie tylko stwier
dzają one stan faktyczny, ale dokonują tej czynności, o której mówią. 
A jeśli oznaczają to, czego dopełniają, to znaczy, że sąautoreferencyjne. 
Biorą zatem udział w tworzeniu rzeczywistości, gdyż powołują do istnie
nia ten społeczny świat, do którego odsyłają. Te dwie podstawowe cechy 
charakteryzują właśnie wypowiedzi performatywne. To, co użytkownicy 
języka wiedzieli i praktykowali od zawsze, stało się teraz przedmiotem 
rozważań filozofii języka: mówienie wyzwala siłę zmieniającą świat 
i w istotny sposób może przekształcać rzeczywistość.

W przywołanych przykładach chodzi oczywiście o posługiwanie się 
obowiązującymi formułami. Jednakże samo użycie odpowiedniej formu
ły nie gwarantuje jeszcze, że wypowiedź ta stanie się aktem performa- 
tywnym. Jej wypowiedzeniu musi towarzyszyć spełnienie innych, po- 
zajęzykowych warunków; inaczej nie dojdzie do zmiany rzeczywistości 
i wypowiedź pozostanie pustą mową. Jeśli na przykład zdania: „Od tej 
chwili jesteście mężem i żoną” nie wypowie urzędnik stanu cywilnego, 
ksiądz czy jakaś inna powołana do tego osoba (jak choćby kapitan statku 
na oceanie), czy też wypowie ją wobec społeczności, która w podobnych 
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przypadkach przyjęła inny tryb postępowania, wówczas nie dojdzie do 
zawarcia związku małżeńskiego.

Konieczne do dopełnienia warunki powodzenia wypowiedzi mają 
zatem nie językową, ale przede wszystkim instytucjonalną i społeczną 
naturę. Wypowiedź performatywna zaadresowana jest zawsze do okre
ślonej społeczności, reprezentowanej za każdym razem przez osoby 
obecne podczas jej wypowiadania. W tym sensie stanowi przedstawienie 
konkretnego aktu społecznego. Kiedy zostaje wypowiedziana, związek 
małżeński nie tylko zostaje zawarty (dopełniony), ale też jednocześnie 
przedstawiony.

W dalszej części swoich wykładów Austin odszedł jednak od wpro
wadzonego wcześniej przeciwstawienia między wypowiedziami konsta
tującymi i performatywnymi. Zamiast tego zaproponował trzy podstawo
we kategorie aktów mowy: lokucyjne, illokucyjne i perlokucyjne. W ten 
sposób chciał udowodnić, że akt mowy zawsze jest rodzajem działania. 
Zatem również opis stanu rzeczy może być fortunny lub niefortunny, 
a wypowiedzi performatywne prawdziwe bądź fałszywe4. Tym samym 
proponowany wcześniej podział na wypowiedzi performatywne i kon
statujące sam uznał za niefortunny. Jak pokazała Sibylle Kramer, sposób 
inscenizacji tego niepowodzenia przez Austina można potraktować jako 
przykład dowodzący ograniczonej „użyteczności wszelkich kategorii 
i przydatności ścisłych pojęć do uchwycenia nierozstrzygalności, nie- 
porównywalności i wieloznaczności, które wiążą się z naturą samego 
życia”5. W ten sposób Austin zwrócił uwagę na fakt, że to właśnie perfor- 
matywy uruchamiają dynamiczny proces, „prowadzący do destabilizacji 
schematu pojęć opartego na dychotomicznych opozycjach”6.

* Por. Sh. F e 1 m a n, The Literary Speech Act. Don Juan with J. L. Austin or Seduc
tion in Two Languages, Ithaca-New York 1983; oraz S. K r ä m e r, M. S t a h 1 h u t,
Das „Performative" als Thema der Sprach- und Kulturphilosophie, [w:] Theorien 
des Performativen, red. E. Fischer-Lichte, Ch. Wulf, Berlin 2001, s. 35-64. 
’S. Krämer, M. Stahlhut, Das „Performative".... s. 45.
6 Ibidem, s. 56.

Ten właśnie aspekt nabiera szczególnego znaczenia dla estetyki per- 
formatywności. Jak pokazały przywołane w poprzednim rozdziale per- 
formanse, akcje i inne przedstawienia, takie dychotomiczne pary pojęć, 
jak: podmiot/przedmiot czy znaczący/znaczony, tracą w nich swoją bie
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gunowość i wyraziste różnice, stają się dynamiczne i zaczynają wokół 
siebie oscylować. Lecz nawet jeśli Austin - z istotnych powodów - zre
zygnował z dychotomii konstatujący/performatywny, to nie zakwestio
nował zarazem tego, że sformułowana wcześniej definicja performa- 
tywności, obejmująca swoim zasięgiem tylko źródłowe performatywy, 
charakteryzuje takie (językowe) działania, które mają autoreferencyjną 
naturę i tworzą rzeczywistość. Jako takie mogą one być fortunne lub 
niefortunne w określonych instytucjonalnych i społecznych warunkach 
(najwyraźniej to niefortunność jest jednak dla Austina najbardziej cieka
wym przypadkiem, jak pokazująjego wyczerpujące i szczegółowe opisy 
niepowodzeń performatywnych aktów mowy). Kolejną, istotną cechą 
charakterystyczną dla performatywów jest ich zdolność do destabilizacji 
dychotomicznych par pojęć, czy nawet zniesienia ich dychotomii.

Austin stosuje pojęcie performatywności wyłącznie w odniesieniu 
do aktów mowy. Jednak jego definicja nie wyklucza możliwości objęcia 
tym pojęciem takich fizycznych działań, z jakich na przykład składał się 
performans Lips of Thomas. Wręcz przeciwnie, taka możliwość sama 
się narzuca. Jak już pokazałam, w tym performansie chodzi o działania 
autoreferencyjne, ustanawiające specyficzną rzeczywistość (do czego, 
nawiasem mówiąc, zawsze prowadzą konkretne działania). Dzięki temu 
mogą one spowodować przemianę artystki i uczestników jej performan- 
su, niezależnie od tego, jaką postać przybierze owa przemiana. Jak jed
nak zastosować w tym przypadku kryterium fortunności bądź niefortun- 
ności? Nie ma wątpliwości, że artystka zjadła zbyt wiele miodu i wypiła 
zbyt wiele wina oraz faktycznie poraniła swoje ciało, używając żyletki 
i pejcza. Nie ma też wątpliwości, że kres jej cierpieniom położyli widzo
wie, którzy podnieśli ją z brył lodu i wynieśli z sali. Czy jednak tym sa
mym performans się udał? Jakie instytucjonalne warunki trzeba spełnić, 
by uznać przedstawienie za „fortunne” lub „niefortunne”?

Ponieważ chodzi tu o wydarzenie artystyczne, trzeba najpierw pomy
śleć o tych koniecznych warunkach, jakie dyktuje sztuka jako określona 
instytucja. Miejsce performansu, czyli galeria sztuki, wyraźnie wskazuje 
na ramy działania, jakie ta instytucja wyznacza dla wszystkich uczestni
ków. Co jednak z tego wynika? Jakie warunki w pierwszej połowie lat 
siedemdziesiątych dyktowała sztuka jako instytucja? W tym czasie, kiedy 
coraz częściej pojawiały się pochodzące tyleż z centrum artystycznego 
świata, co z jego marginesów inicjatywy, mające na celu restrukturyzację 
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nowe określenie funkcji sztuki. Przesądzające o powodzeniu perfor- 
nansu instytucjonalne warunki nie są tu z całą pewnością tak oczywiste 
jednoznaczne, jak przy zawieraniu związku małżeńskiego czy podczas 

:hrztu. Trudno też w tym kontekście sformułować kryteria, pozwalające 
¡twierdzić, czy interwencję części widzów należy traktować jako przy
czynę powodzenia czy też może niepowodzenia całego performansu.

Nie koniec na tym. Performans miał przecież miejsce nie tylko w ra
nach wyznaczonych przez sztukę jako instytucję. Jak już udowodniłam, 
^osiadał on cechy zarówno rytuału, jak i widowiska. Dlatego należy 
:eraz zadać pytanie, na ile jednocześnie dokonał się proces zmiany ram 
.rytuału” i „widowiska” na te, które definiują wydarzenie artystyczne, 
laki aspekt tych kolidujących ze sobą oraz z pojęciem „sztuka” ram 
rależy uwzględnić jako kryterium oceny udanego lub nieudanego per- 
formansu?7

Na temat pojęcia ram por. G. B a t e s o n, Eine Theorie des Spiels und der Phan- 
asie, [w:] idem, Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biolo
gische und epistemologische Perspektiven, Frankfurt/Main 1985, s. 241-261; oraz 
ï. G o f f m a n, Rahmen - Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltags
trfahrungen, Frankfurt/Main 1977.
1 „(A.l) Musi istnieć uznana procedura konwencjonalna, posiadająca pewien kon
wencjonalny skutek; procedura ta musi obejmować wypowiadanie pewnych słów 
jrzez pewne osoby w pewnych okolicznościach, przy czym: (A.2) poszczególne oso- 
jy i okoliczności w danym przypadku muszą być odpowiednie dla powołania kon
kretnej procedury, jaka została powołana. (B.l) Wszyscy uczestnicy muszą przepro
wadzać daną procedurę zarówno poprawnie, jak też (B.2) w zupełności. (E 1 ) Kiedy, 
:o zdarza się często, dana procedura jest przeznaczona do użytku dla osób, mających 
jewne myśli i uczucia lub do wszczynania, jako następstwa, pewnego postępowania 
akiegoś uczestnika, wtedy osoba uczestnicząca, a więc powołująca daną procedurę, 
nusi faktycznie mieć owe myśli i żywić te uczucia, a intencją uczestników musi być 
wstępowanie w dany sposób, a ponadto (T.2) rzeczywiście muszą w następstwie 
wstępować w ten sposób”. (J. L. A u s t i n, Jak działać słowami, s. 563-564).

To oczywiste, że spisana przez Austina lista koniecznych do speł- 
lienia warunków powodzenia wypowiedzi performatywnych8 daje się 
s trudnością wykorzystać jako podstawa estetyki performatywności. Jak 
iowodzi przypadek Lips of Thomas, to właśnie gra z rozmaitymi ramami 
ich kolizje stanowią element pełniący kluczową funkcję w przemianie 

rczestników. Któż miałby decydować o tym, czy przemiana uczestni
ków to dowód tego, że performans się udał? Kwestia powodzenia per- 
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formansu wydaje się - przynajmniej w tej formie - źle postawiona. To 
zaś oznacza, że w kontekście estetyki performatywności samo pojęcie 
performatywności domaga się pewnych modyfikacji.

Pojęcie performatywności w miarę rozwoju teorii aktów mowy - 
czyli wraz z upowszechnianiem się ujęcia mowy jako działania - traci
ło na znaczeniu w swojej pierwotnej dyscyplinie, czyli filozofii języka. 
W latach dziewięćdziesiątych przeżyło natomiast zdecydowany renesans 
w filozofii i teorii kultury, gdzie aż do późnych lat osiemdziesiątych do
minowało rozumienie kultury zawierające się w popularnej metaforze - 
„kultura to tekst”. Tak pojedyncze zjawiska życia kulturalnego, jak i całe 
kultury traktowano wówczas jako skomplikowane struktury znaków 
o określonym znaczeniu i stosownie do tego mianem „lektury” określa
no rozmaite próby opisania i wyłożenia ich sensów. Zadanie teoretyków 
kultury polegało zatem przede wszystkim na rozszyfrowywaniu i inter
pretacji tekstów, najchętniej w obcych i trudnych do zrozumienia języ
kach, lub na badaniu znanych tekstów w poszukiwaniu ich możliwych 
podtekstów, czyli ich dekonstruowaniu w procesie lektury.

W latach dziewięćdziesiątych doszło do zmiany perspektywy badaw
czej. Teraz w centrum uwagi znalazły się dotąd najczęściej niezauważa- 
ne performatywne cechy kultury. Umożliwiło to podejście w nowatorski 
(praktyczny) sposób do już istniejących lub traktowanych jako poten
cjalnie możliwe rzeczywistości, nadając zarazem artystycznym działa
niom i wydarzeniom specyficzny charakter, nieuwzględniany przez tra
dycyjny model kultury jako tekstu. Rozpoczęła się wtedy kariera innej 
metafory - „kultura to performans”. Konieczne okazało się też ponowne 
zdefiniowanie pojęcia performatywności, by zaczęło obejmować także 
działania fizyczne.

Nie powołując się wprost na Austina, pojęcie performatywności do 
filozofii kultury wprowadziła Judith Butler w artykule Performative Acts 
and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 
Theory (1988)’. Proponowała w nim przyjąć, że tożsamość płciowa

’ Artykuł ten ukazał się w 1990 roku w tomie zbiorowym Performing Feminism. 
Feminist Critical Theory and Theatre, red. S.-E. C a s e, Baltimore-London 1990, 
s. 270-282. Ponieważ Erika Fischer-Lichte posługuje się niewielkimi fragmentami 
przytaczanego w oryginale tekstu Butler, wplatając je w swój wywód, zdecydowa
liśmy się nie korzystać z polskiego tłumaczenia (por. idem, Akty performatywne 



PODSTAWOWE POJĘCIA 37

(gender) - jak i tożsamość w ogóle - nie jest czymś uprzednim, to zna
czy warunkowanym ontologicznie czy biologicznie, ale stanowi efekt 
specyficznych kulturowych procedur:

W tym sensie tożsamość płciowa nie jest w żadnym wypadku tożsamością 
niezmienną czy miejscem działania, z którego wynikają rozmaite akty; to 
raczej [...] tożsamość ustanawiana na drodze stylizowanego powtarzania 
tych aktów10 11.

a konstrukcja pici kulturowej, tłum. M. Ł a t a, [w:] Lektury inności, red. M. Dąb
rowski, R. Pruszczyńsk i, Warszawa 2007, s. 25-35).

Ibidem, s. 270.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 273.

Butler nazwała je „performatywnymi”, „gdyż «performatywność» jako 
taka niesie ze sobą podwójne znaczenie «dramatyczności» i «niereferen- 
cyjności»”". Jeśli nawet tak sformułowana definicja na pierwszy rzut 
oka różni się znacznie od proponowanej przez Austina, to różnice stają 
się mniej istotne, kiedy przyjrzeć się bliżej propozycji Butler. Większość 
z różnic wynika bowiem z faktu, że to pojęcie odnosi ona nie do aktów 
mowy, lecz głównie do działań fizycznych.

Akty performatywne (jako działania fizyczne) należy traktować jako 
„niereferencyjne”, gdyż nie odnoszą się one do czegoś, co istniało wcze
śniej czy istnieje wewnątrz, do jakiejś substancji czy istoty, którą winne 
uzewnętrznić: nie ma żadnej określonej, niezmiennej tożsamości, której 
mogłyby dać wyraz. W tym sensie ekspresja znajduje się dokładnie na 
drugim biegunie performatywności. Działania fizyczne, określane jako 
performatywne, nie wyrażają jakiejś istniejącej uprzednio tożsamości, 
lecz raczej ją wytwarzają jako swoje znaczenie.

Termin „dramatyczny” także odnosi się do tego procesu wytwa
rzania:

Mówiąc dramatyczny, mam na myśli [...] ciało, które przestaje być mate
rią, staje się ciągłym i nieprzerwanym procesem materializacji możliwości. 
Nikt z nas nie jest po prostu ciałem, ale w bardzo kluczowym sensie wytwa
rza własne ciało [...]12.

A to znaczy, że ciało w swojej specyficznej materialności stanowi rów
nież efekt powtarzania określonych gestów i zachowań; to właśnie 
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w tych działaniach powstaje ciało, określone indywidualnie, płciowo, 
etnicznie i kulturowo. Tożsamość - jako cielesna i społeczna rzeczywi
stość - podlega nieustannemu wytwarzaniu poprzez akty performatyw- 
ne. „Performatywny” znaczy tu - podobnie jak u Austina - „ustanawia
jący rzeczywistość” i „autoreferencyjny”.

Przeniesienie punktu ciężkości z aktów mowy na działania fizycz
ne ma jednak takie konsekwencje, które warunkują jedną zasadniczą 
różnicę między definicją pojęcia performatywności Austina i Butler. 
U Austina rozstrzygającą rolę odgrywa kryterium „fortunny/niefortun- 
ny”, co prowadzi do konieczności określenia warunków powodzenia 
aktu mowy. A to już w odniesieniu do performansu Abramovié sprawiło 
nam już podstawowe trudności. Tymczasem Butler pyta o konieczne wa
runki ucieleśnienia.

Butler powołuje się w tym miejscu na teorię Maurice’a Merleau- 
Ponty’ego, który pojmował ciało nie jako historyczną ideę, ale jako re
pertuar nieustannie urzeczywistniających się możliwości, to znaczy jako 
„aktywny proces ucieleśniania określonych kulturowych i historycznych 
możliwości”13. Z pomocą tej teorii Butler opisuje performatywne wytwa
rzanie tożsamości jako proces ucieleśniania {embodiment), nazywając 
go „sposobem czynienia, dramatyzowania i reprodukowania danej hi
storycznej sytuacji”14. Stylizowane powtarzanie aktów performatywnych 
polega na ucieleśnieniu określonych historyczno-kulturowych możliwo
ści, co prowadzi do wytworzenia zarówno naznaczonego historycznie 
i kulturowo ciała, jak też w pierwszym rzędzie - tożsamości.

15 Ibidem. 
u Ibidem.

Warunki, w jakich za każdym razem dopełnia się proces ucieleśnie
nia, ani nie zależą całkowicie od jednostki, ani nie podlegają jej kon
troli. Nie może ona dowolnie wybierać, co chciałaby ucieleśnić czy też 
jaką tożsamość stworzyć. Także społeczeństwo nie rozporządza nimi bez 
ograniczeń. Może wprawdzie próbować wymuszać ucieleśnianie okre
ślonych możliwości, wprowadzając kary za odstępstwa od norm, jednak 
zasadniczo nie potrafi im zapobiegać. To znaczy, że również w koncepcji 
performatywności Butler istotną rolę odgrywa, licząca się też dla Austina, 
zdolność performatywności do znoszenia obowiązujących dychotomii. 15 
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W czasie dopełniania i wskutek dopełniania aktów performatywnych, 
wytwarzających gender i bardziej ogólnie tożsamość, społeczeństwo 
przemocą próbuje zawłaszczyć ciała jednostek. Jednocześnie jednak 
otwiera się wtedy dla jednostki realna możliwość samorealizacji - także 
jako odstępstwa od przyjętych w danej społeczności norm, choć za cenę 
określonych społecznych sankcji.

Butler porównuje warunki konieczne do dopełnienia aktu uciele
śnienia z przedstawieniem teatralnym. Niczym w czasie spektaklu akty 
wytwarzające i przedstawiające przynależność do określonego gender 
nie stanowią „w sposób oczywisty czyjejś konkretnej własności”. W ich 
przypadku chodzi raczej o „wspólne doświadczenia” i „kolektywne dzia
łania”; o takie działania mianowicie, które jednostka dopełnia jako roz
poczęte wcześniej, zanim jeszcze konkretny aktor pojawił się na scenie. 
Powtórzenie działania jest zatem jego „powtórnym odegraniem” i „po
nownym doświadczeniem” repertuaru znaczeń, przyjętych w danej spo
łeczności. Należy jednak pamiętać, że ani kody kulturowe nie wpisują się 
w poddające się im biernie ciało, ani też nie istnieją kulturowe konwen
cje, nadające ciału określone znaczenia, nim nie ucieleśni ich konkretna 
jednostka. Dlatego Butler porównuje wytworzenie tożsamości w proce
sie ucieleśnienia z inscenizacją istniejącego wcześniej tekstu. Jeden i ten 
sam tekst można w rozmaity sposób wystawić na scenie, zaś aktorzy 
w wyznaczonych im ramach mogą dowolnie, wciąż na nowo i inaczej 
wymyślać i odgrywać swoje role. Podobnie ciało o danym gender działa 
wewnątrz swej materialności, ograniczonej przez określone dane i inter
pretuje je w granicach odgórnie narzuconych wskazówek reżyserskich. 
Przedstawienie płciowej - czy innej - tożsamości zostaje zatem dopeł
nione jako proces ucieleśnienia analogiczny z przedstawieniem teatral
nym, zaś warunki ucieleśnienia można dokładniej opisać i określić jako 
warunki przedstawienia15. 15

15 Nawet jeśli przyjęta przez Butler koncepcja teatru niewiele ma już wspólnego z dzi
siejszym teatrem (ona sama o tym wspomina, powołując się na Richarda Schechnera, 
choć nie wyciąga z tego żadnych wniosków dla swoich rozważań), to negatywnie 
naświetla przede wszystkim przeprowadzone później porównanie między transwe
stytą na scenie i w codziennej przestrzeni społecznej. Nie wpływa zaś na istotną tutaj 
relację między warunkami przedstawienia i ucieleśnienia.
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Naszkicowana w tym wczesnym tekście16 teoria performatywności 
Butler, skoncentrowana na cielesności aktów performatywnych oraz 
kładąca nacisk na procesy ucieleśnienia, zdaje się wychodzić naprzeciw 
życzeniom, których nie zaspokoiła teoria Austina z jej warunkami „for- 
tunności”. Jednak również proponowana przez Butler definicja domaga 
się pewnych modyfikacji, o czym świadczy kolejne przywołanie perfor- 
mansu Abramović.

16 Już w wydanej nieco później książce Gender Trouble pojawiają się dość istotne 
modyfikacje, które nie zawsze można pogodzić z definicją zaproponowaną w oma
wianym tu artykule. Odnosi się to również do kolejnych publikacji Butler.

Z całą pewnością sposób, w jaki Abramović obchodziła się ze swoim 
ciałem, można z pożytkiem ująć w kategoriach przedstawienia ciała jako 
ucieleśnienia określonych możliwości historycznych. Abramović uciele
śniła bowiem różne historyczne możliwości. Nie tylko takie, które były 
aktualne w chwili prezentacji jej performansu, ale także - jeśli nie przede 
wszystkim - takie, które w tym czasie faktycznie istniały już jako możli
wości historyczne, przy czym niektóre z nich - jak biczowanie - oscylują 
między historycznymi (samobiczowanie zakonnic) i wciąż aktualnymi 
(jak sposoby wymierzania kar i tortur czy sadomasochistyczne praktyki 
seksualne). Dokonywane przez nią akty performatywne nie sprowadzały 
się jednak do ponownej inscenizacji ustalonych wzorców historycznych, 
gdyż ich wcale nie powtarzały; raczej zmieniały je w zdecydowany spo
sób. Performerka nie poddawała się biernie skierowanej przeciw niej 
przemocy, przynoszącej ból i cierpienie. Za każdym razem aktywnie jej 
doświadczała. Nie mamy także do czynienia z powtórzeniem aktu per- 
formatywnego, stanowiącym centrum zainteresowania Butler: w czasie 
performansu każde działanie odbywa się tylko raz. Dopełniane w trak
cie Lips of Thomas czy innych performansów, akcji, teatralnych przed
stawień, itp., procesy ucieleśniania z całą pewnością wymagają wobec 
tego jeszcze precyzyjniejszych czy też innych dookreśleń niż te, które 
proponuje definicja performatywności Butler. A dzieje się tak przede 
wszystkim dlatego, że chodzi w nich o estetyczne i w pewnym sensie 
nieprawidłowe ponowne realizacje. Butler prawie nigdy nie odnosi się 
do procesów estetycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż intere
suje ją przede wszystkim codzienna praktyka.
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Butler stawia znak równości między warunkami ucieleśnienia jako 
warunkami przedstawienia, a to pokazuje kolejną ciekawą paralelę mię
dzy jej teorią a teorią Austina (również w tym przypadku Butler nie od
syła do jego prac). Oboje traktują dopełnienie aktów performatywnych 
jako zrytualizowane przedstawienie publiczne. Oboje uznają za oczywi
sty i niewymagający dalszych wyjaśnień ścisły związek między perfor- 
matywnością (performativity) i przedstawieniem (performance). Wiele 
wyjaśnia też fakt, że zarówno rzeczownik „performance”, jak przymiot
nik „performative” to formy pochodne od czasownika „to perform”: 
efektem performatywności jest przedstawienie, gdyż manifestuje się ona 
i realizuje w przedstawieniowym charakterze działań performatywnych. 
Podobnie omówiony wstępnie zwrot performatywny w sztukach pięk
nych łączy się z tendencją do tego, by artefakty realizowały się w przed
stawieniu i jako przedstawienie. Często daje to początek nowym formom 
sztuki, jak „performance art” i „akcjonizm”, których charakter działania 
i przedstawiania sugerująjuż jednoznacznie same ich nazwy. W tym sen
sie wydaje się oczywiste, że tak Austin, jak Butler uznają przedstawienia 
za wcielenie performatywności, nawet jeśli nigdzie nie precyzują, co ro
zumieją pod pojęciem „przedstawienie”.

A zatem postulat, by zbudować estetykę performatywności w opar
ciu o pojęcie przedstawienia, a istniejące teorie performatywności uzu
pełnić o nową, estetyczną teorię performansu/przedstawienia, wydaje się 
w pełni uzasadniony.

Od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wiele różnorodnych teo
rii performansu powstało w kręgu nauk społecznych, przede wszystkim 
w obrębie etnologii i socjologii. Było ich tak wiele, że performans stał 
się dzisiaj „powszechnie kwestionowanym pojęciem”17. Podobne zmiany 
można zaobserwować w kulturoznawstwie. Już w 1975 roku Dell Hymes 
skarżył się, że jest to zbyt pojemne i niejednoznaczne pojęcie:

17 M. C a r 1 s o n. Performance. A critical introduction, London-New York 1996, s. 5 
(wyd. polskie Performans, thım. E. Kubikowska, Warszawa 2007).
18 D. H y m e s, Breakthrough into Performance, [w:] Folklore: Performance and Com
munication, red. D. Ben-Amos, K.S. Goldstein, The Hague 1975, s. 13.

Kiedyś jacyś gramatycy pomieszali materię, zlepiając to, co ich nie intere
suje i określając mianem «performans», [...] antropolodzy kultury i folklo
ryści nie zrobili wiele, żeby rozjaśnić sytuację. My natomiast upychaliśmy 
wszystko, co nas interesowało, pod szyldem „performans”18.
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Od tego czasu sytuacja jeszcze bardziej się zagmatwała19.

19 Por. J. M cKenz i e, Perform - or else. From discipline to performance, London- 
-New York 2001. McKenzie zaskakującymi propozycjami zachęca do systematyza
cji pojęcia performansu w naukach o kulturze.
20 A. K 1 a a r, Bühne und Drama. Zum Programm der deutschen dramatischen Ge
sellschaft von Prof. Max Herrmann, „Vossische Zeitung” 1918, 18 VI.

Moim celem jest sformułowanie estetyki performatywności, dla
tego nie będę się odnosić do konkretnych propozycji wypracowanych 
przez socjologów, etnologów czy teoretyków kultury. Bardziej sensow
ny wydaje mi się powrót do najwcześniejszych, bo podejmowanych już 
w pierwszych dekadach XX wieku prób teoretycznego opracowania 
pojęcia przedstawienia i utworzenia nowej dziedziny wiedzy o sztuce: 
teatrologii.

2. Pojęcie przedstawienia

Kiedy na początku XX wieku proklamowano i propagowano w Nie- 
czech teatrologię jako samodzielną dyscyplinę uniwersytecką i niezbędną 
nową dziedzinę historii sztuki, nastąpił przełom w przyjętym wówczas 
rozumieniu teatru. Od czasu starań o podniesienie poziomu wykształce
nia społeczeństwa w XVIII wieku, w Niemczech traktowano teatr nie tyl
ko jako instytucję umoralniającą (eine moralische Anstalt), ale również 
jako sztukę „literacką”. W XIX wieku charakter teatru jako sztuki sank
cjonowało przede wszystkim wystawianie sztuk dramatycznych, trakto
wanych jako teksty literackie. To prawda, już Goethe w artykule z 1798 
roku Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke (O prawdzie 
i prawdopodobieństwie dzieł sztuki) sformułował pogląd, że to raczej 
przedstawienie powinno nosić miano sztuki (w 1849 roku nawiązał do 
tego Wagner, bardziej obszernie uzasadniając swe stanowisko w Das 
Kunstwerk der Zukunft (Dziele sztuki przyszłości). Jednak dla znakomitej 
większości ich współczesnych artystyczny charakter przedstawienia gwa
rantowany był głównie przez wystawiany tekst literacki. Jeszcze w 1918 
roku krytyk teatralny Alfred Klaar w polemice skierowanej przeciwko ro
dzącej się właśnie teatrologii pisał: „Scena jedynie wtedy zdoła pokazać 
całą swoją wartość, kiedy poezja dostarczy jej swoich treści”20.
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Zgodnie z tak sformułowanym poglądem teatr traktowano jako 
przedmiot badań nauki o literaturze. Założyciel berlińskiej teatrologii, 
germanista specjalizujący się w badaniach literatury średniowiecza 
i wczesnej nowożytności, Max Herrmann zwrócił natomiast uwagę na 
przedstawienie. Opowiedział się za powstaniem nowej nauki o sztuce 
- teatrologii - argumentując, że to nie literatura, lecz właśnie przedsta
wienie stanowi istotę teatru jako sztuki: „[...] przedstawienie jest naj
ważniejsze [.,.]”21. Nie zadowalało go przeniesienie akcentu z tekstu na 
przedstawienie, gdyż twierdził, że istnieje między nimi zasadnicza różni
ca, wykluczająca możliwość połączenia obu tych dziedzin:

21 M. H e r r m a n n, Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance, część II, Berlin 1914, s. 118.
“Idem, Bühne und Drama, „Vossische Zeitung” 1918, 30 VII [odpowiedź prof. 
Klaarowi],

Teatr i dramat [...] to moim zdaniem [...] ze swej natury przeciwieństwa, 
[...] dzielą je różnice zbyt istotne, żeby ich symptomy nie dochodziły do 
głosu: dramat to twór słowa pojedynczego artysty, teatr to dzieło publicz
ności i jej sług22.

Ponieważ żadna z istniejących dyscyplin naukowych nie obejmowała 
swoim zasięgiem przedstawienia jako przedmiotu badań, a jedynie tek
sty i inne pomniki kultury, w konsekwencji musiała powstać nowa na
uka. Zatem teatrologia w Niemczech była od początku przede wszystkim 
nauką o przedstawieniu.

Zastąpienie tekstu przedstawieniem, którego dokonał Herrmann, 
opowiadając się za powołaniem do życia nowej dyscypliny uniwersy
teckiej, zajmującej się teatrem jako przedstawieniem, nie zaś jako tek
stem, ma swoją interesującą paralelę w powstaniu innej nauki u progu 
XX wieku, a mianowicie badań nad rytuałem. W XIX wieku istniała nie
kwestionowana hierarchia między mitem a rytuałem; mit zajmował nad
rzędną pozycję, rytuał zaś służył jako jego widowiskowe uzupełnienie, 
ilustracja, „przedstawienie”. Na przełomie XIX i XX wieku relacja ta 
uległa odwróceniu. W Lectures on the Religion of the Semites (Wykłady 
o religii Semitów, 1889, 2. wyd. 1894) William Robertson Smith wysu
nął tezę, że mit to jedynie przystępne wyłożenie sensów rytuału i jako 
takie odgrywa pomniejszą rolę. Najważniejszy jest rytuał:
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Jeśli traktować mity jako wykładnię rytualnych praktyk, to mają one dru
gorzędną wartość i można z całą pewnością twierdzić, że w znakomitej 
większości przypadków mity pochodzą od rytuałów, a nie rytuały mają swe 
źródła w micie. Rytuał był raz na zawsze ustanowiony, mit natomiast wciąż 
się zmieniał; rytuał był sprawą religijnego obowiązku, wiara w mit zależała 
natomiast od dobrej woli człowieka23.

23 W. R. S m i t h, Lectures on the Religion of the Semites, First Senes: The Funda
mental Institutions (Burnett Lectures 1888/89), London 1889 (2. wyd. 1894), wersja 
niemiecka Die Religion der Semiten, Darmstadt 1967 (1899), s. 13.
24 Na temat zmiany relacji między rytuałem a mitem zob. także H. G. K i p p e n- 
b e r g. Die Entdeckung der Religionsgeschichte, Religionswissenschaft und Moder
ne, München 1997.

Religioznawstwo zatem musiało zwrócić się w stronę rytuału. 
Podstawową zasadą religii jest bowiem działanie, a nie nauka czy do
gmat. Tym samym pod znakiem zapytania stanęła typowa przede wszyst
kim dla kultur protestanckich dominacja tekstów religijnych. Smith badał 
głównie rytuał ofiarny, na przykład ofiary z wielbłąda, rozpowszechnio
ne wśród plemion arabskich (wedle relacji autora z IV wieku o imieniu 
Nilus), czy też żydowskie rytuały opisane w Starym Testamencie. Ofiarę 
z wielbłąda interpretował przy tym jako pierwotną praktykę totemiczną, 
wysuwając tezę, że należy jąpojmować jako uroczysty wspólny posiłek. 
Kolektywne dopełnianie działań, czyli spożywanie ciała i krwi ofiaro
wanego zwierzęcia - boga, jak przyjmował Smith w duchu totemizmu 
- narzucało wszystkim uczestnikom nierozerwalne więzy społeczne. 
Dopiero w wyniku wspólnego ucztowania powstawała społeczność jako 
taka, a z grupy rytualnej wyłaniała się polityczna wspólnota. Łatwo udo
wodnić, że chodzi w tym przypadku o akt performatywny, który nadaj e 
istnienie temu, co w jego trakcie się dopełnia: społeczna rzeczywistość 
(złączonej posiłkiem) wspólnoty.

Teoria ofiary Smitha zrobiła niezwykłą karierę nie tylko wśród reli
gioznawców, ale także etnologów, socjologów i badaczy starożytności. 
Etnolog James George Frazer we wstępie do pierwszego wydania Złotej 
gałęzi (1890) przyznaję, że jej podstawową ideę zawdzięcza właśnie 
Smithowi, jego koncepcji zabijanego i odradzającego się boga. Także 
socjolog Emile Durkheim inspirował się tezami Robertsona Smitha. 
Dopiero po przeczytaniu jego Lectures... udało mu się uzyskać klarowny 
obraz podstawowej funkcji religii w życiu społecznym24.
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Argumenty na rzecz powstania nauki o rytuałach i teatrologii odwo
ływały się do podobnych założeń. W obu przypadkach chodziło przede 
wszystkim o zmianę w obrębie obowiązującej hierarchii oraz przenie
sienie akcentu z mitu na rytuał i z literackiego tekstu na przedstawienie 
teatralne. W obu przypadkach tekst stracił swoją uprzywilejowaną po
zycję na rzecz przedstawienia. Tym samym już z powstaniem badań nad 
rytuałem i nad teatrem - a nie dopiero kultury performansów w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych - nastąpił pierwszy zwrot perfor
matywny w europejskiej kulturze XX wieku25.

25 Nie należy tego rozumieć tak, jakby chodziło o pierwszy w ogóle zwrot performa
tywny w kulturze europejskiej, ale raczej o pierwszy taki zwrot w XX wieku. Kwestią 
spomą pozostaje nadal to, czy biorąc pod uwagę ogromną kulturową funkcję przed
stawień (cultural performances) w epokach po wynalezieniu i upowszechnieniu się 
druku aż do końca XIX wieku, w ogóle można mówić o zwrocie performatywnym.

Jane Ellen Harrison, stojąca na czele grupy filologów klasycznych, 
tak zwanych „rytualistów” z Cambridge, posunęła się aż do twierdzenia, 
że istnieje bezpośredni związek między rytuałem a teatrem, uzasadniają
cy priorytet przedstawienia nad tekstem. W obszernym studium Themis. 
A Study of the Social Origin of Greek Religion (Temida. Rozprawa o spo
łecznych początkach religii greckiej, 1912) rozwijała teorię, że teatr 
grecki wyrasta wprost z przeddionizyjskiego rytuału ku chwale bóstw 
wiosny, eniautos daimon. Rytuał dionizyjski traktowała bowiem jako na
stępcę tego dawniejszego święta ku czci bóstw wiosny. Starała się także 
udowodnić, że dytyramb - z którego wedle Arystotelesa narodziła się 
tragedia - nie był niczym innym, jak śpiewem ku czci eniautos daimon, 
podstawowym składnikiem tego wcześniejszego rytuału. W książce 
Harrison znalazł się także tekst Gilberta Murraya Excursus on the Ritual 
Forms Preserved in Tragedy (Szkice o formach rytualnych zachowa
nych w tragedii). Biorąc pod uwagę różne tragedie, przede wszystkim 
Bachantki Eurypidesa - jedną z najpóźniejszych tragedii! - starał się on 
pokazać, że takie podstawowe elementy, jak: agon, threnos, sprawoz
danie posłańca i epifania, które wedle Harrison pochodziły z rytuału 
eniautos daimon, spełniały w tragedii taką samą funkcję, jak przedtem 
w rytuale.

Teoria Harrison podważyła przekonanie jej współczesnych, że trak
towana jako godny naśladowania wzorzec kultura grecka była kulturą 



46 ROZDZIAŁ II

opartą na tekstach. W świetle jej teorii tak podziwiane greckie tragedie 
i komedie okazywały się jedynie późnymi owocami tych działań, które 
składały się na rytuał ku czci boga pór roku. U źródeł leżał rytuał i do
piero z niego rozwinął się teatr i teksty, spisane na potrzeby scenicznych 
przedstawień.

Nawet jeśli dziś teorii Harrison przysługuje jedynie wartość histo
ryczna, to dostarcza ona przekonującego dowodu na mający wówczas 
miejsce zwrot performatywny. Ostatecznie to dzięki niej pojęcie przed
stawienia wysunęło się na pierwszy plan i zaczęło domagać się teoretycz
nego ugruntowania. Tego właśnie zadania podjął się Hernnann w swoich 
tekstach z lat 1910-1930.

Co ciekawe, jako punkt wyjścia i główny obszar zainteresowania 
wybrał on relację między aktorami i widzami:

Podstawowy sens teatru [...] polegał na tym, że był to rodzaj gry towarzy
skiej - gry wszystkich dla wszystkich. Takiej gry, w której wszyscy byli 
uczestnikami - uczestnikami i widzami. [...] Publiczności przypadała rola 
współwykonawcy. Bowiem to publiczność jest, by tak powiedzieć, twórcą 
sztuki teatru. (Aby nie zatracić jego podstawowego, społecznego charakte
ru, zachowano wiele pośrednich elementów, składających się na teatr jako 
święto.) W teatrze zawsze istnieje społeczna wspólnota26.

26 M. H e r r m a n n, Über die Aufgaben eines theater-wissenschaftlichen Instituts 
(wykład z 27 VII 1920), [w:J Theaterwissenschaft im deutschsprachigen Raum, 
red. H. K. 1 i e r, Darmstadt 1981, s. 19.

Cielesna współobecność wykonawców i widzów umożliwia przedstawie
nie, to ona je stanowi. Żeby przedstawienie mogło się odbyć, wykonaw
cy i widzowie muszą się zebrać na określony czas w określonym miej
scu i razem coś przedsięwziąć. Ponieważ Herrmann określa je jako „grę 
wszystkich dla wszystkich”, dlatego na nowo definiuje relację między 
wykonawcami i widzami. Nie traktuje już widzów jako zdystansowanych 
czy pełnych współczucia obserwatorów działań, które aktorzy wykonu
ją na scenie i którym patrzący widzowie przypisują określone znacze
nia, ani też jako odbiorców rozszyfrowujących intelektualne przesłanie, 
przekazywane za pośrednictwem działania aktorów. Nie chodzi tu jednak 
o relację podmiot/przedmiot ani w tym sensie, że wykonawcy stają się 
przedmiotem obserwacji widzów, ani w tym sensie, że wykonawcy jako 
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podmioty przekazują widzom jako przedmiotom nie podlegający nego
cjacji komunikat. Cielesna współobecność oznacza raczej relację mię
dzy podmiotami. Widzowie to bowiem równorzędni uczestnicy, którzy 
biorąc udział w grze, powołują do istnienia przedstawienie dzięki swo
jej fizycznej obecności, percepcji, a także dzięki swoim reakcjom. Tym 
samym przedstawienie powstaje jako wynik interakcji między aktorami 
i widzami. Zasady jego powstania należy rozumieć jako zasady gry, które 
stają się przedmiotem negocjacji między wszystkimi uczestnikami - wy
konawcami i widzami. Wszyscy mogą ich tak samo przestrzegać bądź tak 
samo je lekceważyć. Przedstawienie powstaje więc między wykonawca
mi i widzami, zostaje przez nich wspólnie powołane do istnienia.

Do tej szczególnej medialności teatru Herrmann dotarł oczywi
ście nie tylko na drodze czysto teoretycznych rozważań czy też badania 
przykładów z historii teatru. Jego poglądy w większym o wiele stopniu 
ukształtowały się pod wpływem przedstawień współczesnego mu teatru, 
przede wszystkim inscenizacji Maxa Reinhardta, który w swoich spekta
klach często stwarzał nowe przestrzenne aranżacje, zmuszające widzów 
do porzucenia typowej dla teatru pudełkowego perspektywy obserwatora 
i umożliwiające nowe formy interakcji z aktorami. Na przykład, w spek
taklu Sumurun (1910) wykorzystał hanamici, szeroki pomost z japoń
skiego teatru kabuki, który biegł w poprzek widowni małej sceny berliń
skiego Deutsches Theater. Tu właśnie rozgrywała się akcja - dosłownie 
między widzami. W dodatku aktorzy grali jednocześnie na scenie i na 
hanamici. Co więcej, wchodzili na hanamici dokładnie „w punkcie kul
minacyjnym każdej sceny”, jak z niezadowoleniem odnotował recenzent 
w czasie gościnnych występów Deutsches Theater w Nowym Jorku27. 
W konsekwencji widzowie patrzący na aktorów występujących na po
moście z kretesem przegapiali to, co działo się na scenie. Ci natomiast, 
którzy skupiali swoją uwagę na scenie, nie zauważali tego, co działo się 
na hanamici. W ten sposób, postawieni przed koniecznością samodziel
nego selekcjonowania wrażeń, widzowie stawali się dosłownie „twór
cami” przedstawienia. Gra w czasie tego przestawienia odbywała się 

27 „Dlatego żona Lota nie mogła wystawić Sumurun. Przechodzący tym mostem 
pewnie by obudzili taką jej ciekawość, że zamieniłaby się w dwadzieścia słupów 
soli”. Recenzja anonimowego nowojorskiego krytyka z archiwum Muzeum Teatral
nego w Wiedniu.
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zgodnie z regułami, które z jednej strony ustanawiali aktorzy (i reżyser), 
z drugiej natomiast widzowie. I zasadniczo stanowiły one przedmiot ne
gocjacji.

To rozwiązanie nabrało wyrazistości w inscenizacji Króla Edypa 
(1910) i Orestei (1911) w berlińskim Cyrku Schumanna: między widza
mi pojawiały się chóry, aktorzy wychodzili z tyłu widowni albo spośród 
publiczności. A więc, jak zauważył krytyk Siegfried Jacobsohn, „trud
no było odróżnić głowy publiczności od głów statystów, rzeczywiście 
stojących pośród widzów”28. Natomiast Alfred Klaar, który w sporze 
z Maxem Herrmannem stanął potem po stronie literackiego tekstu, opo
wiadając się przeciwko przedstawieniu, skarżył się na to, że w Orestei

!,S. Jacobsohn, Das Jahr der Bühne, t. 1, Berlin 1912, s. 51.
29 A. K 1 a a r, [rec. w:] „Vossische Zeitung" 1911, 14 X.

umieszczenie aktorów w przestrzeni, między, pod i za nami, ten ciągły przy
mus zmiany kąta widzenia, ten napływ aktorów na widownię, gdzie napie
rały na nas postacie w pełnych blichtru kostiumach, perukach i charaktery
zacji, te dialogi ponad naszymi głowami, te nagłe krzyki ze wszystkich stron 
i kątów teatru, które przerażały i wprowadzały w błąd - to wszystko rozpra
szało uwagę, nie wspierało iluzji, lecz wręcz przeciwnie: niszczyło ją29.

Widz zatem nie mógł żadną miarą zająć tu pozycji zdystansowanego, 
zainteresowanego czy też współczującego obserwatora. Musiał zmie
niać swoją percepcję zależnie od działań aktorów i innych widzów. 
Przedstawienie rodziło się dosłownie między wykonawcami i widza
mi, czy też wręcz między widzami. Reinhardt potrafił w wieloraki spo
sób wykorzystać swoiste cechy medium teatru, warunkowane cielesną 
współobecnością aktorów i widzów, żeby umożliwiać i tworzyć wciąż 
nowe relacje między nimi.

Herrmann uważał, że przedstawienie wydarza się między wyko
nawcami i widzami, a zatem ani nie ma ustalonej z góry struktury, ani nie 
da się go powtórzyć ze względu na jego płynny i tymczasowy charakter. 
Dlatego jego definicja przedstawienia nie uwzględnia ani wystawianych 
tekstów, ani takich artefaktów jak dekoracje. Co więcej, ostro krytykował 
on naturalistyczne czy nawet ekspresjonistyczne malarstwo sceniczne - 
choć w wielu przypadkach doceniał jego wartość artystyczną - i nazy
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wał je „podstawowym błędem o rozstrzygającej wadze”30. To wszystko 
nie miało, jego zdaniem, żadnego znaczenia dla samego przedstawienia. 
Szczególna - właśnie momentalna - materialność przedstawienia po
wstaje raczej za sprawą ciał aktorów, którzy poruszają się w przestrzeni. 
„O sztuce teatru [...] rozstrzyga sztuka aktorska”, ona tworzy „to naj
ważniejsze, czyste dzieło sztuki, jakie teatr w ogóle potrafi stworzyć”3'. 
W tym kontekście, jak się wydaje, nie interesowała Herrmanna fikcyjna 
postać działająca w fikcyjnym świecie, powstającym za sprawą sztuki 
aktorskiej. Przez cały czas mówił o „rzeczywistym ciele” i „rzeczywistej 
przestrzeni”32, a to znaczy, że nie traktował ciała aktora w przestrzeni 
scenicznej jedynie jako nośnika znaków, jak to się przyjęło od XVIII 
wieku, lecz zauważał specyficzną materialność ciała i przestrzeni. To 
przede wszystkim ona - a nie powstające dzięki niej fikcyjne postaci 
i fikcyjne przestrzenie - współtworzy przedstawienie.

30 M. H e r r m a n n, Das Theatralische Raumerlebnis, [w:J Bericht vom 4. Kongress 
für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Berlin 1930, s. 152 i n.
31 Ibidem.
32 Ibidem.

Również ten aspekt ma swoją uderzającą analogię w teatrze Maxa 
Reinhardta. Nowe przestrzenie teatralne, jakie tworzył on dzięki hana- 
mici czy wykorzystując arenę w Cyrku Schumanna, wcale nie chciały 
w nowy sposób pokazywać fikcyjnych miejsc akcji. Stwarzały raczej - 
jako „rzeczywiste przestrzenie” - nowe możliwości wejść, gestów - czy 
ogólniej - gry aktorom i niecodzienne warunki dla percepcyjnych do
świadczeń widzów.

To samo w wielu przypadkach odnosi się do gry aktorów w insce
nizacjach Reinhardta. Krytycy narzekali choćby na fakt, że tak w do
konanej przez Hugo von Hofmannsthala adaptacji Elektry Sofoklesa na 
scenie berlińskiego Kleines Theater w 1903 roku, jak później w Edypie 
czy w Orestei, ciała aktorów z ich specyficzną cielesnością wysuwają 
się na pierwszy plan i zwracają na siebie uwagę, kradnąc ją scenicz
nym postaciom. Na szczególnie ostre ataki krytyków naraziła się grająca 
Elektrę aktorka Gertrud Eysoldt, która ze względu na swoją wyrazistą 
cielesną obecność i fizyczną intensywność gry, naruszała obowiązujące 
przede wszystkim w odniesieniu do inscenizacji tragedii greckiej reguły 
„mocy”, „godności” i „dźwięcznego tonu”. Zamiast nich Eysoldt pro
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ponowała: „nerwowość”, „niepowstrzymaną namiętność” i „przenikliwy 
krzyk”33. A kiedy stosowała takie środki wyrazu, to od tego, co „zdro
we”, odchodziła w kierunku „choroby” i „patologii”. „Krzyk i nerwowe 
ruchy, przesada w grozie, chaos ducha i dzikość w każdym wersie”3'', 
„namiętność aż do utraty zmysłów” - wszystko dało się „wyjaśnić tylko 
jako patologia”35. Nic więc dziwnego, że pozbawione „miary” i „opa
nowania” ruchy Gertrud Eysoldt, które nie służyły ilustracji tekstu, ale 
wyraźnie uwypuklały cielesną obecność aktorki - ruchy identyfikowane 
jako pogranicze „patologii” i traktowane jako objaw rozmycia granic 
,ja” aktorki, a nie scenicznej postaci - wielu krytykom wydawały się 
„nieznośne w odbiorze”36.

33 F. E n g e 1 [rec. w:] „Berliner Tageblatt” 1931, 31 X.
34 Niemożliwa do identyfikacji recenzja Richarda Nordhausena z archiwum Muzeum 
Teatralnego w Köln.
33 H. E. [rec. w:] „Freisinnige Zeitung” 1903, 3 XI.
36 Por. niemożliwa do identyfikacji recenzja Paula Goldmanna z archiwum Muzeum 
Teatralnego w Köln.
37 S. J a c o b s o h n, [rec. w:] „Die Schaubühne” 1910, 17 XI.
” A. K 1 a a r, [rec. w:] „Vossische Zeitung” 1911, 14 X. Podczas gdy Jacobsohn skar
żył się, że posłańcy nie zostali „ani oddani z historyczną wiernością, ani nie tworzą 
nowej klasyki” i dochodził do wniosku, że „godną pożałowania stratą sił i środków 
skończyła się próba stworzenia w cyrku jakiegoś przybliżonego wyobrażenia o staro- 
greckim teatrze, który i tak musi na zawsze pozostać jedynie przybliżonym wyobra
żeniem” („Die Schaubühne” 1910, 17 XI), Gilbert Murray, stojący po stronie Jane 
E. Harrison, oceniał tę inscenizację zupełnie inaczej. Sam przygotował tłumaczenie 
dla londyńskiej wersji Edypa Reinhardta. Powoływał się także na przykład posłań-

Także w przypadku inscenizacji Edypa i Orestei krytycy odnotowy
wali z naganą, że aktorzy kierowali uwagę widzów na szczególny sposób 
cielesnej, scenicznej obecności. Dotyczyło to także statystów, „nagich 
posłańców”, którzy „z pochodniami dziko biegali nad orchestrą w tę 
i z powrotem po pałacowych schodach” i którym Siegfried Jacobsohn nie 
potrafił w Edypie przypisać żadnej funkcji ni znaczenia37. Podśmiewał 
się z nich też Alfred Klaar w recenzji z Orestei. Krytykował zwłaszcza 
„dziwaczne pozycje ciał, choreograficzne układy rąk i nóg zbiorowości, 
o które anachroniczna reżyseria uzupełniła poezję Ajschylosa”, jawnie 
drwiąc: „Posłańcy z obnażonymi torsami czynili natomiast swoją powin
ność i schylając się ku ziemi tworzyli niekiedy osobliwe układy przypo
minające pokazy gimnastycznych akrobacji”38.
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Zarzewiem sporu stał się także sposób gry protagonistów. Jacobsohn 
skarżył się na „serwowanie drażniącej nerwy rozrywki dla masowej pu
bliczności, wychowanej na walkach byków”39. Jako odstraszający przy
kład podawał następującą scenę:

ców, żeby odeprzeć zarzut londyńskiej krytyki, jakoby inscenizacja była „niegrecka”: 
„Profesor Reinhardt stworzył spektakl prawdziwie prehelleński (jak i akcja Edypa), 
częściowo kreteński i mykeński, częściowo orientalny, częściowo - ku mojemu wiel
kiemu podziwowi - niemal dziki. Półnadzy niewolnicy z pochodniami, przepaskami 
na biodrach i długimi czarnymi włosami sprawili, że moje serce podskoczyło z ra
dości. Było w nich faktycznie coś z wczesnej Grecji, nie z Grecji ze szkolnej klasy 
czy z atelier konwencjonalnego malarstwa.” (Cyt. za H. C a r t e r, The Theatre of 
Max Reinhardt, New York 1914, s. 221 i n.) Wyraźnie widać, że sposób użycia ciała 
w inscenizacji Reinhardta zgadzał się z wyobrażeniami Murraya - i Harrison - na 
temat kultury greckiej jako z gruntu performatywnej.
” S. J a c o b s o h n, Das Jahr der Buhne, s. 49.
40 Ibidem, s. 49 i n.

W scenie zabójstwa matki przez Orestesa do tej pory zawsze wystarczało, 
że on rzucał się za nią z drzwi pałacu, siłą ją przy nich przytrzymywał i z po
wrotem wpychał do pałacu po skończeniu słownego pojedynku. Tutaj nato
miast gna po schodach w dół na maneż, przepycha się tam z nią i ciągnie ją 
potem o wiele za wolno po schodach znów na górę. To okropne40.

We wszystkich przywołanych przypadkach widzowie musieli zwra
cać uwagę na „rzeczywiste ciała”, gdyż aktorzy specyficznie je wyko
rzystywali. Nie pełniły już one funkcji nośników znaczeń, które winne 
przekazywać z uwagi na graną postać dramatyczną, raczej narzucały się 
widzom swoją wyraźnie odczuwaną fizycznością. Choć u znakomitej 
części krytyków spotkało się to z naganą, w znacznym stopniu przyczy
niło się do ogromnego sukcesu inscenizacji Reinhardta u widzów.

We wszystkich próbach teoretycznego ujęcia przedstawienia Max 
Herrmann postępował podobnie radykalnie - jeśli nie jeszcze bardziej 
radykalnie - jak Max Reinhardt w swojej inscenizacyjnej praktyce. 
Z ciała jako nośnika znaków, środka wyrazu i przekaźnika określonych 
znaczeń wyraźnie przesuwał akcent na „rzeczywiste ciało”, to znaczy: 
ze znakowości ciała na jego materialność. Krytycy wychodzili z zało
żenia, że aktor podczas przedstawienia powinien swoim ciałem wyrażać 
sensy zakodowane w tekście literackim i przekazać je widzom - i tym 
sposobem wspierać prymat tekstu nad przedstawieniem. Tymczasem 
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Herrmann w znacznym stopniu wykluczał pytania na temat reprezen
tacji, czyli fikcyjnej rzeczywistości na scenie, oraz możliwych znaczeń, 
jakie można przypisać zewnętrznym wyglądom aktorów i ich działa
niom. Ponieważ ówczesna krytyka teatralna i nauka o literaturze jedy
nie takie problemy i pytania uważała za godne uwagi, to pominięcie 
przezeń milczeniem semiotycznego aspektu przedstawienia stawało się 
czymś oczywistym. Wiele przemawia za tym, że Herrmann - podobnie 
jak później Judith Butler - uważał ekspresywność i performatywność 
za niemożliwe do pogodzenia przeciwieństwa. Opracowana przez niego 
koncepcja przedstawienia zdaje się bliska właśnie tej wykładni. Jeśli za 
istotny element definicji uważał zarówno cielesną współobecność wyko
nawców i widzów, między którymi wydarza się przedstawienie, jak też 
cielesne działania, dopełniane przez jednych i drugich, to ten dynamicz
ny i w ostatecznym rozrachunku tak w swoim przebiegu, jak w swoim 
efekcie nieprzewidywalny proces rnusiał wykluczać wszelką możliwość 
wyrażania i przekazywania ustalonych z góry znaczeń. Znaczenia ro
dzące się w trakcie przedstawienia mogły powstać jedynie w tym kon
kretnym procesie i dzięki niemu. Herrmann jednakże nie doszedł aż do 
tego wniosku, a w każdym razie nie sformułował go expresses verbis. 
Dlatego dla jego koncepcji przedstawienia nieistotne pozostają również 
rozważania na temat specyficznej semiotyczności przedstawienia i cha
rakterystycznego dlań sposobu tworzenia znaczeń.

Herrmann rozumie przedstawienie jako „święto” i „grę”, jako to, co 
wydarza się między aktorami i widzami. Opisuje też jego materialność 
jako coś płynnego, jako proces dynamiczny, a nie jako artefakt. W ten 
sposób gruntownie podważa zasadność odnoszenia terminu „dzieło” do 
przedstawienia, choć sam mówi o dokonaniach aktorów jako „właści
wym”, „najczystszym dziele sztuki, jakie teatr potrafi stworzyć”, żeby 
zagwarantować uznanie teatru jako autonomicznej dziedziny sztuki. 
Wedle obowiązujących wówczas klasyfikacji pojęcie dzieła należało 
bezspornie do dziedziny sztuki. Czytany z dzisiejszej perspektywy jego 
opis przedstawienia nie wyklucza wcale takiego pojęcia. Przedstawienie 
nie zawdzięcza jednak swojej przynależności do sztuki - swego este
tycznego charakteru - temu, że powstaje jako dzieło, lecz wynika z fak
tu, że jest ono wydarzeniem dopełniającym się w czasie. W przedstawie
niu, wyjaśniał Herrmann, dochodzi do uformowania się jednorazowej 
i niepowtarzalnej konstelacji, tylko częściowo podlegającej wpływowi 
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i kontroli. Powstaje z niej coś, co może się zdarzyć tylko ten jeden raz. 
I właściwie trudno tego uniknąć, kiedy w określonym miejscu i czasie 
grupa wykonawców staje twarzą w twarz z pewną liczbą widzów o róż
nych nastawieniach, nastrojach, oczekiwaniach, doświadczeniach, itd. 
Herrmanna zaś interesowały przede wszystkim rodzące się z tej kon
frontacji działania i dynamiczne procesy.

„Twórcza” aktywność widzów to dla Herrmanna

wewnętrzne przeżywanie wedle zaproponowanego wzoru, bycie cieniem 
poruszających się na scenie aktorów, przeżywanie nie tyle za sprawą in
telektu, ile za pośrednictwem ciała [podkr. - E. F.-L.], tajemna chęć, by 
dopełnić tych samych gestów, wydobyć ten sam dźwięk ze swego gardła41.

41 M. H e r r m a n n, Das theatralische Raumerlebnis, s. 153.
42 Ibidem.
43 Ibidem. Stworzona przez Herrmanna koncepcja „duchowego” - lecz nie tylko - po
wtórzenia przeżycia, jego opis „bycia cieniem poruszających się na scenie aktorów”, 
„tajemnej chęci, by dopełnić tych samych gestów, wydobyć ten sam dźwięk ze swe
go gardła” znalazła dziś tyleż przekonujące, co interesujące ugruntowanie w postaci 
teorii tak zwanych lustrzanych neuronów, sformułowanej przez Vittorio Gallesego 
i Alvina Goldmana w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Postuluje ona istnienie 
takiego typu neuronów, które w obserwującym jakieś działania wyzwalają potrzebę 
ich powtórzenia. Ten impuls jednak napotyka na przeszkodę, a więc nie może zostać 

Widać zatem wyraźnie, że doświadczeniem estetycznym w czasie przed
stawienia jest „najważniejsze w teatrze wspólne doświadczenie rzeczy
wistych ciał i rzeczywistej przestrzeni”42. Aktywność widzów nie zostaje 
jedynie opisana jako aktywność ich wyobraźni, jakby się mogło wyda
wać przy pobieżnej lekturze, ale jako proces cielesny. Zostaje on urucho
miony przez udział w przedstawieniu i mechanizm percepcji, która wią
że się nie tylko z aktywnością oka i ucha, ale odbywa „za pośrednictwem 
ciała” i obejmuje wszystkie odbierane przez nie wrażenia.

Widzowie reagują nie tylko na działania fizyczne wykonawców, ale 
też na zachowania pozostałych widzów. Herrmann jednoznacznie wska
zuje na to, że „zawsze znajdą się przecież na widowni jednostki niezdol
ne do odtworzenia w sobie gestów i ruchów aktorów, które w dodatku 
przez duchowe zainfekowanie całego kolektywnego ciała publiczno
ści, w innych przypadkach tak ogromnie pożyteczne, tutaj jednak zu
pełnie zbędne, mogą też obniżyć siłę oddziaływania przedstawienia”43. 
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Metafora „infekcji” dodatkowo podkreśla, że doświadczenie estetyczne 
w czasie przedstawienia nie wiąże się z „dziełem”, ale rodzi się przede 
wszystkim z tego, co wydarza się między jego uczestnikami. Sam fakt 
pojawiania się wydarzeń wydaje się przy tym ważniejszy od tego, co się 
dzieje, a w każdym razie o wiele ważniejszy od znaczeń, które można 
przypisać kolejnym zdarzeniom. To, że Abramović nagle kaleczy swo
je ciało żyletką, znaczy więcej niż fakt, że wycina nią pięcioramienną 
gwiazdę, i niż wszystkie inne znaczenia, jakie możemy tej gwieździe 
przypisać. To, że coś się wydarza i to, co się wydarza, zaraża wszyst
kich uczestników przedstawienia, choć oczywiście w rozmaity sposób 
i w rozmaitym stopniu. Czy i na ile używając takich wyrażeń, jak: „we
wnętrzne powtórzenie przeżycia”, „współprzeżywanie”, „duchowa in
fekcja”, myślał Herrmann także o przemianie widzów, spowodowanej 
przez to przedstawienie - tego na podstawie jego rozważań nie można 
ani potwierdzić, ani podważyć.

W samym centrum proponowanego przez Herrmanna pojęcia przed
stawienia pojawia się możliwość zastąpienia pojęcia dzieła przez pojęcie 
wydarzenia. Trudno z tym pogodzić zarówno hermeneutyczną estety
kę, jak i heurystyczne rozróżnienie estetyki produkcji, dzieła i recepcji. 
Specyficzną estetycznością przedstawienia jest bowiem jego wydarze- 
niowość.

Przedstawienie w ujęciu Herrmanna, zrekonstruowane na podstawie 
jego rozmaitych artykułów oraz wypowiedzi spisanych przez uczniów44, 
w istotny sposób zapowiada już tę definicję performatywności, którą 
sformułują później Austin i Butler. Herrmann definiuje przecież przed
stawienie nie jako reprezentację czy wyraz czegoś wcześniej ¡śmiejące
go i narzuconego z góry, ale jako oryginalny twór: jak przedstawienie, 
tak i właściwa mu materialność powstają dopiero w procesie przedsta
wiania jako efekt działań wszystkich uczestników. Pojęcie przedstawie
nia zaproponowane przez Herrmanna o tyle nie zgadza się z definicją 

w pełni zrealizowany. Por. V. G a 11 e s e, A. G o 1 d m a n, Mirror Neurons and the 
Simulation Theory of Mind-reading, „Trends in Cognitive Sciences” 1998, t. 2, nr 12, 
s. 493-501.
44 Na temat tej rekonstrukcji zob. także R. M ü n z, „ Theater - eine Leistung des 
Publikums und seiner Diener". Zu Max Herrmanns Vorstellungen von Theater, [w:] 
Berliner Theater im 20. Jahrhundert, red. E. Fischer-Lichte et al., Berlin 
1998, s. 43-52.
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performatywności Austina i Butler, że bardzo wyraźnie inaczej definiuje 
istotną dla przedstawienia relację podmiot/przedmiot oraz materialność/ 
znakowość. Herrmann pozostaje za nimi z tyłu w tym sensie, że jego 
definicja nie obejmuje problemu produkcji znaczeń w przedstawieniu 
i poprzez przedstawienie. Jednak w kontekście moich rozważań wydaje 
się ona o tyle interesująca i obiecująca, że w odniesieniu do estetycznych 
procesów zakłada przeniesienie punktu ciężkości z pojęcia dzieła na po
jęcie wydarzenia, nawet jeśli nie wiąże z nim wprost żadnych procesów 
transformacji. Dlatego - summa summarum - całkiem rozsądnym przed
sięwzięciem wydaje się rozwinięcie estetyki performatywności w opar
ciu o pojęcie przedstawienia.

Postulat sformułowania takiej estetyki wiąże się ściśle ze zwrotem 
performatywnym w wielu dziedzinach sztuki, wyraźnym od początku 
lat sześćdziesiątych XX wieku. Wydaje się zatem uzasadnione, żeby 
najpierw postawić pytanie o to, w jaki sposób w różnych dziedzinach 
sztuki uległo modyfikacji pojęcie przedstawienia, a w związku z tym tak
że pojęcie performatywności. Prowadzone tu rozważania zdecydowanie 
sytuują się w dziedzinie nauk o sztuce, dlatego taki tryb postępowania 
odpowiada też ich celowi. Punktem wyjścia nie będzie więc dla mnie 
krytyczny opis, wyjaśnienie, modyfikacja czy odrzucenie różnych este
tycznych teorii, ilustrowanych wybranymi przykładami ze sztuki współ
czesnej. Jako punkt wyjścia posłuży mi dzisiejszy stan sztuk performa- 
tywnych, skonfrontowany z rozmaitymi teoretycznymi propozycjami 
jego objaśnienia.

Jak się okazało w trakcie rekonstrukcji sformułowanego przez 
Herrmanna pojęcia przedstawienia, heurystyczne pożytki niesie ze sobą 
takie omówienie po kolei występujących razem w przedstawieniu jako 
wydarzeniu i wzajem się warunkujących aspektów medialności, ma- 
terialności, semiotyczności i estetyczności, by nie stracić z oczu pro
blematyki ich powiązania na wielu poziomach. W kolejnych czterech 
rozdziałach podejmę zatem próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
od lat sześćdziesiątych różne dziedziny sztuki realizowały właśnie te 
aspekty w swoich przedstawieniach. W centrum moich rozważań znajdą 
się przedstawienia teatralne, akcje artystyczne i performanse; przedsta
wienia teatralne, ponieważ Herrmann sformułował swoje pojęcie przed
stawienia w odniesieniu do teatru; zaś akcje artystyczne i performanse, 
ponieważ dzięki nim i poprzez nie sztuki piękne przeszły od dzieła do 
przedstawienia.





ROZDZIAŁ III

Cielesna współobecność aktorów i widzów

Jak udowodnił Hermann, istotę przedstawienia stanowi cielesna 
współobecność aktorów i widzów. Aby mogło do niej dojść, dwie gru
py osób: „działający” i „oglądający”, muszą zebrać się w określonym 
momencie i miejscu, żeby razem spędzić jakiś czas. Spektakl powstaje 
dzięki ich spotkaniu - ich konfrontacji i interakcji.

W czasie przedstawienia muszą zostać spełnione określone warun
ki „produkcji” i „recepcji”, jeśli wolno mi jeszcze raz posłużyć się tra
dycyjnymi terminami. Aktorzy działają - poruszają się w przestrzeni, 
wykonują gesty i miny, operują przedmiotami, mówią lub śpiewają - 
natomiast widzowie obserwują ich działania i na nie reagują. Reakcje 
widzów mogą mieć wprawdzie charakter „wewnętrznych” doznań, ale 
przecież równie istotną rolę odgrywają ich zauważalne zachowania, kie
dy śmieją się, bijąbrawo, wzdychają, pojękują, szlochają, płaczą, szurają 
nogami, kręcą się na krzesłach, pochylają się do przodu w skupieniu lub 
rozpierają się w fotelu ze zrelaksowanym wyrazem twarzy, wstrzymują 
oddech i zamierają w bezruchu, patrzą raz po raz na zegarek, ziewają, 
zasypiają i zaczynają chrapać, kaszlą i kichają, szeleszczą papierkami po 
cukierkach, jedzą i piją, szepczą sąsiadowi do ucha jakieś uwagi, głośno 
i bez zażenowania komentują to, co dzieje się na scenie, wołają: „brawo” 
albo „da capo”, nagradzają brawami, sykają i buczą, wstają i trzaskając 
drzwiami opuszczają widownię.

Tego typu reakcje nie uchodzą uwagi innych widzów i aktorów, któ
rzy je wyczuwają, słyszą i widzą, co ma z kolei wpływ na ich widoczne 
gołym okiem reakcje. Aktorzy grają z większym lub mniejszym zaan
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gażowaniem, ich głosy brzmią głośno i nieprzyjemnie, albo wręcz prze
ciwnie - coraz bardziej elektryzująco. Czująsię zainspirowani do wymy
ślania coraz to nowych gagów i improwizacji, albo zapominają wejść na 
scenę lub wykonać jakieś istotne zadania. Wychodzą na proscenium, żeby 
zwrócić się bezpośrednio do widzów, zmusić ich do zmiany zachowania 
lub opuszczenia teatru. W przypadku widzów oglądanie reakcji innych 
podnosi lub obniża poziom czy siłę ich zaangażowania, zainteresowania 
czy napięcia, sprawia, że ich śmiech rozlega się coraz głośniej, a czasem 
wręcz konwulsyjnie lub zamiera im w gardłach. Widzowie często zaczy
nają się nawzajem przywoływać do porządku, kłócić ze sobą albo sobie 
wymyślać. To, co robią aktorzy, ma zawsze wpływ na widzów, zaś to, 
co robią widzowie - na aktorów i innych widzów. W tym sensie moż
na powiedzieć, że przedstawienie zaczyna się i jest sterowane przez sa- 
mozwrotną i bezustannie zmieniającą się pętlę feedbacku. Dlatego jego 
przebiegu nie da się ani z góry zaplanować, ani przewidzieć.

Tę niemożliwość od końca XVIII wieku traktowano jako poważny 
mankament czy wręcz powód do frustracji, który za wszelką cenę nale
żało usunąć, a przynajmniej zminimalizować. W tym celu opracowano 
i wypróbowano wiele strategii. Pod koniec XVIII wieku i przez cały XIX 
wiek podejmowano starania nie tylko o upowszechnienie umiejętności 
czytania wśród społeczeństwa, ale także o narzucenie pewnej dyscypliny 
widzom teatralnym. Wprowadzono specjalne zasady teatralne, które mia
ły wyeliminować częste i niestety łatwo udzielające się innym widzom 
„nieodpowiednie zachowania”. Pod groźbą kary zakazano spóźniania się, 
jedzenia i picia oraz wypowiadania „protekcjonalnych uwag” podczas 
przedstawienia. Wynalezienie oświetlenia gazowego pozwoliło wreszcie 
usunąć jeden z najpoważniejszych mankamentów, a mianowicie fakt, że 
aktorzy doskonale widzieli widzów, a widzowie siebie nawzajem. Od lat 
czterdziestych XIX wieku Charles Kean eksperymentował z oświetle
niem, stopniowo wyciemniając widownię, a Richard Wagner w czasie 
pierwszego festiwalu w Bayreuth (1876) postanowił pogrążyć widzów 
w całkowitej ciemności. Wszystkie te zabiegi miały na celu przerwanie 
pętli feedbacku: widoczne i słyszalne reakcje widzów, grożące zakłóce
niem spektaklu, powinny zamienić się w reakcje „wewnętrzne”, które 
dawało się co najwyżej odczuć. Wiązało się z tym propagowanie idei 
„wczuwania się” widzów, którą Friedrich Theodor Vischer skonceptuali- 
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zował i upowszechnił jako „akt użyczenia duszy”1. Powszechnie znane 
historie skandali teatralnych, jak choćby ten towarzyszący prapremierze 
Przed wschodem słońca Hauptmanna (20 października 1889 roku) na de
skach Freie Bühne w Berlinie, dobitnie dowodzą, że strategie te odnosiły 
tylko częściowy skutek.

1 Por. F. Th. Vischer, Das Symbol, [w:] idem, Kritische Gänge, t. 4, red. R. V i- 
scher, München 1992, s. 435; idem, Ästhetik, t. 2, München 1922; R. V i s c h e r, 
Der ästhetische Akt und die reine Form, [w:] i d e m, Drei Schriften zum ästhetischen 
Formproblem, Halle 1927.
2 S. M. E i s e n s t e i n, Montage der Attraktionen, [w:] idem, Schriften, t. 1, red. 
H.-J. Schlegel, München 1974, s. 217.

Kiedy na początku XX wieku reżyser znalazł się w świetle reflekto
rów, doszło do gruntownej zmiany strategii. Przestało już chodzić o to, 
aby wyeliminować widoczne reakcje widzów. Celem stało się przede 
wszystkim to, aby za pomocą precyzyjnych strategii inscenizacyjnych 
skutecznie wywołać pożądane, zauważalne reakcje widzów. Innymi sło
wy, reżyseria miała objąć swoim zasięgiem także zachowania publicz
ności, czyli organizować pętlę feedbacku i nią sterować. Istotę tego za
biegu opisał szczególnie celnie Siergiej M. Eisenstein. Powołując się na 
przykład własnej inscenizacji dramatu Aleksandra Ostrowskiego I koń 
się potknie (1922-23), pisał w swoim artykule Montaż atrakcji (1923), 
że widz stać się winien „podstawowym materiałem dla teatru”, zaś przed 
przedstawieniem teatralnym postawił cel „kształtowania widza w pożą
danym kierunku (nastroju)”2. Realizujące tę koncepcję strategie insce
nizacyjne można odnaleźć nie tylko w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku, szczególnie w teatrze rosyjskim i niemieckim, czy w teatrze lat 
trzydziestych, na przykład w narodowosocjalistycznych widowiskach 
masowych, tak zwanych Thingspielen. Nie były one obce ani włoskim 
futurystom, jak dowodzi przywoływany już manifest Teatr variété, ani 
wcześniej Maxowi Reinhardtowi. Sposób, w jaki wykorzystał on scenę 
hanamici czy cyrkową arenę, a także charakterystyczny, podkreślający 
cielesność i zmysłowość aktorów typ gry scenicznej należy uznać za pró
bę świadomego stworzenia dla odbiorców nowych sposobów percepcji 
i narzucenia im wielu punktów widzenia, a także prowokowania ich wi
docznych reakcji. Ale nie we wszystkich przypadkach starania te przy
nosiły pożądany skutek. Jeden z krytyków tak pisał na temat Hoppla, ży- 
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jemy! w reżyserii Erwina Piscatora (1927): „Dopiero przyszłość pokaże, 
czy tego typu inscenizacje mogą wywołać w widzach odpowiednio silne 
reakcje cielesne”3.

’M. Jacobs, [rec. w:] „Vossische Zeitung” 1927, 5 IX, [cyt. za:] G. R ü h 1 e, Thea
ter fur die Republik 1926-1933, t. 2, Frankfurt/Main 1988, s. 794.
4 Na temat pojęcia autopojesis, jakie zostało tu wprowadzone i nadal będzie używane 
por. H. R. M a t u r a n a, F. J. V a r e 1 a, Der Baum der Erkenntnis. Die biologische 
Wende des menschlichen Erkennens, Bem-München 1987.

Przełom performatywny lat sześćdziesiątych XX wieku przyczynił 
się do zmiany poglądu na rolę przypadku w teatrze. Nie tylko zaczęto go 
akceptować jako nieodłączny warunek spektaklu, ale wręcz twórczo wy
korzystywać. Zainteresowanie skierowało się wyraźnie na konstruowa
nie pętli feedbacku jako samozwrotnego, autopojetycznego systemu4, 
który z zasady ma charakter otwarty i dlatego nie sposób przewidzieć, 
do jakiego efektu końcowego doprowadzi; systemu, którego działania 
nie można ani przerwać, ani nim sterować za pomocąjakichkolwiek stra
tegii inscenizacyjnych. Zamiast więc badać możliwości kontroli prze
biegu spektaklu, próbowano za każdym razem wypracować szczególny, 
autopojetyczny modus operandi. W jaki sposób w czasie przedstawienia 
warunkują się wzajem działania i zachowania aktorów i widzów? Jakie 
czynniki mają wpływ na przebieg i wynik tych działań? Czy proces ten 
ma charakter wyłącznie estetyczny, czy może także społeczny?

Tworzone od lat sześćdziesiątych przedstawienia nie tylko prowoko
wały takie pytania. One same coraz częściej stawały się eksperymentami, 
w trakcie których poszukiwano odpowiedzi na te pytania. Przedstawienie 
traktowano zatem nie tylko jako obszar, gdzie w jakiś tajemniczy sposób 
działania i zachowania aktorów oraz widzów wpływają na siebie nawza
jem w procesie negocjacji zasad wzajemnego kontaktu. To jednocześnie 
obszar, gdzie badano specyficzne zasady funkcjonowania tych oddzia
ływań oraz warunki i przebieg procesów negocjacji. Zadaniem reżyse
ra stało się w tej sytuacji wymyślenie takich strategii inscenizacyjnych, 
za pomocą których uda się stworzyć odpowiednio stymulujące warunki 
laboratoryjne. Wywiera on decydujący wpływ na funkcjonowanie pętli 
feedbacku, próbując zwrócić uwagę na jedne elementy i czynniki, inne 
zaś zupełnie wyeliminować, albo przynajmniej usunąć na drugi plan, lub 
też koncentrując się na grze ściśle określonych parametrów.
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Trudno jednoznacznie ocenić efekty tych zabiegów. Z reguły proce
sy negocjacji mają inny przebieg w trakcie różnych pokazów tej samej 
inscenizacji, często nawet pojawiają się znaczne różnice, co pozwala na 
połowiczne co najwyżej konkluzje. Dlatego nie można się dziwić, że naj
częściej trudno zdecydować, czy faktycznie mamy do czynienia z eks
perymentem badającym funkcjonowanie autopojetycznego systemu, 
czy też może z zabawą, w której żongluje się jego różnymi zmiennymi, 
czynnikami i parametrami. W obu wypadkach niewątpliwie zabawowy 
aspekt eksperymentu i eksperymentalny aspekt zabawy wzmacniają się 
nawzajem.

Strategie inscenizacyjne, które przybierają formę testu laboratoryj
nego czy gry o jasno wyłożonych zasadach, zawsze mają na względzie 
trzy ściśle ze sobą powiązane cele: (1) zamianę ról między aktorami 
i widzami, (2) budowanie wspólnoty między nimi oraz (3) różnorodne 
typy kontaktu, to znaczy relacje dystansu i bliskości, publicznego i pry- 
watnego/intymnego, spojrzenia i kontaktu fizycznego. Niezależnie od 
tego, jak różnorodne mogą być te strategie w ramach jednego spektaklu, 
w scenicznej twórczości tego samego reżysera czy różnych reżyserów, 
to mają one jeden wspólny mianownik: nie tylko przedstawiają i inter
pretują strategie zamiany ról, budowania i niszczenia poczucia wspólno
ty, bliskości i dystansu. W znacznie większym stopniu urzeczywistniają 
zamianę ról; faktycznie budują, a potem niszczą poczucie wspólnoty; 
wprowadzają bliskość lub dystans. Widz nie tylko obserwuje, w jaki 
sposób dochodzi do zamiany ról, budowania i niszczenia wspólnoty czy 
tworzenia bliskości i dystansu, ale również doświadcza tych procesów na 
własnej skórze jako uczestnik przestawienia.

1. Zamiana ról

Na przykładzie performansu Abramović Lips of Thomas opisałam 
zamianę ról jako strategię służącą problematyzacji wyraźnej w trady
cyjnym teatrze - a w jeszcze większym stopniu w sztukach plastycz
nych - granicy między podmiotem a przedmiotem, by trudno ją było 
jednoznacznie określić. Czy jednak powstała tam jakaś nowa relacja, te
raz już między dwoma podmiotami, czy doszło zaledwie do modyfikacji 
starej?
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Pytanie to pojawia się w większości przypadków, kiedy dochodzi 
do zamiany ról i prób angażowania widzów, co wcale nie oznacza, że 
można udzielić na nie klarownej odpowiedzi. Za każdym razem w ra
mach tej samej relacji dochodzi do innego rozłożenia sił, a zatem samo 
pytanie nabiera różnorodnych sensów. Jednak jako siła sprawcza odpo
wiedzialna za dynamikę i ciągłe przesunięcia akcentów w relacji między 
podmiotem i przedmiotem, zamiana ról wydaje się szczególnie dobrym 
przykładem do analizy funkcjonowania autopojetycznej pętli feedbacku; 
tej, która reguluje wzajemne zależności między działaniami i zachowa
niami wykonawców i widzów.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
Richard Schechner wraz z zespołem Performance Group wielokrotnie 
eksperymentował ze strategiami angażowania publiczności, próbując - 
za każdym razem na nieco innym poziomie - renegocjować relację mię
dzy wykonawcami i widzami. W swoim pierwszym spektaklu, Dionysus 
in 69 (Dionizos w 69, 1968, według Bachantek Eurypidesa), chodziło 
mu przede wszystkim o to, aby ustanowić związek między równopraw
nymi podmiotami. Schechner wymienia dwa warunki niezbędne dla za
miany ról:

Po pierwsze, do współudziału dochodziło w tych momentach, kiedy sztuka 
teatralna przestawała być sztuką teatralną, zamieniając się w wydarzenie 
społeczne - kiedy widzowie czuli, że mogli wkroczyć w performans jako 
jego równoprawni uczestnicy. [...] Po drugie, udział w spektaklu Dionysus 
in 69 odbywał się na demokratycznych zasadach: pozwalaliśmy ludziom 
wchodzić na scenę, robić to, co wykonawcy, „przyłączyć się do opowiada
nia historii”5.

5 R. Schechner, Environmental Theater, s. 44.

Zamiana ról wykonawców i widzów zaczynała się już w chwili wejścia 
do sali, bowiem Schechner wymyślił specjalną „ceremonię otwarcia”, 
wzorując ją na rytuałach inicjacyjnych opisanych przez Arnolda van 
Gennepa w Rytuałach przejścia (1909). Na początku spektaklu widzo
wie mieli okazję wziąć udział w rytuale narodzin Dionizosa, w finale 
w rytuale śmierci Penteusza, a także w finałowym tańcu bachicznym. 
„Razem stanowimy wspólnotę. Możemy razem świętować. Razem się
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radować. [...] Więc od teraz dołączcie do nas. To taniec dookoła święte
go miejsca moich narodzin”6.

‘Idem, Dionysus in 69 [brak strony],
’Idem, Environmental Theater, s. 42.

Inscenizacja tych rytuałów opierała się w dużej mierze na opisach 
rzeczywistych obrzędów z wielu kultur. Rytuały narodzin i śmierci, 
stanowiące dominanty spektaklu, naśladowały akt inicjacji plemienia 
Asmatów z Nowej Gwinei. Początkowo odgrywano go w skąpych stro
jach, potem już nago. Również dopuszczani do niego widzowie musieli 
się rozebrać. Na podłodze, jeden obok drugiego leżeli mężczyźni, a nad 
nimi na szeroko rozstawionych nogach stały kobiety, lekko pochylo
ne w przód, formując tunel, który miał przedstawiać drogi rodne. Na 
początku spektaklu aktor grający Dionizosa rodził się jako bóg - ryt
miczne ruchy bioder przepychały go przez te „drogi rodne”. W chwi
li śmierci Penteusza ten sam ruch powtarzano w odwrotnym kierunku. 
Całość spektaklu zamykał rytuał włączenia w obręb wspólnoty: wyko
nawcy i widzowie formowali razem procesję, opuszczali przestrzeń gry 
w otwartym teraz na oścież tak zwanym Performance Garage i wycho
dzili na ulice Nowego Jorku.

Schechner zwraca uwagę na dwa aspekty tego typu zabiegu prowo
kowania udziału widzów. Po pierwsze, podkreśla związek między rów
noprawnymi podmiotami („wkroczyć w performans jako równoprawni 
uczestnicy”, „na demokratycznych zasadach”). Po drugie, zarysowuje 
opozycję między estetycznym procesem odgrywania „sztuki teatralnej” 
a „wydarzeniem społecznym”, w które przekształca się performans, kie
dy biorą w nim udział widzowie.

Choć za sprawą opisanych tu strategii inscenizacyjnych widzowie 
zyskiwali rangę równoprawnych i „równych statusem” podmiotów, to 
często pozwalali sobie na zachowania, które degradowały wykonawców 
do roli przedmiotów. Występujące w spektaklu aktorki często czuły się 
jak ofiary molestowania, albo wręcz prostytutki7. Grupa studentów prze
mocą uprowadziła kiedyś Penteusza, aby uniemożliwić rytuał złożenia 
go w ofierze Dionizosowi, a w czasie porwania aktor (William Shepard) 
odniósł poważne rany. Okazało się, że „wyzwolenie” widzów, mające na 
celu uczynienie z nich równoprawnych podmiotów, często kończyło się 
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tym, że „wyzwoleni” widzowie zaczynali niewolić wykonawców i sto
sować wobec nich przemoc.

W późniejszych projektach Schechner wypróbowywał już inny mo
del współudziału widzów, w ramach którego wykonawcy stosowali pew
ne metody nacisku na publiczność, próbując nią manipulować, lub do 
czegoś przymusić. W spektaklu Commune (Komuna, 1970-1972), który 
podejmował temat wojny w Wietnamie, a dokładniej masakry w osadzie 
My Lai, jeden z wykonawców (James Griffith) wybierał losowo piętna
stu widzów, którzy mieli ustawić się w koło na środku sali i odgrywać 
mieszkańców wioski. Zwykle widzowie wykonywali jego polecenia bez 
dyskusji. Zdarzało się też jednak, że stawiali opór. W takich przypadkach 
wykonawca zdejmował koszulę i mówił:

Zdejmuję koszulę na znak, że w tej chwili przerywamy performans. Macie 
do wyboru następujące możliwości: po pierwsze, możecie przyłączyć się 
do kręgu, a performans będzie kontynuowany; po drugie, możecie próbo
wać nakłonić kogoś z zebranych, żeby zajął wasze miejsce, a jeśli wam się 
to uda, performans będzie kontynuowany; po trzecie, możecie zostać tam, 
gdzie teraz stoicie, a performans zostanie zakończony; po czwarte, możecie 
iść do domu, a performans będzie kontynuowany bez waszego udziału".

Sprzeciwiającym się widzom dawano wprawdzie do wyboru szereg 
rozwiązań, lecz każde zamieniało ich w wykonawców. Nawet jeśli zo
stali na swoich miejscach, stawali się odpowiedzialni za przerwanie per- 
formansu. Odmawiający udziału nie mógł zatem niczym zwykły widz 
oglądać dalej działań wykonawców, nie ujawniając swojej obecności. 
Tak powstawała sytuacja, w której pozycji podmiotu i przedmiotu nie 
dało się już w klarowny sposób od siebie odgraniczyć. Kto bowiem sto
sował tu wobec kogo środki przymusu? Wykonawca, który żądał, aby 
widz stał się aktorem, czy widz, który stawiając opór, zamieniał się w ak
tora, przerywał spektakl i próbował wymusić na wykonawcy, by ten grał 
dalej, lekceważąc odgórny plan i wcześniejsze ustalenia? Każda ze stron 
próbowała zawłaszczyć dla siebie pozycję podmiotu i jednocześnie siłą 
zepchnąć przeciwnika do pozycji przedmiotu. W czasie następujących 
potem, niekończących się negocjacji, których przebieg Schechner tak
że relacjonuje, nie można było znaleźć wyjścia z impasu, który wręcz

8 Ibidem, s. 49. 
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się pogłębiał. Negocjacje podkreślały bowiem tylko istnienie konfliktu, 
w którym znaleźli się wszyscy uczestnicy ze względu na przyjęte na czas 
inscenizacji zasady gry.

Ten szczególny przypadek, opisany przez Schechnera na podstawie 
zapisków w jego dzienniku’, daje fascynujący wgląd w funkcjonowanie 
autopojetycznej pętli feedbacku. Należy przy tym zauważyć, że zamiana 
ról wzmaga jeszcze nieprzewidywalność dalszego przebiegu spektaklu. 
Pozwala ona spojrzeć na pętlę feedbacku niejako przez szkło powiększa
jące. Kiedy czterech z piętnastu wybranych przez Griffitha widzów od
mówiło ustawienia się w kole i podjęcia funkcji aktorów, zwrócili na sie
bie uwagę wszystkich obecnych i - chcąc nie chcąc - paradoksalnie stali 
się wykonawcami. Tym samym doszło do performatywnej sprzeczności. 
Odmawiając udziału, zrobili dokładnie to, przed czym się wzbraniali. 
To oni rozpoczęli dyskusję. To oni brali czynny udział w negocjowaniu 
wzajemnych relacji. Jako widzowie domagali się tego, by mogli brać 
udział w spektaklu na prawach aktorów. W dalszym przebiegu negocjacji 
niektórzy wykonawcy, dążąc do równouprawnienia, domagali się prawa 
do tego, by zapytać kogoś z widzów, czy nie chciałby zająć ich miejsca 
i brać udział w spektaklu, zwalniając ich z tego obowiązku. Dwóm wy
konawcom udało się znaleźć widzów, którzy wyrazili na to zgodę, choć 
zastrzegli, że nie znają powierzonych im „ról” ani dalszego przebiegu 
spektaklu. W ten sposób dodatkowo wzrosła nieprzewidywalność dal
szego biegu wydarzeń.

Po trzech godzinach dyskusji troje z czwórki sprzeciwiających się 
widzów zdecydowało się opuścić teatr. Kiedy ostatniemu z nich wytłu
maczono, dlaczego powinien przystąpić do kręgu, zgodził się podjąć 
grę (być może dlatego, że jego przyjaciółka postanowiła przejąć rolę 
jednej z aktorek). Dopiero w tym momencie wrócono, jak wyraził się 
Schechner, do przerwanego spektaklu. Ja jednak byłabym skłonna po
traktować trzygodzinne negocjacje jako integralną część spektaklu i mó
wić raczej o jego dalszym rozwoju. Schechner podpowiadał tekst dwóm 
kobietom z widowni, które debiutowały jako aktorki. Spektakl zakończył 
się dialogiem, odtwarzanym na podstawie uprzednio napisanego tekstu 
i zaplanowaną procesją ulicami Nowego Jorku.

’ Por. ibidem, s. 49-54.
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W żadnym momencie spektaklu nie dało się przewidzieć, jaki obrót 
przybiorą wydarzenia sceniczne. Nawet odmowa udziału w żaden sposób 
nie przesądziła trwale o biegu wypadków, a jedynie zwielokrotniła moż
liwości dalszego przebiegu gry. W tym sensie wywołała przysłowiowy 
efekt uderzenia motylich skrzydeł; efekt zdolny uruchomić jakiś proces, 
który w swoich długofalowych konsekwencjach, na przykład, wywoła 
lub powstrzyma tornado. W każdym momencie procesu negocjacji moż
na było sobie wyobrazić i podjąć inne działanie, by zainicjować zmianę 
w innym kierunku. To, co klarownie pokazuje moment zamiany ról, moż
na też powiedzieć o samej pętli feedbacku: nie da się ani z góry przewi
dzieć, ani w pełni kontrolować reakcji widzów czy oddziaływania, jakie 
mogą mieć na aktorów i innych widzów. Nawet jeśli często chodzi o le
dwo zauważalne mikroprocesy, widoczne dopiero za sprawą działającej 
niczym szkło powiększające zamiany ról, to i tak odgrywają one istotną 
rolę we wszystkich spektaklach. Uruchamia je bowiem w sposób nieod
wracalny konstytutywna dla każdego spektaklu cielesna współobecność 
wykonawców i widzów. Kiedy między ludźmi dochodzi do fizycznego 
kontaktu, to reagują oni na siebie nawzajem, nawet jeśli nie dostrzegają 
tego gołym okiem. Parafrazując znaną zasadę Paula Watzlawicka, można 
powiedzieć, że nie sposób na siebie nie reagować.

Zatem każde zgromadzenie staje się automatycznie sytuacją spo
łeczną. Dlatego dziwi mnie, że Schechner przeciwstawia sztukę teatralną 
wydarzeniu społecznemu, warunkując udział widzów w przedstawieniu 
Dionysus in 69 tym, że „sztuka teatralna przestała być sztuką teatralną, 
a stała się wydarzeniem społecznym”. Taka dychotomiczna opozycja 
między spektaklem jako procesem estetycznym i spektaklem jako wy
darzeniem społecznym powoduje, że Schechner przypisuje szczególną 
funkcję tej formie współudziału widzów, jaką praktykowała Performance 
Group. Dynamizowała ona nie tylko dychotomiczną relację między 
podmiotem a przedmiotem, ale także relację między wydarzeniem te
atralnym czy artystycznym a wydarzeniem społecznym. Współudział 
powodował, że wszyscy uczestnicy mogli na własnej skórze doświad
czyć tego, że spektakl zawsze jest procesem społecznym. Nawet gdy 
nie zostaje to jasno stematyzowane, chodzi w nim o to, aby wynegocjo
wać albo odgórnie narzucić pewne pozycje i relacje, a w konsekwencji 
stosunki władzy i podległości. W spektaklu nie można odgraniczyć od 
siebie warstw: estetycznej, społecznej i politycznej. I dzieje się tak nie 
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tylko w chwili, kiedy spektakl podejmuje tematy polityczne albo stara 
się propagować określony program polityczny. Tę ścisłą zależność wpro
wadza i gwarantuje cielesna współobecność. Przekonanie, że na scenie 
nie da się oddzielić estetycznego od politycznego, istniało w świadomo
ści społecznej od zawsze, choćby tylko jako domyślna przesłanka. Być 
może z tego powodu w Niemczech u progu XIX wieku potrzeba było 
tak ogromnego wysiłku, by teatr uznano za gałąź sztuki i wyjęto spod 
kontroli policyjnej. To z pewnością także jeden z powodów, dla których 
w dziedzinie sztuk pięknych od lat sześćdziesiątych zamiast skończonych 
dzieł zaczęto pokazywać przedstawienia. (Być może tłumaczy to także, 
dlaczego estetyka filozoficzna tak rzadko włącza w obszar refleksji teatr, 
nawet wówczas, kiedy pojęcie wydarzenia zaczyna pełnić w niej kluczo
wą funkcję.) Zamiana ról, możliwa wyłącznie ze względu na cielesną 
współobecność, zaburza pozorną klarowność dychotomii między este
tycznym i politycznym. Pozwala natomiast wydobyć na światło dzienne 
specyficzny związek między estetycznym i politycznym. Dzieje się tak 
zupełnie niezależnie od tego, czy postuluje, projektuje i w mniejszym lub 
większym stopniu realizuje zasadę równości między aktorami i widzami, 
czy też otwiera przed aktorami i widzami możliwości wzajemnej mani
pulacji. Wydobywa na światło dzienne i zarazem pozwala doświadczyć 
tego, że w każdym spektaklu estetyczne jest jednocześnie polityczne 
i nie sposób tych dwóch poziomów od siebie oddzielić.

Konkluzja, którą umożliwiły eksperymenty lat sześćdziesiątych 
i wczesnych siedemdziesiątych, stanowiła punkt wyjścia dla później
szych eksperymentów i gier z zamianą ról.

W roku jubileuszu pięćsetlecia tak zwanego odkrycia Ameryki przez 
Kolumba (1992) dwoje artystów, Coco Fusco i Guillermo Gómez-Pena, 
przygotowało performans Two Amerindians Visit... (Dwoje Ameroindian 
przybywa z wizytą...), pokazywany w różnych miejscach: na publicz
nych placach, jak Covent Garden w Londynie czy Promenadzie Cristobal 
Colon w Madrycie, w muzeach i galeriach sztuki w Irvine, Nowym Jorku 
i Chicago, a także w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, 
Minneapolis i Sydney. Performans w zamyśle miał być eksperymentem 
udowadniającym tezę, że już sam akt postrzegania drugiej osoby jest 
aktem politycznym; że w zachodniej kulturze dyskurs kolonialny nadal 
steruje naszym sposobem widzenia innych oraz nas samych.



68 ROZDZIAŁ III

W każdym z miejsc, gdzie pokazywano performans, Fusco i Gómez- 
Pena „mieszkali” w złotej klatce jako amerykańscy Indianie z małej 
wyspy w Zatoce Meksykańskiej, której Europejczycy z niewiadomych 
powodów nie zdołali odkryć przez pięćset lat. Nazywali swoją ojczyznę 
Guatinau, a siebie samych Guatinauczykami. Oboje byli ubrani jak ame
rykańscy Indianie, rodem wprost z popularnej wyobraźni. Fusco miała 
na sobie spódniczkę ze słomy i biustonosz z „tygrysiego futra”, naszyj
nik z olbrzymich pazurów, okulary słoneczne i adidasy. Gómez-Pena 
z twarzą pomalowaną jak zwierzęca maska - by ironicznie nawiązać 
do stereotypu „mocnego, meksykańskiego zapaśnika” - skrywał oczy 
za okularami przeciwsłonecznymi. Na głowie miał olbrzymi, ozdobny 
pióropusz, na którego szczycie i po bokach przymocowane były obraz
ki wodzów indiańskich plemion. Na szyi zawiesił ogromną ilość łań
cuchów i ozdób, które zakrywały mu całą pierś. Na biodrach zawiązał 
fartuszek z przytwierdzonymi sznurami pereł. Na nogach miał kapcie, 
a wokół łydek owinięte sznury pereł. Tak Fusco, jak Gómez-Pena nosili 
na szyjach obroże, by stojący przy klatce strażnicy mogli wyprowadzić 
ich do toalety.

Oboje wykonywali działania, które sami nazywali „tradycyjnymi 
czynnościami”: od podnoszenia ciężarów, przez szycie laleczek voodoo, 
po oglądanie telewizji i używanie laptopa. Przy klatce wisiała puszka na 
pieniądze z informacją, że za niewielką opłatą Fusco może zatańczyć (na 
dodatek, jak się okazało, do muzyki rap), zaś Gómez-Pefia opowiedzieć 
autentyczne indiańskie historie (choć posługiwał się zmyślonym języ
kiem) i że oboje mogą pozować do zdjęć z odwiedzającymi.

Przed klatką ustawiono duże tablice informacyjne. Pierwsza przedsta
wiała naj istotniej sze wydarzenia w historii wystaw, na których można było 
obejrzeć reprezentantów kultur innych niż zachodnia. Druga prezento
wała zmyślone hasło „Indianie amerykańscy” z Encyclopedia Britannica 
oraz odpowiednio spreparowaną mapę Zatoki Meksykańskiej.

Aby uwiarygodnić swoją tezę o trwałości kolonialnego spojrzenia, 
performerzy wykorzystali trzy strategie inscenizacyjne. Po pierwsze, za- 
inscenizowali dyskurs kolonialny. Ich wygląd zewnętrzny, wykonywane 
działania i zachowania stanowiły ucieleśnienie stereotypów „niemych, 
niecywilizowanych innych”, których reprezentanci kultury zachodniej 
mogą ucywilizować i zinterpretować oraz w imieniu których muszą za
bierać głos. Zarazem ta inscenizacja dyskursu kolonialnego została tak 
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ustrukturowana, żeby obejmowała elementy jednoznacznie stawiające 
pod znakiem zapytania nie tylko same stereotypy, ale także jakiekol
wiek pretensje do autentyczności. W rezultacie przeciwdziałało to albo 
przynajmniej osłabiało odbieranie performansu w duchu dyskursu ko
lonialnego. Po drugie, samo miejsce performansu za każdym razem na
rzucało inne ramy podpowiadające określone sposoby percepcji; ramy 
odpowiedzialne za to, jak odbierano peformans - czy traktowano go jako 
performans artystyczny (w galeriach i muzeach), czy jako rodzaj wy
stawy etnograficznej (w muzeum historii naturalnej), czy jako imprezę 
upamiętniającą „odkrycie” Ameryki (na Promenadzie Cristobal Colon). 
Dwie pierwsze strategie pozwalały uważnym obserwatorom odrzucić 
zniekształcający pryzmat dyskursu kolonialnego, czy wręcz podjąć jego 
weryfikację. Trzecia i najważniejsza strategia inscenizacyjna polegała 
na zamianie ról. Aktorzy raz po raz zajmowali pozycję widzów, choć 
w dużej mierze widzowie tego nie zauważali. Wykonawcy obserwowa
li przecież zachowania widzów, ich reakcje, wypowiadane komentarze 
i wykonywane działania, zapisywali je, a potem opublikowali w formie 
pisemnej relacji. Performans został świadomie tak zaplanowany, aby 
sprowokować widzów do zajmowania pozycji aktorów. Nakłaniano ich 
do tego, żeby sami podjęli działania, kiedy chcieli zobaczyć więcej niż 
tylko codzienne czynności. Musieli dosłownie zapłacić za to określo
ną cenę i nie ograniczała się ona tylko do opłaty, którą musieli uiścić. 
Kiedy bowiem pytali strażników, czy mogą nakarmić Fusco, albo prosili 
o gumowe rękawiczki, aby pogłaskać nogi Gómez-Peni, albo pytali, czy 
wystawieni na pokaz ludzie będą publicznie kopulować w klatce, albo 
płacili przewidzianą w cenniku sumę, by nakarmić Fusco bananem albo 
zobaczyć, jak tańczy, lub by posłuchać niezrozumiałych historii Gómez- 
Peni, to wykonywali działania, które zwracały uwagę zarówno artystów, 
jak i innych widzów; działania, które zamieniały ich w aktorów.

Obserwując widzów występujących w roli aktorów, artyści wyróżni
li trzy sposoby percepcji i zachowania:

1. Artyści, czyli koledzy po fachu, oraz urzędnicy zarządzający kul
turą, którzy rozpoznawali i uznawali ten performans za wydarzenie ar
tystyczne, ale z artystycznych, moralnych i innych powodów od razu 
go krytykowali, dlatego - na przykład - że wprowadza widzów w błąd, 
udając wystawę etnograficzną.
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2. Widzowie w pełni świadomi „odgrywania ról”, którzy jednak podej
mowali grę, jak choćby przechodzący przypadkiem obok wystawy biznes
meni w Madrycie i Londynie, czy odwiedzający galerię w Nowym Jorku, 
którzy chcieli nakarmić Coco Fusco bananem, robiąc przy tym zdjęcia.

3. Widzowie, którzy niezależnie od miejsca odbierali performans 
jako wystawę etnograficzną, i reagowali współczującym protestem, albo 
przyzwalali na nią z ciekawości.

Oboje wykonawcy zajęli jednocześnie pozycje zdystansowanych 
obserwatorów, którzy przygotowali pewne warunki dla eksperymentu, 
kontrolowali jego przebieg i przyglądali się, jak jego uczestnicy zacho
wują się w przewidzianych dla nich sytuacjach. Próbowali przy tym me
todycznie zamienić jedną grupę widzów w przedmiot oglądany przez 
innych, zatem ze swojego punktu widzenia dokonywali zamiany ról 
przypisanych na stałe przez dyskurs kolonialny: widzowie - nawet bez 
świadomości lub wręcz wbrew własnej woli - zajmowali pozycje oglą
danych przez innych „dzikich”, złapanych w pułapkę spojrzeń, kontrolo
wanych i opatrywanych znaczeniami.

Należy jednak podkreślić, że wykonawcy zainscenizowali swoistą 
grę spojrzeń i otworzyli w ten sposób możliwość zajmowania różnych 
pozycji: rezygnacji z kolonialnego spojrzenia na wykonawców, idącej 
w parze z kontrolującym spojrzeniem (artyści, czyli koledzy po fachu, 
i urzędnicy zarządzający kulturą); wymiany spojrzeń między wykonaw
cami i widzami jako rodzaju gry odbywającej się w ramach pewnego 
,jak gdyby” (podejmujący grę biznesmeni); uprzedmiotawiającego, 
a czasem pełnego współczucia spojrzenia na wykonawców jako „nie
cywilizowanych dzikich”, którą widzowie zdawali się potwierdzać jako 
reprezentanci nadrzędnej, cywilizowanej kultury („ci, którzy uwierzy
li”); kontrolującego i zarazem pożądającego spojrzenia (dwuznaczności 
seksualne); nadzorującego spojrzenia jednej grupy widzów na drugą (ci, 
którzy uwierzyli tym, którzy nie uwierzyli); oraz obserwującego, zdy
stansowanego, choć nadal kontrolującego spojrzenia wykonawców na 
widzów, umacnianego przez samych artystów, przekonanych o nieprze
rwanej żywotności kolonialnego dyskursu w kulturze zachodniej, który 
w konsekwencji także im narzucał tożsamość „innych”10.

10 Na temat tego performansu por. E. F i s c h e r - L i c h t e, „ Rite de passage " im 
Spiel der Blicke, [w:] Fremde Körper. Zur Konstruktion des Anderen im europäischen 
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Z punktu widzenia obojga artystów przebieg performansu w róż
nych miejscach i z udziałem różnych widzów mógł potwierdzać tezę, 
jaką sami artyści na początku przyjęli. Jednak w świetle moich dotych
czasowych rozważań pojawiają się pewne wątpliwości. Można bowiem 
zapytać, czy zdystansowane, obserwujące spojrzenie performerów nie 
pojawiło się a posteriori. W przeciwnym razie ich założenie sugerowało
by możliwość wyjścia poza pętlę feedbacku, co podważałoby zasadność 
wszystkich moich dotychczasowych rozważań. Z pewnością performans 
ten unaocznił każdemu z widzów i pozwolił mu jednocześnie doświad
czyć tego, że sam akt postrzegania innego stanowi zawsze w sposób nie
unikniony akt polityczny, gdyż towarzyszą mu zawsze próby przypisania 
siebie i innych do określonej pozycji i uruchomienia mechanizmów nad
zoru. W tym wypadku dotyczyło to nie tylko sposobu postrzegania wy
konawców przez widzów - jak próbowała przekonywać Fusco - czy też 
widzów przez innych widzów, ale także sposobu postrzegania widzów 
przez wykonawców. Ich obserwacje, powiązane z nimi działania i spo
soby zachowania uruchamiały i napędzały pętlę feedbacku wzajemnych 
oddziaływań, która uniemożliwiała dokładne zaplanowanie przebiegu 
performansu. Dlatego nie sposób jednoznacznie zinterpretować reakcji 
widzów jako wyrazu pewnej, narzuconej z góry mentalności kolonial
nej. Performans cytował i ponownie inscenizował dyskurs kolonialny 
w sposób, który pozwalał na znaczące odchylenia, a czasem wręcz je 
prowokował. Nie tylko za sprawą ironicznych szczegółów samej insce
nizacji, które wprowadzali performerzy, ale także za sprawą reakcji tych 
widzów, którzy całe przedstawienie traktowali jako rodzaj gry w ,jak 
gdyby”, albo - wręcz przeciwnie - próbowali je uniemożliwić, zwracając 
się do artystów po imieniu.

Zarówno aktorzy, jak i widzowie chcieli tutaj wykorzystać zamianę 
ról do tego, aby zagarnąć dla siebie prawo i moc decydowania o sposobie 
postrzegania innych oraz kształtowania dyskursu, w ramach którego in
terpretowali ich działania. To, co tylko pozornie estetyczne, okazało się 
zatem prawdziwie polityczne. Integralnie związana z omawianym per- 
formansem dynamizacja relacji podmiot/przedmiot przybierała postać 
swego rodzaju zderzenia sił jako bezustanna wymiana pozycji między 

Diskurs, red. K. G e r n i g, Berlin 2001, s. 297-315; C. F u s c o, The Other History 
of Cultural Performance, „The Drama Review” 1994, nr 38, s. 145-167.
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wykonawcami i widzami. Performance, a wraz z nim pętla feedbacku, 
przybrały postać walki o władzę decydowania o definicjach i sensach in
terpretacji, którąFusco po zakończeniu całej serii pokazów opublikowała 
na łamach „The Drama Review”, gdzie nie tylko tę walkę interpretowała, 
ale tym samym również kontynuowała za pomocą innych środków.

W performansie Two Amerindians Visit... ujawniły się rozmaite 
ramy modalne, typowe dla każdego miejsca pokazu, jak i sama struktura 
performansu, co stanowiło istotną strategię inscenizacyjną. Ramy te nie 
tylko powodowały nakładanie się na siebie różnych sposobów percepcji, 
ale także otwierały przed widzami za każdym razem inne możliwości, by 
się weń zaangażować. Wybierając określone miejsce dla performansu, 
Fusco i Gómez-Pefia za każdym razem w swoisty sposób podejmowali 
analizę sposobów funkcjonowania określonych ram.

Christoph Schlingensief w przygotowanych w latach dziewięćdzie
siątych projektach stosował nieco inną metodę. Polegała ona na do
prowadzaniu w obrębie jednego i tego samego performansu do kolizji 
różnych ram. W projekcie Chance 2000 - Wahlkampfzirkus ’98 (Szansa 
2000 - Cyrk walki wyborczej ’98) w roku wyborów do parlamentu 
widzowie w berlińskim teatrze Volksbühne11 w żadnym momencie nie 
mogli być pewni co do tego, na jakiego rodzaju imprezie się znaleź
li; czy był to spektakl teatralny (o czym przekonywał fakt, że chodziło 
o spektakl Volksbühne i trzeba było nabyć bilet w kasie), przedstawienie 
cyrkowe (na to wskazywało miejsce spektaklu, arena cyrkowa, a także 
fakt, że w trakcie performansu członkowie artystycznej rodziny Sperlich 
wykonywali serię numerów cyrkowych), freak-show (czyż w ten sposób 
nie można wytłumaczyć występu niepełnosprawnych, z którymi wcze
śniej ustalono, że będą brutalnie traktowani?), talk-show (na co wskazują 
rozmaite rozmowy i wywiady przeprowadzane w trakcie performansu), 
czy może zgromadzenie polityczne czy wręcz kongres założycielski ja
kiejś partii (za tym przemawiałyby rozłożone na arenie listy, na których 
widzowie agitowani przez Schlingensiefa mogli zapisywać się do partii 
Szansa 2000)? W niektórych momentach wydawało się, że nakładają się 
na siebie dwie albo trzy ramy modalne. Różne gatunki sceniczne komen

11 Na temat tego spektaklu porównaj doskonałą pracę magisterską S. U m a t h u m, 
Der Zuschauer als Akteur. Untersuchungen am Beispiel von Christoph Schlingen
siefs „ Chance 2000 - Wahlkampfzirkus '98 ", FU Berlin 1999.
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towały się wzajem i tworzyły dla siebie kontekst, jednocześnie stawiając 
się pod znakiem zapytania.

Kiedy, na przykład, wielu widzów pospieszyło w kierunku areny, od
powiadając na zachętę Schlingensiefa, żeby wpisywać się na listę człon
ków partii - co wreszcie pozwoli im decydować o własnym politycznym 
losie - aktor Martin Wuttke zaatakował ich z galerii wokół areny, nazywa
jąc bezwolną masą, która bezwzględnie podąża za swoim wodzem, piętnu
jąc ich przez kwadrans wykrzykiwanym przez megafon w kółko zdaniem: 
„Jestem podżegaczem tłumu, a wy autogenicznym kłębkiem nerwów!”. 
Ciągła kolizja ram i wynikające z niej nieustanne kwestionowanie właśnie 
wprowadzonej ramy dezorientowało i drażniło widzów, wywołując ich 
różne reakcje, co zmieniało oglądających w aktorów. Kolizje i kwestio
nowanie ram okazało się najbardziej efektywną strategią inscenizacyjną, 
która prowadziła do zamiany ról widzów i aktorów, ale także pozwalała 
aktorom wejść w rolę widzów i w ten sposób znacznie zwiększyć stopień 
nieprzewidywalności autopojetycznej pętli feedbacku.

Spektakl składał się z serii odrębnych scen i sytuacji, które można 
było nie tylko prezentować w dowolnej kolejności, ale też bez większych 
problemów skracać lub rozbudowywać o nowe elementy. Obowiązywała 
zasada, że wykonawcy mieli prawo w każdej chwili odmówić wykonania 
określonej sceny, albo wedle uznania wymyślić nową. Kwestionowało 
to ramę „spektaklu teatralnego” czy „pokazu cyrkowego”. Takie prawo 
przyznano także widzom, którzy z coraz większym zaangażowaniem 
z niego korzystali. Kiedy ze względu na odmowę któregoś z aktorów 
albo któregoś z grających pojawiała się chwila przerwy - czasem zda
rzało się to nawet w środku wykonywanego właśnie numeru - widzowie 
prezentowali na arenie „własne” pomysły. Z reguły w takich przypadkach 
Schlingensief i inni aktorzy opuszczali arenę i oglądali występujących 
widzów. Widzowie próbowali wziąć udział jako aktywni i równoprawni 
partnerzy w procesie negocjacji relacji scena - widownia, podczas gdy 
Schlingensief obserwował ich, próbując najpierw zachęcić do działania, 
a za chwilę brutalnie im przerwać. Nawet jeśli reżyser zwykle - poza 
kilkoma wyjątkami - był obecny podczas spektaklu i próbował stworzyć 
wrażenie, że chce nim sterować i kontrolować jego przebieg, to przy 
wprowadzeniu tego typu reguł okazywało się to niemożliwe. Jeśli bo
wiem każdy aktor i każdy widz mógł w zasadzie mieć prawo do inge
rencji w dowolnym momencie spektaklu, to pętla feedbacku działała na 
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zasadzie przypadku. Jeśli widz podejmował interwencję albo jakiś aktor 
odmawiał dalszego udziału w grze, spektakl zwracał się w jakimś no
wym, nieprzewidzianym dotąd kierunku. Zarówno sam Schlingensief, 
jak i pozostali uczestnicy musieli zareagować na to, co wymuszał na nich 
ten nowy zwrot. Proces ten przebiegał bez jakichkolwiek ograniczeń 
aż do arbitralnie narzuconego końca spektaklu. Można więc postawić 
wniosek, że każdy spektakl Chance 2000 - Wahlkampfzirkus '98 chciał 
unaocznić i pozwolić widzom doświadczyć tego, jak funkcjonuje pętla 
feedbacku wedle zasady przypadku.

Ciągłe kolizje i kwestionowanie ram stwarzały dla widzów raz po raz 
sytuacje, w których nie mogli oni zachowywać się „automatycznie”, tzn. 
zgodnie z regułami narzucanymi przez określone ramy. Musieli sami zde
cydować, którą ramę dla siebie wybrać. Kiedy na przykład Schlingensief 
zaczynał wulgarnie traktować występujących obok niego na maneżu nie
pełnosprawnych członków rodziny artystów cyrkowych Sperlich, aktorów 
Martina Wuttke i Bernharda Schiitza i innych należących do tak zwanej 
rodziny Schlingensiefa, to musieli zdecydować, czy odwołać się teraz do 
ramy teatralnej, usprawiedliwiającej taką brutalność jako zaledwie ode
graną, jako bezpieczne ,jak gdyby”, czy też do ramy interakcji społecz
nej, w której dana osoba, obywatel Christoph Schlingensief, zachowuje 
się nieodpowiednio wobec niepełnosprawnych. Ten, kto zdecydował się 
na ramę teatralną, siedział spokojnie na swoim miejscu, natomiast ten, kto 
wybrał ramę „interakcji społecznej”, zaczynał protestować.

Kolizje i kwestionowanie ram wprowadzają widzów w stan „kryzy
su”12 nie tylko dlatego, że odbierają im pewność, które ramy obowiązują 
w danym momencie, wymagając od nich nieustannego decydowania, ale 
także dlatego, że zamazują czy wręcz znoszą granice między obszarami, 
które ramy definiują jako odmienne. Czym różni się wiec polityczny od 
spektaklu teatralnego? A czym kongres założycielski partii od pokazów 

12 Por. I. A 1 b e r s, Scheitern als Chance: Die Kunst des Krisenexperiments, [w:] 
J. F i n k e, M. W u 1 f f, Chance 2000. Die Dokumentation - Phänomen, Materi
alien, Chronologie, Neuweiler 1998. Chance 2000 zostało omówione w kontekście 
etnometodologii Harolda Garfinkela jako eksperyment wywołujący kryzys. Autorka 
porównuje spektakl z idealnymi inscenizacjami w mediach i życiu politycznym, któ
rych mechanizmy spektakl ujawnia i efektywnie pozbawia mocy. Według mnie ten 
związek stanowi kwestię drugoplanową.
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cyrkowych? Czy we wszystkich tych przypadkach nie mamy do czynie
nia z rodzajem złożonego z serii numerów pokazu, w trakcie którego 
relacje między uczestnikami są negocjowane albo narzucone z góry? 
Czy w każdym przypadku nie chodzi o relację między działaniem i oglą
daniem?” I o pytanie, w jakich okolicznościach stajemy się aktorami 
lub widzami oraz jakie pociąga to za sobą konsekwencje? Kto posiada 
władzę, by narzucić komuś funkcję aktora albo widza? Co lub kto nadaje 
podmiotowość (agency)?

Zamiana ról nie tylko tak wysoce wzmagała nieprzewidywalność 
przebiegu spektaklu i uniemożliwiała zdeterminowanie pętli feedbacku, 
że ujawniła jej obecność; wydobywała na światło dzienne także jej ukry
ty potencjał polityczny. Schlingensief nie zaplanował zamiany ról tylko 
po to, by zaledwie umożliwić widzowi doświadczenie, że swoim działa
niem mógł wywrzeć wpływ na przebieg przedstawienia. To doświadcze
nie widz rnusiał zdobyć znacznie wyższym kosztem dwóch wzajemnie 
sobie przeczących doświadczeń. Po pierwsze, widz, który dzięki swojej 
interwencji nadał przedstawieniu nowy kierunek, rnusiał stać się świad
kiem tego, jak niszczy je ingerencja innych widzów lub wykonawców. 
Po drugie, permanentna kolizja ram pozwalała mu doświadczyć, że to on 
- niezależnie od tego, czy ingeruje i staje się tym samym dla wszystkich 
aktorem, czy dręczy go poczucie niepewności, czy pozostanie na swoim 
miejscu, zajmując pozycję rozbawionego zdystansowania - swoim za
chowaniem wpływa na przebieg przedstawienia, to od niego zależy, jak 
ukształtuje się pętla feedbacku. Widz mógł więc doświadczyć jednocze
śnie tego, jaką posiada władzę i jak jest bezsilny, i do tego doświadczenia 
rnusiał się jakoś ustosunkować. Nie był jednak w stanie wyeliminować 
zasady przypadkowości decydującej o przebiegu przedstawienia. Mógł 
zaledwie ograniczyć jej oddziaływanie, aby wykorzystać ją dla własnych 
celów.

Trzy omówione przeze mnie przykłady zamiany ról pochodzą 
z różnych estetycznych i politycznych kontekstów. Schechner założył 
Performance Group w czasie, kiedy w całym zachodnim świecie scena 
pudełkowa z klarownym podziałem na aktorów i widzów, gwarantowa
nym przez gaszenie świateł na widowni, stanowiła dominujący model

13 Por. U. R a p p, Handeln und Zuschauen. Untersuchungen überden theatersoziolo
gischen Aspekt in der menschlichen Interaktion, Darmstadt-Neuwied 1973. 
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teatralny, nawet jeśli już od przeszło piętnastu lat John Cage wystawiał 
swoje events i pieces'4, USA prowadziło wojnę w Wietnamie, formował 
się właśnie ruch o prawa obywatelskie. Dionysus in 69 Schechnera moż
na więc traktować jako próbę kontestacji i analizy tych estetycznych, 
społecznych i politycznych relacji. Zamiana ról stanowiła próbę urze
czywistnienia utopii całkowicie symetrycznych relacji międzyludzkich, 
relacji między równouprawnionymi podmiotami - czy jak w Commune 
pozwalała badać mechanizmy wzajemnej manipulacji — a zarazem stwo
rzyć nowe możliwości doświadczeń estetycznych.

W latach dziewięćdziesiątych performatywność stała się w sztuce 
niemal chlebem powszednim. Sztuka performansu należała już do do
brze rozwiniętych i powszechnie uznawanych dziedzin sztuki. Między 
teatrem a sztuką performansu zachodziła żywotna wymiana, gdyż obie 
formy artystyczne wzajemnie się stymulowały. Teatr przejął strategie 
wypracowane i już wypróbowane w performansie, jak choćby wykorzy
stanie niezwykłych miejsc i nowych przestrzeni czy też wystawianie na 
pokaz chorych, wychudzonych lub chorobliwie otyłych ciał, prezento
wanie samookaleczeń i innego rodzaju aktów przemocy wobec własnego 
ciała, podczas gdy performans bez większych oporów wrócił do takich, 
potępianych wcześniej zabiegów, jak opowiadanie historii, stwarzanie 
iluzji, wprowadzanie trybu ,jak gdyby”. Oficjalna polityka USA dąży
ła do równouprawnienia mniejszości etnicznych. W tej sytuacji Fusco 
i Gómez-Pena w Two Amerindians Visit... zastosowali zabieg zamiany 
ról, aby wszyscy uczestnicy mogli na własnej skórze doświadczyć tego, 
że już sam akt postrzegania innego degraduje go do roli przedmiotu, albo 
prowadzi do rozpoznania w nim innego podmiotu. Przedstawienie wciąż 
na nowo definiowało relację między wykonawcami i widzami oraz mię
dzy samymi widzami, a także prowokowało nieustanną wymianę nie tyl
ko spojrzeń, lecz również pozycji i tożsamości.

H O obu niezwykle wpływowych pokazach, Untitled Event z Black Mountain i kon
cercie 4 '33 "(oba z 1952 roku!) por. m.in. E. Fischer-Lichte, Grenzgänge 
und Tauschhandel. Auf dem Wege zu einer performativen Kultur, [w:] Performanz. 
Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, red. U. W i r t h, Frankfurt/ 
Main 2002, s. 277-300 (zmieniona wersja pod tym samym tytułem [w:] Theater seit 
den sechziger Jahren, s. 1-20); R M. M e y e r, Als das Theater aus dem Rahmen fiel, 
[w:] Theater seit den sechziger Jahren, s. 135-195.
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Christoph Schlingensief przygotował swój spektakl w 1998 roku, 
osiem lat po zjednoczeniu Niemiec, w roku wyborów parlamentarnych, 
kiedy Helmut Kohl od szesnastu lat piastował urząd kanclerza, a na 
miejsce przedstawienia wybrał teatr Volksbühne am Rosa-Luxemburg 
Platz. Teatr, na dachu którego jaśnieje neonowy napis OST (wschód), 
uznaje się za jedną z najśmielej eksperymentujących i innowacyjnych 
scen niemieckojęzycznych. Zamiana ról to niezwykle często praktyko
wany w tym teatrze zabieg. Od 1993 roku Schlingensief przygotował tu 
cztery projekty, w których eksperymentował z zamianą ról. Prowokacja 
widzów poprzez zamianę ról stanowiła od bardzo dawna także znak 
rozpoznawczy inscenizacji dyrektora tej sceny, Franka Castorfa. Rok 
przed premierą Chance 2000 wystawił on Trainspotting (według słyn
nej powieści Irvinga Welsha pod tym samym tytułem i na podstawie jej 
ekranizacji w reżyserii Danny’ego Boyle’a z 1996 roku). Spektakl roz
grywał się na scenie, a więc w „klasycznym” miejscu działań aktorów. 
Widzowie siedzieli na specjalnym rusztowaniu ustawionym pod tylnym 
prospektem. Aby zająć miejsca, musieli przejść przez scenę, na której 
ustawiono robocze reflektory. Już pierwszy widz, który zajął miejsce - 
tak samo jak ci, którzy przyszli zaraz po nim - mógł obserwować innych 
widzów, jak potykają się na scenie i wyrywają niektóre lampy ze stoja
ków. A więc samo wchodzenie na widownię stało się tu okazją do za
miany ról. Wchodzący później, chcąc nie chcąc, stawali się aktorami dla 
tych, którzy już siedzieli na swoich miejscach. Aby być widzami, musieli 
najpierw stać się aktorami, ale pozostawali widzami siedząc na scenie. 
W ten sposób Castorf rozszerzył niezwykle bogaty wachlarz strategii 
stymulujących i umożliwiających zamianę ról o jeszcze jeden niezwykle 
interesujący wariant. Zamiana ról jako taka nie stanowiła więc innowa
cji w spektaklu Schlingensiefa, nawet jeśli wprowadził on do niej istot
ne modyfikacje i wariacje. W zamyśle stanowiła między innymi próbę 
przywrócenia władzy obywatelom, którym władza ta została odebrana 
w trakcie szesnastu lat rządów Kohla, co miało umożliwić im podjęcie 
działania jako niezależnym podmiotom.

W każdym z trzech przypadków mamy do czynienia z innym poli
tycznym i estetycznym kontekstem. Wszystkie one mają jednak wspól
ny mianownik. W każdym z nich dochodzi przecież do negocjacji, do 
pewnego procesu demokratyzacji, który na nowo określa relacje mię
dzy członkami wspólnoty. Chodzi o respektowanie praw obywatelskich, 
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o ujawnienie dyskryminacji, o umożliwienie wszystkim udziału we 
władzy. Taki cel można osiągnąć tylko wtedy, kiedy niektórzy zrezy
gnują z części władzy i nabytych przywilejów, aby inni mogli je uzy
skać. Zamianę ról można zatem w tym przypadku rozumieć jako proces 
pozbawiania i przejmowania władzy, który obejmuje zarówno artystów 
w teatrze, jak i widzów. Artyści rezygnują z władzy jako jedyni twór
cy przedstawienia. Zgłaszają gotowość, by dzielić z widzami prawa do 
dzieła i definiowania, co nim jest, nawet jeśli obie strony nie zostają 
równouprawnione. Mogło się to udać jedynie w chwili, kiedy widzowie 
zagarnęli władzę dla siebie, a potem im ją odebrano. Artyści mieli wła
dzę, kiedy zmuszali widzów do reakcji czy wręcz umieszczali ich w sy
tuacji kryzysu, co odbierało im możliwość dalszego zajmowania pozycji 
zdystansowanych, patrzących z góry na wydarzenia obserwatorów.

W ten sposób we wszystkich opisanych tu przypadkach zamiana 
ról ujawniała i skupiała uwagę na szczególnych właściwościach przed
stawienia, które stawało się faktycznie modelową realizacją estetyki 
performatywności. Zamiana ról wydobywała na światło dzienne fakt, 
że estetyczny proces przedstawienia przebiega jako ciągłe samostwa- 
rzanie, jako autopojetyczna, wciąż zmieniająca się pętla feedbacku. 
Samostwarzanie oznacza, że wprawdzie wszyscy uczestnicy doprowa
dzali do jej powstania wspólnymi siłami, ale nikt nie mógł jej w pełni 
z góry zaplanować, kontrolować i w tym sensie tworzyć. Wymykała się 
bez przerwy wszelkim próbom zagarnięcia jej przemocą. Trudno więc 
w tym przypadku wciąż mówić o twórcach i odbiorcach. W znacznie 
większym stopniu chodzi tu o współtwórców, którzy w różnym stopniu 
i w różny sposób przykładają rękę do tworzenia spektaklu, nie mogąc 
go jednak do końca określić. W procesie, w którym dzięki wzajemne
mu oddziaływaniu powołują do istnienia spektakl, także sam spektakl 
stwarza aktorów i widzów. Aktorzy i widzowie ze swoimi działaniami 
figurują jako elementy w pętli feedbacku, jako ci, których stwarza dla 
siebie samo przedstawienie. Z tego także powodu wymyka się ono „ro
zumieniu”. Nie chcę przez to powiedzieć, że poszczególnym elementom, 
sekwencjom czy działaniom nie można przypisać określonych znaczeń 
i interpretować, na przykład, zamiany ról jako próby stworzenia syme
trycznych relacji między równoprawnymi podmiotami. Nigdy jednak nie 
można traktować spektaklu jako wyrazu zadanego z góry sensu lub reali
zacji autorskich intencji.
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Niemożność posiadania pełnej kontroli nad przedstawieniem nie 
oznacza jednak, że istnieje ono zupełnie autonomicznie wobec aktorów, 
a przede wszystkim widzów, i że można je wobec tego uznać za coś 
„boskiego” czy „świętego”. Raczej podkreśla się w nim zaangażowanie 
wszystkich uczestników, tak w odniesieniu do mniej lub bardziej silnego 
wpływu, który wywierają oni na przedstawienie, jak i w odniesieniu do 
wpływu, któremu sami są poddani, gdyż chodzi tu przecież o wzajem
ne oddziaływania15. Pętla feedbacku tym samym ciągłą przemianę czyni 
podstawową kategorią estetyki performatywności.

15 Ten aspekt należy dokładniej zbadać w kontekście inscenizacji politycznych, ta
kich jak narodowosocjalistyczne imprezy masowe czy doroczne zjazdy NSDAP. Wy
korzystywano w nich takie strategie inscenizacyjne, które miały w określony sposób 
manipulować zarówno aktorami, jak widzami. Nie oznacza to jednak, że taki efekt 
osiągały. To, co naprawdę się działo, okazywało się dopiero w trakcie widowiska. 
Trzeba więc zwrócić większą niż dotąd uwagę na świadectwa przebiegu tych imprez, 
a nie tylko na ich scenariusze. Również widzowie ponosili odpowiedzialność za to, 
co się wówczas działo.

Wspominam w tym miejscu o niemożności pełnej kontroli, aby 
podjąć polemikę z twierdzeniem, że przedstawienie da się zaplanować. 
W tym kontekście należy ostro odgraniczyć pojęcie inscenizacji od po
jęcia przedstawienia. To pierwsze obejmuje pewien plan, koncepcję, nad 
którą pracuje artysta, sam lub ze swoimi współpracownikami, i która 
z reguły stale zmienia się podczas prób (również tutaj można dostrzec 
działanie nieco innej pętli feedbacku). Plan pozwala przewidzieć, które 
elementy zaczną działać, gdzie, kiedy, w jakiej postaci i w jaki sposób. 
Nawet jeśli ten plan zostaje dokładnie realizowany w każdym przedsta
wieniu, to nigdy nie istnieją dwa identyczne przedstawienia. Przy każ
dym tak zwanym powtórzeniu pojawiają się mniejsze lub większe od
chylenia - co strategia zamiany ról pokazuje niejako pod lupą - które 
nie tylko zależą od kondycji i nastroju aktorów w danym dniu, ale także 
mają swoje podłoże w samej pętli feedbacku. To ona odpowiada za to, 
że każdego wieczoru odbywa się inne przedstawienie i że w tym sensie 
każde jest jednorazowe i niepowtarzalne.

Podsumowując, można stwierdzić, że w ramach estetyki performa
tywności nie da się klarownie od siebie oddzielić sztuki, życia społecz
nego i polityki. Ufundowana na koncepcji przedstawienia estetyka per
formatywności powinna zatem stworzyć i wprowadzić w obszar debaty 
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teoretycznej takie koncepcje, kategorie i parametry, które pozwolą opi
sać te nieklarowne przejścia, te dwuznaczne przekroczenia granic i mie
szanki wybuchowe.

2. Wspólnota

Często zdarza się, że intencjonalne tworzenie pętli feedbacku prowa
dzi do połączenia tego, co estetyczne, z tym, co społeczne i polityczne, 
kiedy za sprawą cielesnej współobecności aktorów i widzów zostaje po
wołana do istnienia pewna wspólnota. Tego typu możliwość rozważano 
i postulowano już od początku XX wieku. Prowadzone przez ówcze
snych teoretyków i praktyków teatralnych dyskusje wiązały się ściśle 
z debatą prowadzoną przez badaczy rytuałów i socjologów na temat tego, 
w jaki sposób zgromadzenie jednostek może zamienić się we wspólnotę. 
Zastanawiano się też nad tym, czy przypadkiem nie należy wyjść z prze
ciwnego założenia, a mianowicie, że najpierw istniała wspólnota, a do
piero potem wyłoniły się z niej jednostki. Opierając się na teorii rytuałów 
ofiarnych Robertsona Smitha, Emile Durkheim pisał:

Życie zbiorowe nie zrodziło się z życia indywidualnego, zależność między 
nimi [...] jest odwrotna. Tylko przyjmując takie założenie można wyjaśnić, 
jak powstaje [...] i rozwija się psychologiczna indywidualność bez narusze
nia struktur społecznych16.

16 E. Durkheim, Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höhe
rer Gesellschaften, Frankfurt/Main 1988, s. 339 i n.
17 Ibidem, s. 227.

Procesy konstytuowania się społeczności znalazły się w centrum 
zainteresowania wielu badaczy na przełomie XIX i XX wieku, a więc 
w chwili, kiedy indywidualizm rozwinął się w takim stopniu, że - jak 
ujął to Durkheim - Jednostka stała się [...] przedmiotem swego rodza
ju kultu religijnego”17, zaś w konsekwencji industrializacji i urbanizacji 
coraz szybciej rozrastały się anonimowe masy. W tym kontekście wielu 
twórców uważało teatr za miejsce, gdzie procesy społeczne można nie 
tylko obserwować, ale także w modelowy sposób przeprowadzać. Georg 
Fuchs wyszedł z założenia, że „aktorzy i widzowie, scena i widownia 
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[...] ze swojej natury oraz przeznaczenia nie są sobie przeciwstawne, 
ale stanowią jedność”18. Podobnie jak wielu innych reformatorów teatru 
i przedstawicieli awangardy twierdził, że ta jedność może zostać „po
nownie” przywrócona dzięki usunięciu rampy, która - jak skarżył się 
Meyerhold - „dziś [...] dzieli teatr na dwa obce sobie światy: tych, którzy 
tylko działają i tych, którzy tylko oglądają”1’. Eksperymenty Reinhardta 
z hanamici, platformą typową dla teatru kabuki, oraz areną w cyrku 
Schumanna miały na celu między innymi stworzenie tego typu jedności, 
która aktorów i widzów zmieniała we wspólnotę. Carl Vollmoeller, który 
przygotował dla Reinhardta adaptację Orestei, wychwalał zalety teatru 
Großes Schauspielhaus, który powstał po przebudowaniu w 1919 roku 
Cyrku Schumanna. Pisał, że jest to

18 G. F u c h s, Die Revolution des Theaters. Ergebnisse aus dem Münchener Künst
lertheater, München-Leipzig 1909, s. 63 i n.
19 V. E. M e y e r h o 1 d. Zur Geschichte und Technik des Theaters, [w:] idem, 
Schriften, t. 1, Berlin 1979, s. 131.
20 C. V o 1 1 m o e 1 1 e r, Zur Entwicklungsgeschichte des Großen Hauses, [w:] Das 
Große Schauspielhaus. Zur Eröffnung des Hauses, Berlin 1920, s. 21.
21 W jednym ze swoich wczesnych pism Taniec (1906) Fuchs nazywa tę nową tech
nikę teatralną „rytmicznym ruchem ciała ludzkiego w przestrzeni, wywiedzionym 
z twórczego pragnienia, by ukazać swe uczucia za pomocą środków wyrazu własne
go ciała, w celu radosnego rozładowania wewnętrznego napięcia, a zarazem po to, 
by tak samo lub podobnie rozkołysać rytmicznie innych ludzi i wprawić ich w taki 
sam lub podobny stan upojenia”. G. F u c h s, Taniec, [w:] idem, Scena przyszłości, 
tłum. M. L e y k o, Gdańsk 2004, s. 99-100.

dzisiejsze zgromadzenie narodowe. [...] To, co przeciwdziałało upolitycz
nieniu naszego społeczeństwa przez pięćdziesiąt lat reżimu cesarskiego, 
straciło tu swą moc: połączenie w jednej przestrzeni teatralnej tysięcy wi
dzów w jedną wspólnotę razem działających, porwanych jednym uczuciem 
i porywających siebie nawzajem obywateli i towarzyszy20.

Wystawiany w takim teatrze spektakl powinien mieć taką moc, by ak
torów i widzów z autonomicznych jednostek przemienić w członków 
jednej wspólnoty.

Tworzone wtedy koncepcje wspólnoty różniły się od siebie w ogrom
nym stopniu. Na przykład Fuchs, pod wpływem pism Nietzschego, wy
rażał nadzieję, że nowa architektura teatralna i wymuszona przez nią 
zmiana techniki aktorskiej21 zdoła aktorów i widzów wprowadzić 
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w osobliwe upojenie, które ogrania nas w chwili, kiedy czujemy, że stanowi
my jedną grupę, grupę poruszaną jednym impulsem. [...] to pewne, że prze
chodzi nas dreszcz, kiedy czujemy, że ogarnia nas jedno i to samo uczucie, że 
wraz z niezliczonymi innymi stajemy się ogromną jednością, jedną masą22.

22 G. F u c h s. Die Revolution des Theaters..., s. 4 i n.
23 Na temat koncepcji Teatru Totalnego por. S. W o 11, Das Totaltheater. Ein Projekt 
von Walter Gropius und Erwin Piscator, Berlin 1984.
24 Por. E. P i s c a t o r, Zeittheater. „Das Politische Theater" und weitere Schriften 
von 1915 bis 1966, Reinbek bei Hamburg 1986.
25 Na temat ideologii tego ruchu por. przemówienie dramaturga Rzeszy Rainera 
Schlössen przed Związkiem Rzeszy Vom kommenden Volksschauspiel (1934), [w:] 
R. Schlösser, Das Volk und seine Bühne, Berlin 1935; na temat Thingspiel por. 
G. B i c c a r i, „Zuflucht des Geistes"?: konservativ-revolutionäre, faschistische und 
nationalistische Theaterdiskurse in Deutschland und Italien, 1900-1944, Tübingen 
2001.

W przeciwieństwie do niego Erwin Piscator, który w 1925 roku 
w Großes Schauspielhaus wystawił swoją polityczną rewię Trotz alle
dem! (Pomimo wszystko!), kiedy razem z Walterem Gropiusem szkico
wał plany własnego budynku teatralnego, zwanego Teatrem Totalnym23, 
pod pojęciem wspólnoty rozumiał polityczny i nastawiony na walkę 
klasową kolektyw24. Do tej trwającej trzydzieści lat dyskusji dołączyły 
wkrótce narodowosocjalistyczne Thingspiel, wzorowane na antycznym 
teatrze greckim. W ich trakcie, stosując między innymi strategie insce
nizacyjne Reinhardta i Piscatora, próbowano zmienić aktorów i widzów 
w „towarzyszy” i w ten sposób modelowo powołać do istnienia „wspól
notę narodową”25.

Narodowy socjalizm nie tylko skompromitował koncepcję wspól
noty, która bez reszty zawłaszcza jednostkę, nie zważa na jej indywi
dualność, a w ostatecznym rozrachunku zupełnie ją zniewala, ale także 
doprowadził do tego, że po drugiej wojnie światowej termin „wspólno
ta” zupełnie wyszedł z powszechnego użycia. Teatr stał się na powrót 
dziedziną - czy wręcz świątynią - sztuki, co wykluczało jakąkolwiek 
możliwość zhańbienia się zaangażowaniem politycznym czy nawet spo
łecznym.

Kiedy wraz z przełomem performatywnym w latach sześćdziesiątych 
granica między sztuką a nie-sztuką, między estetycznym a politycznym 
została przekroczona czy zatarta, na nowo rozgorzała debata na temat 
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wspólnoty aktorów i widzów. Dyskusje te koncentrowały się najczęściej 
wokół tak zwanego teatru rytualnego. Punktem wyjścia stała się dla nich 
radykalna krytyka społeczeństwa przemysłowego, które odbiera jedno
stce możliwość doświadczenia „pewnej całości, procesu/organicznego 
wzrastania, konkretu, religii i transcendencji”26 27:

26 R. S c h e c h n e r. Environmental Theater, s. 197.
27 Ibidem.

Należy odkryć albo wydobyć na światło dzienne powiązania między spo
łeczeństwami przemysłowymi i nieprzemysłowymi, między kulturami in
dywidualistycznymi i wspólnotowymi. Konieczna jest gruntowna reforma 
w kierunku wspólnotowości, albo przynajmniej zrewidowanie koncepcji 
indywidualizmu. Ta reforma czy rewizja powinna objąć swoim zasięgiem 
wszystkie aspekty współczesnego życia społecznego, zarówno ekonomię, 
metody sprawowania władzy, życie społeczne i prywatne, jak i wszystko 
inne. Teatr zajmuje w tym ruchu kluczową pozycję, bo cały ruch ma naturę 
sceniczną; jest sposobem zwrócenia uwagi na palące problemy i domagania 
się zmian2’.

Dzięki powstaniu wspólnoty aktorów i widzów wszyscy uczestni
cy mieli okazję doświadczyć tego, czego do tej pory im zabraniano, to 
zaś mogło w konsekwencji zainicjować pożądane procesy przemian. 
Wiedeński akcjonista Hermann Nitsch w swoim Orgien-Mysterien- 
-Theater czy artyści z Performance Group Richarda Schechnera nawiązy
wali w swoich przedstawieniach do rytuałów. Podobnie jak sto lat wcze
śniej Robertson Smith, a potem Emile Dürkheim wychodzili bowiem 
z założenia, że wspólnoty powstają w efekcie wspólnego uczestnictwa 
w rytuałach. Podczas gdy Nitsch kierował się w stronę rytuałów chrześci- 
jańsko-katolickich i mityczno-archaicznych, uznawanych przez Frazera 
za formy uniwersalnego rytuału zabicia i ponownych narodzin boga, 
Schechner powoływał się na opisane przez Arnolda van Gennepa rytuały 
przejścia. Obaj za podstawowe założenie czy wręcz konieczny warunek 
powstania wspólnoty uznawali fakt, że aktorzy i widzowie razem bio
rą udział w specyficznie za każdym razem zmodyfikowanych rytuałach. 
Umożliwiali im udział zasadniczo za pomocą dwóch strategii. Z jednej 
strony stymulowali zamianę ról, bez której nie da się przeprowadzić 
wspólnych działań. Z drugiej wychodzili poza tradycyjny budynek te
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atralny, tradycyjną świątynię sztuki, wybierając dla swoich przedstawień 
miejsca zanurzone w rzeczywistości społecznej. Nitsch przeprowadzał 
akcje rozrywania jagnięcia w swoim mieszkaniu lub w mieszkaniach za
przyjaźnionych artystów, w galeriach, a potem na zamku w Prinzendorf. 
Schechner wystawił Dionysus in 69 w Performance Garage, warsztacie 
zaadaptowanym do aranżowania różnych typów environments.

Ich przedstawienia pozwoliły na nowo zdefiniować pojęcie wspól
noty. W odróżnieniu od takich koncepcji, jak „teatr dla pięciu tysięcy” 
Reinhardta, „teatr poruszonej masy” Fuchsa, teatr dla proletariackich 
mas Piscatora czy „teatr pięćdziesięciu do stu tysięcy”, jakim miał być 
Thingspiel, chodziło im zawsze o niewielką liczbę odbiorców, którzy 
w trakcie spotkania powinni stworzyć wspólnotę. Taka wspólnota nie 
starała się już wymuszać tego, by wszyscy uczestnicy weszli w jej skład. 
Każdy mógł samodzielnie zdecydować, kiedy i czy w ogóle chce do niej 
należeć. Jak wyjaśniał Schechner, wspólnota powinna opierać się na „ży
wotnej dialektyce między samotnością a byciem z innymi”28. Szanująca 
indywidualność wszystkich uczestników wspólnota - a więc wspólno
ta z założenia równoprawnych podmiotów - mogła istnieć tylko przez 
ograniczony czas. Nie istniała nawet przez cały czas trwania przedsta
wienia, ale powstawała zaledwie na krótkie momenty.

“D.Cooper, cyt. za: ibidem, s. 255.

Tak zdaniem Nitscha, jak Schechnera wspólnota mogła zrodzić się 
dzięki wspólnemu działaniu i przeżywaniu. W Dionysus in 69 był to, na 
przykład, udział w rytuale narodzin i śmierci oraz w bachicznym tań
cu po narodzinach Dionizosa („Razem stanowimy wspólnotę. Możemy 
razem świętować. Razem się radować. [...] Więc od teraz dołączcie do 
nas. To taniec wokół świętego miejsca moich narodzin”), stwarzającym 
możliwość powstania wspólnoty aktorów i widzów, która konstytuowa
ła się w osobliwej międzyprzestrzeni. Była to wspólnota, która widzów 
pozostających poza jej granicami obejmowała jako część fikcyjnego wy
darzenia, jako część „sztuki teatralnej”, a w tym sensie tworząc wspól
notę świata przedstawionego. Zarazem jednak działania wykonywane 
wspólnie przez aktorów i widzów prowadziły do stworzenia realnej, 
społecznej wspólnoty. Tak więc „realna” wspólnota powstawała w tym 
przypadku tylko z punktu widzenia tych, którzy zaangażowali się we 



CIELESNA WSPÓLOBECNOŚĆ AKTORÓW I WIDZÓW 85

wspólne wykonywanie działań; tych, którzy w ramach fikcyjnej „sztuki 
teatralnej” przyczyniali się do narodzin Dionizosa czy śmierci Penteusza, 
a zatem przykładali rękę do stworzenia zarówno fikcyjnej, jak i realnej 
wspólnoty. Trudno orzec, czy z perspektywy pozostałych widzów mia
ła ona status zainscenizowanej i odegranej fikcji czy też może realnej 
wspólnoty, z której oni sami czuli się wykluczeni. Podjęcie roli nie tylko 
jakiegoś aktora, ale także współwykonawcy „sztuki teatralnej” stanowiło 
konieczny warunek wstępny zmiany perspektywy i zarazem doświad
czenia wspólnoty. Chodziło o doświadczenie możliwe tylko w trakcie 
wykonywania pewnych czynności, o doświadczenie udziału w procesie 
tworzenia wspólnoty. Nie da się przy tym stwierdzić, jaką-jeśli w ogóle 
jakąkolwiek - rolę odgrywał tryb warunkowy Jak gdyby”, a jeśli odgry
wał, to w jaki sposób modyfikował czy zakłócał doświadczenie wspól
noty, w którym brali udział wykonawcy i widzowie.

W przypadku akcji rozszarpywania jagnięcia, które Nitsch prze
prowadzał od wczesnych lat sześćdziesiątych, stwarzano inne warunki 
wstępne dla wspólnych działań aktorów i widzów. Akcji nie przeprowa
dzano w kontekście fikcyjnej „sztuki teatralnej”, nawet jeśli poszczegól
ne elementy, którymi manipulowano, miały wysoce symboliczne znacze
nia. Dotyczy to szczególnie centralnego przedmiotu tych akcji, jagnięcia. 
W chrześcijańsko-katolickim Wiedniu lat sześćdziesiątych niewątpliwie 
postrzegano to jagnię jako symbol „Baranka Bożego”, Jezusa Chrystusa 
i jego ofiary na krzyżu. To odniesienie wzmacniał jeszcze fakt, że ja
gnię wcześniej przybijano do krzyża. Nic dziwnego, że w tym przypadku 
trudno przeprowadzić wyraźną granicę między akcją artystyczną a wy
darzeniem społecznym, co doprowadziło między innymi do procesu, jaki 
wytoczono Nitschowi za obrazoburstwo.

Wiele czynności aktorzy i widzowie mogli wykonywać wspólnie, je
śli tylko mieli na to ochotę. Oblewali się krwią, tarzali się w niej, a także 
w nieczystościach i innych płynach, dotykali i stąpali po wnętrznościach 
i ekskrementach, a także wspólnie rozrywali jagnię na kawałki. Na ko
niec razem spożywali posiłek z wina i mięsa. Wszystkie te działania 
w zachodniej kulturze lat sześćdziesiątych XX wieku nadal obejmowa
ło tabu. Akcje Nitscha otwierały zatem przed uczestnikami możliwość 
przekroczenia pilnie strzeżonej granicy i chronionej sfery tabu, pozwa
lały oddać się zmysłowym doznaniom i cielesnym doświadczeniom, za
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zwyczaj wykluczonym i zakazanym, umożliwiały doznanie „pierwotne
go ekscesu”29.

29 H. N i t s c h, Das Orgien-Mysterien-Theater. Die Partituren aller aufgeführten 
Aktionen ¡960-1979, t. 1, Neapel-München-Wien 1979, s. 87.
30 Na temat teatru Hermanna Nitscha por. E. Fischer-Lichte, Verwandlung als 
ästhetische Kategorie, głównie s. 25-33 oraz 45-49.
31 R. G i r a r d, Sacrum i przemoc, tłum. M. i J. P 1 e c i ń s c y, Poznań 1993.

Znaczenia, jakie konstytuuje w naszej kulturze porządek symbo
liczny, oddzieliły się już dawno temu od konkretnych przedmiotów, 
a w konsekwencji także od związanych z nimi cielesnych doświad
czeń; doświadczeń, które dały początek procesom symbolizacji. Akcje 
Nitscha otwierały przed uczestnikami możliwość ponownego przeżycia 
doświadczeń cielesnych w ramach wspólnie wykonywanych czynności, 
dając rezultaty dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, w czasie ich wspól
nego wykonywania zgromadzenie przypadkowych jednostek zmieniało 
się we wspólnotę; a ponieważ chodziło o jednostki, które otwarcie, na 
oczach innych widzów ośmieliły się naruszyć obowiązujące tabu, musia- 
ło to w konsekwencji prowadzić do przemiany każdej z nich. Wspólne 
działania umożliwiały niedostępne inaczej doświadczenie graniczne, 
prowadzące do „ekscesu”, prowokując tym samym „katharsis”, które 
w tym kontekście pozwalało połączyć doświadczenia cielesne z proce
sami symbolizacji. Wspólne spożywanie mięsa i picie wina odnawiało 
i wzmacniało wspólnotowe więzy między „oczyszczonymi” w ten spo
sób jednostkami. Przypominało to komunię, co często wyraźnie podkre
ślał Nitsch; komunię, w czasie której wierni spożywają symbolicznie 
ciało i krew Chrystusa, by utwierdzić i wzmocnić przemianę zebranych 
we wspólnotę w Chrystusie. Podobnie działała opisana przez Robertsona 
Smitha zasada wspólnego spożywania posiłków, która grupę myśli
wych zmieniała najpierw w religijną a potem w polityczną wspólnotę30. 
Wspólnoty konstytuujące się w trakcie i dzięki akcjom rozrywania ja
gnięcia Nitscha można w pewnym sensie potraktować jako w pełni rytu
alne, a w każdym razie jako symboliczne i społeczne wspólnoty.

Zarówno akcje Nitscha, jak Dionysus in 69 wzorowane były na ry
tuałach ofiarnych, w których wspólnota powstawała i trwała dzięki po
święceniu kozła ofiarnego, dzięki wspólnemu skierowaniu przemocy 
przeciw jednostce31. Zarazem w ich trakcie powstawały wspólnoty, które 
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nie wchodziły w konflikt z interesami tworzących je jednostek - choć 
nie wykluczało to konfliktów między nimi - a także z tymi, którzy od
mawiali przyłączenia się do niej. To znaczy, że te wspólnoty nie wywie
rały nacisku - zaledwie oferowały każdemu możliwość doświadczenia 
granicznego i transformacji, ani też nie kierowały przemocy przeciwko 
tym, którzy sami chcieli pozostać poza wspólnotą. Powszechnie znane 
mechanizmy konsolidacji przeciwko innym albo wykluczania jedno
stek nie miały tu zastosowania. Z tego punktu widzenia performatywnie 
powołane do istnienia wspólnoty zawierały w sobie utopijny moment. 
Nie sposób jednak przeoczyć faktu, że wspólnie dokonywane działania 
w każdym calu odpowiadały opisanemu przez René Girarda modelowi 
„katartycznej” przemocy wszystkich, skierowanej przeciw jednostce, 
ofierze. W przypadku akcji Nitscha przemoc kierowała się zastępczo 
przeciwko jagnięciu, typowemu zwierzęciu ofiarnemu i symbolowi ofiar
nej śmierci Jezusa. Zaś w Dionysus in 69 miała ona wymiar symbolicz
ny, polegała na wykluczeniu Penteusza ze wspólnoty, którą ten próbował 
zdominować i podporządkować swoim interesom.

Wspólnot powołanych do istnienia przez wspólne wykonywanie 
działań nie można postrzegać tylko i wyłącznie jako „fikcji”, gdyż po
wstawały one jako rodzaj społecznej rzeczywistości; społecznej rzeczy
wistości, która jednak tym się wyróżnia, że istnieje tylko przez krótki 
czas - czas wspólnego wykonywania określonych działań. Jej powodze
nie nie zależało od jakichś zdeklarowanych postaw i przekonań, które 
musieliby bezwarunkowo podzielać wszyscy uczestnicy. Należało jedy
nie zadbać o to, by członkowie dwóch grup zwykle od siebie klarow
nie oddzielonych - aktorzy i widzowie - w czasie przewidzianym przez 
przedstawienie wykonywali takie działania, które ze względu na swój 
charakter łączyły ich w jedno. Spełnienie tego kryterium umożliwiło po
wstanie wspólnoty aktorów i widzów, a zarazem powodowało, że była 
ona bardzo nietrwała32.

32 Według Gianniego Vattimo to właśnie stanowi cechę wyróżniającą „wspólnot este
tycznych” (G. V a 11 i m o, Die transparente Gesellschaft, Wien 1992, por. głównie 
s. 90 i n.; wyd. polskie, Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. K a m i ń s k a, Wrocław 
2006).

Te krótkotrwałe, przejściowe teatralne wspólnoty widzów i aktorów 
stanowią istotny przedmiot zainteresowania estetyki performatywności 
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z dwóch powodów. Po pierwsze, zwracają uwagę na konstytutywne dla 
przedstawienia przemieszanie estetycznego ze społecznym. Członkowie 
doświadczają stworzonej zgodnie z określonymi estetycznymi regułami 
wspólnoty jako rzeczywistości społecznej, nawet jeśli niezaangażowani 
w nią widzowie odbierają i pojmują ją jako fikcyjną i czysto estetycz
ną. Po drugie, inaczej niż w pierwszych dekadach XX wieku, wspólnoty 
tego typu nie powstają w rezultacie wykorzystania przemyślnych stra
tegii inscenizacyjnych i zabiegów uprzedmiotawiających publiczność, 
które ktoś sprytnie zaprojektował. Mają raczej charakter szczególnego 
zwrotu w pętli feedbacku. Zamiana ról, do której prowokują określone 
strategie inscenizacyjne i która umożliwia widzom wykonanie wspólnie 
z aktorami pewnych działań, pozwala każdemu z nich zareagować na 
określone działania aktorów. Dzięki temu widzowie - podobnie jak ak
torzy - za pośrednictwem własnych ciał i na własnych ciałach doświad
czają wspólnoty z tymi, którzy „tak właściwie”, „z założenia” do niej 
nie należą. Członkowie tej wspólnoty - aktorzy i „widzowie” - a także 
pozostający poza jej granicami widzowie mogą ją poprzez swoje działa
nia w każdej chwili anulować. Wspólnota się rozpada. Pętla feedbacku 
zwraca się w inną stronę.

W analizowanych tu przykładach wspólnota aktorów i widzów mo
gła zaistnieć tylko pod warunkiem aktywnej zamiany ról. W tym mo
mencie pojawia się pytanie o to, czy pętla feedbacku może także bez niej 
powołać do istnienia wspólnotę. Powołać na poziomie mikroprocesów, 
które zachodzą nawet wówczas, kiedy nie dochodzi do jawnej zamiany 
ról, lecz powstaje jedynie relacja wymienności między aktorami i wi
dzami. Do tej pory obserwowaliśmy tę relację, przyglądając się jej przez 
pryzmat procesu zamiany ról, funkcjonujący niczym szkło powiększają
ce. Na sformułowane wyżej pytanie najlepiej odpowiedzieć, analizując 
jako przykład teatr Einara Schleefa.

Od połowy lat osiemdziesiątych aż do przedwczesnej śmierci latem 
2001 roku, Schleef pracował nad stworzeniem nowego teatru chóralne
go, nastawionego w dużej mierze na formowanie wspólnoty - wspólnoty 
chóru, a także wspólnoty widzów i aktorów. Teatr Schleefa znajdował się 
jednak w wyraźnej opozycji wobec akcji Nitscha i Performance Group 
Schechnera. Jego przedstawienia odbywały się w tradycyjnych budyn
kach teatralnych, choć Schleef częściowo je przebudowywał, szczegól
nie do swoich ostatnich przedstawień, jak choćby Puntila w Berliner 
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Ensemble (1996), Sportstück (Sztuka sportowa, 1998) w wiedeńskim 
Burgtheater czy Verratenes Volk (Zdradzony naród, 2002) w Deutsches 
Theater w Berlinie, zachowując wszakże zasadniczy charakter sceny pu
dełkowej. Starał się także sprowokować zamianę ról aktorów i widzów33. 
Wspólne działania widzów i aktorów wprowadzał jednak, co najwyżej, 
jako ironiczny cytat. Kiedy aktorzy rozdawali widzom monety z czeko
lady (Przed wschodem słońca, Schauspielhaus Frankfurt 1987), herbatę 
w plastikowych kubkach (Die Schauspieler, Schauspielhaus Frankfurt 
1988) albo gotowane ziemniaki (Götz von Berlichingen, Schauspielhaus 
Frankfurt 1989), zapraszając ich do spożycia wspólnego „posiłku”, to 
ironicznie nawiązywali do opisanej przez Robertsona Smitha wspólnoty 
posiłku.

Pod tym względem dostrzec można paralelę między Schleefem, 
Nitschem i Schechnerem, gdyż wszyscy trzej rozwijali nowe formy te
atralne, odwołując się do tragicznego teatru antycznej Grecji, a przynaj
mniej do mitów greckich. Nitsch powołuje się na: „rozerwanie na strzę-

” Godny uwagi wyjątek stanowi Salome wystawiona w Dusseldorfie w 1997 roku. 
W tym przedstawieniu zamianę ról prowokowało zderzenie ramy teatru z ramą wi
zyty w muzeum czy galerii. Kiedy podnosiła się żelazna kurtyna, oczom widzów 
ukazywało się tableau vivant. Szaroniebieskie światło zmierzchu wypełniało scenę, 
na której widać było osiemnaście nieruchomych, ubranych na czarno lub szaro po
staci ustawionych w malarskie pozy i konfiguracje. Widzowie przez dziesięć mi
nut mogli podziwiać ten niezwykle piękny obraz, pełen delikatnych światłocieni, 
zbudowany zgodnie z zasadami perspektywy. Potem żelazna kurtyna spadała, a wi
dzów zapraszano na przerwę. Kiedy oglądałam to przedstawienie w czasie festiwalu 
berlińdkich Spotkań Teatralnych w 1998 roku, po podniesieniu kurtyny niektórzy 
widzowie przywitali pierwszy obraz pełnymi zachwytu okrzykami. Jednak już po 
minucie oczekiwania widzowie zaczęli manifestować rozmaite reakcje. Niektórzy 
bili brawo, gwizdali, wołali „brawo” i „da capo”, a ich zachowania przynależały kon
wencjonalnie do ramy teatru. Inni natomiast wyraźnie próbowali zastąpić aktorów 
w funkcji wykonawców, wypowiadając mniej lub bardziej błyskotliwe uwagi i w ten 
sposób ściągając na siebie uwagę pozostałych widzów. Jeszcze inni upominali tam
tych, domagając się głośno prawa do oglądania tableau vivant w ciszy. Niezależnie 
od tego, jak zachowywali się widzowie, ich reakcje mogli oglądać aktorzy, gdyż na 
widowni zapalono wszystkie światła. Nie pozwalali sobie jednak nawet na uśmiech, 
chrząknięcie czy najmniejszy ruch. Stali na scenie i nie mogli się jakoś nie zacho
wywać - o czym wspominałam już wcześniej - dlatego ich pozornie biema postawa 
zachęcała czy wręcz prowokowała niektórych widzów do działania. Również w tych 
specyficznych warunkach można poddać badaniu działanie pętli feedbacku. 
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py dionizosa / oślepienie edypa /[...]/ zabicie Orfeusza / zabicie adonisa 
/ kastrację attisa [...]”M. Schechner oparł spektakl Dionysus in 69 na 
Bachantkach Eurypidesa, do których odwoływał się też Gilbert Murray, 
dowodząc, że teatr grecki wywodzi się z rytuału. Zaś podstawą pierw
szego chóralnego spektaklu Schleefa Die Mütter (Matki, Schauspielhaus 
Frankfurt 1986) były Błagalnice Eurypidesa i Siedmiu przeciw Tebom 
Ajschylosa* 33 * 35. W Atenach przedstawienia tragedii stanowiły integralną 
część świąt, Wielkich lub Małych Dionizji. Rozpoczynały je wspólne 
czynności rytualne, jak procesje i składanie ofiar, ale w czasie przed
stawień aktorzy byli wyraźnie oddzieleni od widzów, połączonych ze 
sceną przez tańczący i śpiewający na orchestrze chór. O ile teatr grecki 
powoływał do istnienia wspólnotę aktorów i widzów, to chodziło w nim 
raczej o wzmocnienie i odrodzenie wspólnoty polis, już wzmocnionej 
i odnowionej przez procesje, ofiary i różnego rodzaju symboliczne akty, 
za pomocą których naród przedstawiał się sam sobie. Teatr w antycznej 
Grecji wyrastał ze wspólnoty politycznej i inaczej niż w teatrze Nitscha 
czy Schechnera nie starał się jej zastąpić, ani nie stanowił jej antytezy 
czyjej estetyczno-utopijnego pozoru.

34 H. N i t s c h, Das Orgien-Mysterien-Theater..., s. 87.
33 Na temat znaczenia teatru greckiego dla teatru po przełomie performatywnym por.
Dionysus since 69: Greek Tragedy and the Public Imagination at the End of the Se
cond Millennium, red. E. H a 11, Oxford 2003.

Natomiast Schleef, idąc w ślady Nietzschego, odwoływał się do te
atru greckiego. W Narodzinach tragedii z ducha muzyki (1872) Nietzsche 
postawił tezę, że teatr tragiczny powstał z chóru śpiewających i tańczą
cych satyrów. Zasada apollińska realizowała zasadę indywidualizacji, 
natomiast żywioł dionizyjski jej przeciwdziałał, wprawiał jednostki 
w ekstazę i zamieniał w członków tańczącej i śpiewającej wspólnoty. 
W przeciwieństwie do przedstawień Nitscha i Schechnera, gdzie wpraw
dzie tylko na krótki czas, ale zupełnie bezkonfliktowo powoływano do 
istnienia wspólnotę, w teatrze Schleefa wspólnota definiowała się po
przez permanentny konflikt między jednostką a zbiorowością. W swojej 
książce Droge Faust Parsifal (Narkotyk Faust Parsifal) piszę on:

Antyczny chór to przerażający obraz: postaci stłoczone ciasno, jedna przy 
drugiej, szukają w sobie schronienia, choć zarazem energicznie się odpy
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chają, jakby bliskość drugiego człowieka zatruwała im powietrze. Już samo 
to naraża grupę na niebezpieczeństwo, bo ulegnie ona każdemu atakowi, 
przedwcześnie i bojaźliwie zaakceptuje każdą konieczną ofiarę, rzuci ją na 
żer, żeby tylko się wykupić. Choć chór ma świadomość, że popełnia zdra
dę, nie zmienia swojej postawy, woli narzucić ofierze pozycję jednoznacz
nie winnego. To nie tylko szczególna cecha chóru antycznego, ale schemat 
działań powtarzający się każdego dnia. Wróg-Chór to wcale nie miliony 
nie-białych, umierających hien cmentarnych czy azylantów, ale każdy ina
czej myślący, a przede wszystkim ten, kto mówi własnym językiem; jego 
należy wyeliminować w pierwszej kolejności, za wszelką cenę.
Ale nawet w tych porachunkach antyczna konstelacja żyje nadal, chór i in
dywiduum walczą ze sobą, łączy ich pełna napięcia relacja, a także relacja 
z wykluczonymi wcześniej, ustawiająca ich przeciw chórowi, który ma na
dzieję, że uda mu się przed nimi obronić36.

36 E. S c h 1 e e f, Droge Faust Parsifal, Frankfurt/Main 1997, s. 14.

Związek opisany przez Schleefa jako charakterystyczny dla wspólnoty 
chóru jest także typowy dla relacji między aktorami i widzami.

Dla potrzeb inscenizacji Die Mütter Schleef stworzył w Schau
spielhaus Frankfurt jedyną w swoim rodzaju przestrzeń. Usunął z wi
downi fotele (oprócz ostatnich trzech rzędów, zarezerwowanych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych). Podłoga na widowni wznosiła się 
względnie równymi stopniami, na których widzowie zajmowali miejsca 
w tylnej części sali. Przez środek widowni, od sceny aż do tylnej ściany, 
ustawiono szeroki wybieg, który także wznosił się po stopniach. Wiódł 
on aż za ostatnie trzy rzędy pozostawionych krzeseł, do drugiej, wąskiej 
sceny pod tylną ścianą. Z przodu, z tyłu i pośrodku widowni znajdowała 
się przestrzeń gry, co sprawiało, że aktorzy otaczali czy wręcz osaczali 
widzów. Jednak przez cały czas widzowie mieli swobodny dostęp do 
drzwi wyjściowych i „drogi ewakuacyjnej”.

Na trzech płaszczyznach gry trzy kobiece chóry wykonywały różne 
działania: chór ubranych na czarno wdów z toporami w ręku atakował 
Tezeusza (Martin Wuttke); chór panien w pierwszej części nosił białe, 
a w drugiej czerwone suknie z tiulu; był też chór kobiet, przypominających 
pracownice fabryki amunicji, ubranych w czarne, robocze kombinezony. 
Wzięły one w posiadanie całe pomieszczenie i w pełni nad nim zapano
wały: scenę przed widzami, wybieg, na którym - szczególnie w drugiej 
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części - ciężko stąpały, biegały i tupały w swoich wysokich, podkutych 
butach, oraz scenę za plecami widzów. Wszystkie kobiety w chórze poru
szały się w tym samym rytmie i mówiły, krzyczały, wrzeszczały, ryczały, 
jęczały, wyły i szeptały unisono te same słowa. Chór nie działał jednak 
jak kolektywne ciało, w którym znikła już indywidualność pojedynczych 
głosów stapiających się w jedno z innymi. Prowadził raczej nieustan
ną walkę z indywiduum, które chciało przyłączyć się do wspólnoty, nie 
tracąc przy tym swojej suwerenności. Wspólnota tymczasem uparcie 
próbowała podporządkować sobie wszystkich swoich członków, grożąc 
wydaleniem tym, którzy obstająprzy swojej autonomii. Wewnątrz chóru 
utrzymywało się zatem ciągłe napięcie między jednostkami i wspólnotą, 
którą razem powołali do istnienia, mówiąc i działając. To napięcie utrzy
mywało chór w nieustannym ruchu i generowało dynamikę powodującą 
bezustanną transformację związku jednostki ze wspólnotą i relacji jed
nostki z przypisanym jej miejscem w zbiorowości. Napięcie to nigdy się 
nie zmniejszało. Chór ani na moment nie przeistoczył się w harmonijną 
wspólnotę. Napięcie wciąż wzrastało. Odczuwało się je jako akt przemo
cy, który jednostka kieruje przeciwko wspólnocie i vice versa.

Przemoc stawała się coraz bardziej widoczna, kiedy chór konfron
tował się z jednostką z zewnątrz - Tezeuszem lub Eteoklesem (Heinrich 
Giskes). Konflikt między kobietami z Teb i Eteoklesem rozegrany został, 
na przykład, w formie nieustannej zamiany miejsc na wybiegu: kobiety 
leżały na jednym stopniu, Eteokles stał nad nimi dumnie wyprostowany; 
za chwilę Eteokles kulił się, osaczony przez pochylone nad nim kobiety. 
Walka o władzę między mężczyzną a kobiecym chórem toczyła się po
przez takie właśnie zmiany pozycji w przestrzeni oraz zmiany siły głosu. 
Kiedy kobiety nagle stawały wyprostowane, dosłownie siłą swoich gło
sów zmuszały go, by padł na kolana i skulił się w sobie.

Porównywalne, nieustanne napięcie regulowało także relację mię
dzy aktorami i widzami. Przestrzenny układ, który umożliwiał akto
rom otoczenie widzów lub granie między nimi, sprawiał wrażenie ze
spolenia aktorów z widzami. Wrażenie to okazywało się jednak mylne. 
Konsolidacja następowała tylko na krótki moment. Silniejsze od po
czucia jedności okazywało się doznanie wciąż zwalczających się, prze
ciwstawnych sobie sił. Działo się tak za sprawą szczególnej aranżacji 
przestrzeni. Wybieg przecinał w połowie widownię. Pozwalało to, co 
prawda, aktorom grać między widzami, lecz jednocześnie wybieg bez
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litośnie przecinał kolektywne ciało publiczności na pół. Poza tym prze
strzenny dyspozytyw stale narażał widzów na atak ze strony chóru, kiedy 
ten stąpał w tę i z powrotem po stopniach wybiegu, krzyczał do nich 
czy wręcz na nich. Widzowie czuli się fizycznie zaatakowani i w geście 
obrony czy kontrataku reagowali tupiąc, rytmicznie klaskając albo gło
śno komentując. Również w tym przypadku między aktorami i widzami 
bezustannie toczyła się próba sił. Ekstatyczny chór Chciał pokonać pu
bliczność, wprawić ją w ekstazę i wciągnąć w obręb swojej wspólnoty, 
na co niektórzy widzowie reagowali obronnie, głośnymi i agresywnymi 
wypowiedziami, albo też salwowali się ucieczką, opuszczając widownię. 
Inni natomiast, przestraszeni czy rozbawieni, próbowali zjednoczyć się 
z chórem. Jednak tylko w krótkich chwilach przejścia chór i publiczność 
stapiali się w harmonijną całość. Potem na nowo wybuchał konflikt sił 
między obiema grupami i w teatrze znów zaczynało wrzeć.

Podczas tych walk, przerywanych krótkimi momentami konsolida
cji, aktorzy i widzowie nie wykonywali żadnych wspólnych działań, zaś 
między członkami obu grup nie dochodziło do gwałtownych ataków. 
Owszem, aktorzy i widzowie staczali pojedynki, od czasu do czasu łą
cząc się na krótki moment we wspólnotę. Jednak aktorzy pozostawali 
aktorami, a widzowie widzami. Dlaczego tak się działo? Jak się wydaje, 
pętla feedbacku wzajemnych oddziaływań między działaniami aktorów 
a sposobami percepcji i zachowaniem widzów w tym przypadku wyzwa
lała u wszystkich uczestników energię o szczególnej wspólnototwórczej 
mocy. Wiele przemawia za tym, że kluczową funkcję odgrywał przy tym 
rytm, szczególnie mocno akcentowany w przedstawieniach Schleefa.

Już Georg Fuchs wychodził z założenia, że „rytmiczne ruchy ludz
kiego ciała w przestrzeni” są w stanie „rozkołysać rytmicznie innych 
ludzi lub wprawić ich w taki sam lub podobny stan upojenia”37. Dlatego 
uważał, że oprócz zniesienia rampy to właśnie sztuka aktorska, hołdują
ca zasadzie silnej rytmizacji, otwiera królewski trakt do wspólnoty akto
rów i widzów. Najwyraźniej również on miał na myśli energie uwalniane 
i przenoszone przez rytmiczny ruch, które interesowały go głównie ze 
względu na potencjał powoływania do istnienia ogarniętej upojeniem 
wspólnoty.

37 G. F u c h s, Taniec, s. 99-100.
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Tymczasem w spektaklu Die Mütter nie chodziło o wywołanie stanu 
upojenia. Tu w centrum zainteresowania znalazł się proces cyrkulacji; 
proces uwalniania i przenoszenia oraz wymiany energii, inicjowany nie 
tylko przez rytmiczne ruchy aktorów, ale także rytmiczne podawanie tek
stu. Krążącej w teatrze energii nie sposób zobaczyć ani usłyszeć. Rytm 
to cielesna, biologiczna zasada, która reguluje nasz oddech i bicie serca. 
W tym sensie ludzkie ciało funkcjonuje w określonym rytmie. Dlatego 
w sposób konieczny musi ono odczuwać rytm zarówno jako zewnętrzną, 
jak i wewnętrzną zasadę organizacyjną. Widzimy określony ruch, sły
szymy określone sekwencje słów, dźwięków i tonów oraz postrzegamy 
je jako rytmiczne. Jako zasada energetyczna rytm może dopiero wtedy 
oddziaływać, kiedy odczuwa się go cieleśnie, podobnie jak wewnętrzne 
rytmy własnego ciała.

Przedstawienie Die Mütter pozwala zobaczyć, co się dzieje, kiedy 
odbieramy rytm nie tylko za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, ale także 
odczuwamy go całym ciałem na sposób synestezyjny. Energie uwolnio
ne dzięki rytmicznym ruchom i rytmicznemu podawaniu tekstu przez 
aktorów krążyły między aktorami i widzami, to znaczy po jednej i po 
drugiej stronie uwalniały i intensyfikowały przepływ energii. Teraz ener
gie aktorów i widzów mogły tylko nawzajem na siebie oddziaływać jako 
przeciwieństwa, doprowadzając do „walki” między chórem i publicz
nością. Potrafili się oni zjednoczyć i na krótką chwilę stać się wspól
notą. Każdy widz mógł jednak w dowolnej chwili z niej wystąpić. Nie 
dało się tego przewidzieć. Zależało to z jednej strony od siły tej energii, 
którą mogli wyzwolić w sobie aktorzy w czasie każdego spektaklu, jak 
również od stopnia uwrażliwienia poszczególnych widzów na krążące w 
pomieszczeniu energie, od ich zdolności cielesnego odczuwania i goto
wości poddania się ich oddziaływaniu - a zatem od relacji siły między 
uwrażliwionymi lub odmawiającymi współpracy i włączenia się w obieg 
energii widzami - jak też i innych czynników. Można zatem postawić 
wniosek, że chodziło o szczególny rodzaj percepcji, którą na mikropo- 
ziomie utrzymuje w ruchu pętla feedbacku, umożliwiając widzom wpły
wanie na przebieg przedstawienia. Odczuwają oni energię, która pocho
dzi od aktorów i przenosi się na drugą stronę rampy38.

Pojęcie energii nie jest w tym kontekście tak ściśle zdefiniowanym terminem, jak 
w fizyce. Charakteryzuje je swego rodzaju nieokreśloność, aby maksymalnie wiernie 
odzwierciedlało codzienne doświadczenia.



CIELESNA WSPÓLOBECNOŚĆ AKTORÓW I WIDZÓW 95

Przepływ tej energii nie wymaga żadnej szczególnej aranżacji prze
strzennej. Może ona cyrkulować nawet między aktorami i widzami 
w teatrze pudełkowym. Udowodniła to dobitnie wyreżyserowana przez 
Schleefa inscenizacja Sportstuck. Aktorzy przez czterdzieści pięć mi
nut wykonywali tu bezustannie te same, niezwykle męczące ćwiczenia 
z najwyższą intensywnością aż do fizycznego wyczerpania i z taką samą 
intensywnością wciąż powtarzali chórem te same zdania, zmieniając tyl
ko intonację i siłę głosu. Można było wyczuć, jak uwalniają się i krążą 
energie. Niektórzy widzowie odbierali to już po kilku minutach jako im
pertynencję i wychodzili z teatru. Kto jednak postanowił wziąć udział 
w tym wydarzeniu od początku do końca, mógł poczuć, jak między akto
rami i widzami rodzi się pole energetyczne, które w miarę upływu czasu 
ulega intensyfikacji.

Teatralne wspólnoty w chóralnym teatrze Schleefa pozwalają uzu
pełnić estetykę performatywności o istotne elementy. Pokazują one, że 
autopojetyczną pętlę feedbacku uruchamiają i napędzają nie tylko moż
liwe do zaobserwowania, a więc widzialne i słyszalne działania i zacho
wania aktorów i widzów, ale także krążące między nimi energie. Nie są 
one wcale czystą hipostazą, jak udowodnił Hermann Schmitz”. Można 
je odbierać w szczególny sposób, to znaczy za pośrednictwem własnego 
ciała.

Podczas gdy w przedstawieniach Nitscha i Schechnera działania wy
konywane wspólnie przez aktorów i widzów powoływały do istnienia 
wspólnotę, to w spektaklach Schleefa wzajemna percepcja aktorów i wi
dzów uwalniała oraz uruchamiała obieg energii, których oddziaływanie 
mogła odczuć wspólnota. W przypadku zamiany ról chodzi o możliwe 
do zaobserwowania działania i zachowania, które napędzają pętlę feed
backu. Można jednak łatwo przeoczyć, że muszą one najpierw zostać 
dostrzeżone, to znaczy, że percepcja odgrywa istotną rolę w procesach 
autopojetycznych uruchamianych przez pętlę feedbacku. To właśnie na 
tę funkcję zwracają uwagę chóralne przedstawienia Schleefa. Już sam 
fakt, że widzowie coś oglądają, powoduje, że mają oni wpływ na prze
bieg przedstawienia. To zaś z kolei oddziałuje tak na widzów, jak na 
aktorów, wyzwalając energię i uruchamiając jej obieg.

” Por. H. S c h m i t z, System der Philosophie, głównie tom II, 1 Der Leib, Bonn 
1965.



96 ROZDZIAŁ III

Przykład Two Amerindians Yisit... pozwalał pokazać, jaką siłę trans
formacji ma spojrzenie. Może ono rozpoznać w innym równoprawny 
podmiot, albo zdegradować go do poziomu przedmiotu, przypisać mu 
tożsamość, nadzorować go, kontrolować lub pożądać. Podczas gdy spoj
rzenie ujawnia swoją moc transformacji w chwili bezpośredniej kon
frontacji z innym, potencjał energetyczny pozostaje nieukierunkowany. 
Energia cyrkuluje nie tylko między aktorem X i widzem Y, ale między 
wszystkimi aktorami i widzami. Nie sposób jednak mówić o percepcji 
w trakcie spektaklu - niezależnie od tego, czy chodzi o spojrzenie czy 
cielesne odczucia - nie biorąc pod uwagę wyzwalanego przez nią impul
su do działania.

A zatem nie musi koniecznie dojść do zamiany ról, aby widz stał się 
aktorem i współuczestnikiem, co prowadzi do zakwestionowania opozy
cji między działaniem a oglądaniem. Jak pokazały teatralne wspólnoty 
w chóralnym teatrze Schleefa, widz patrząc, a więc percypując, zarazem 
także działa, gdyż poprzez to, co robi oraz przez to, co mu się przytra
fia, ma wpływ na przebieg przedstawienia. To właśnie warunki percepcji 
w określonym przedstawieniu - ze względu na aranżację przestrzeni czy 
specyficzne środki wyrazu - programują i stwarzają szczególne możli
wości dla dynamiki pętli feedbacku, choć ich do końca nie determinują.

3. Kontakt fizyczny

Cielesna współobecność aktorów i widzów warunkuje możliwość 
połączenia się obu grup w jedną wspólnotę i zakłada możliwość kon
taktu fizycznego między nimi. Współobecność aktorów i widzów w tej 
samej przestrzeni wywołuje i sankcjonuje wrażenie powstania wspólno
ty. Zresztą często właśnie specyficzny układ przestrzenny - na przykład, 
teatr grecki z orchestrą, średniowieczna scena na jarmarcznym placu, 
teatr elżbietański czy japońskie kabuki ze sceną hanamici - decyduje 
o traktowaniu obu grup jako jedności. Jednak wyobrażenie fizycznego 
kontaktu między nimi wydawać się może w pierwszej chwili zupełnie 
niedorzeczne. Jak bowiem wskazuje sama nazwa „teatr” (od greckiego 
theatron, czyli miejsce, z którego się patrzy, wiążącego się etymologicz
nie ze słowami theasthai - patrzeć oraz thea - ogląd [widzenie, widok; 
widowisko]), medium to wykorzystuje zdolność oka do postrzegania 
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z dystansu, zdolność widzenia. Zaświadczają o tym choćby olbrzymie 
teatry greckie, gdzie mogło się pomieścić nawet dziesięć tysięcy widzów. 
Można jednak wskazać te przykłady z historii teatru europejskiego, które 
pozwalają zasadnie podejrzewać, że aktorzy kontaktowali się z widzami. 
Wydaje się dość prawdopodobne, że w czasie średniowiecznych wido
wisk wielkanocnych widzowie i aktorzy mogli się nawzajem dotykać, 
na przykład, w trakcie spektakli z udziałem diabła, kiedy po uwolnie
niu przez Chrystusa dusz uwięzionych w piekle, diabły zabierały się do 
pracy, by piekło na nowo zapełnić. Być może wtedy aktorzy próbowali 
schwytać tego czy innego widza, a może nawet go dotykali. Nie ma jed
nak wystarczających dowodów, które by to potwierdzały. Nie da się też 
wykluczyć, że w Śnie nocy letniej Puk, wypowiadając wprost do widzów 
ostatnie słowa: „So, good night unto you all. / Give me your hands, if 
we be friends, / And Robin shall restore amends” (V. I, 425-27)40, mógł 
się także żegnać się z niektórymi widzami uściśnięciem dłoni. Co do 
tego również nie ma pewności. Nawet jeśli w pojedynczych przypadkach 
dochodziło do kontaktu fizycznego, nie zmienia to zasadniczo faktu, że 
w teatrze w oczywisty sposób patrzenie i kontakt fizyczny to wyklucza
jące się przeciwieństwa.

40 Polskie przekłady Snu nocy letniej nie oddają tej możliwości, tłumacząc „give 
me your hands” jako bicie braw. Cytowany fragment można jednak spolszczyć jako 
„więc dobranoc wszystkim wam. / Podajcie jeszcze ręce nam, a w przyjaźni świętu
jąc radość, / Pule swym psotom uczyni zadość.” [przypis tłumaczy].
41 Por. odnośne przykłady, na które powołuje się Jonas Barish: J. B a r i s h, The An- 
titheatrical Prejudice, Berkeley-Los Angeles-London 1981.

Źródłem tego przeciwieństwa jest między innymi fakt, że teatr to 
medium publiczne, zaś kontakt fizyczny przynależy do sfery intymnej. 
Przeciwnicy teatru jeszcze w XVIII wieku raz po raz ponawiali zarzuty, 
że mimo swego publicznego charakteru teatr daje widzom możliwość, 
a przynajmniej zachęca ich do wzajemnego - i obscenicznego - kontaktu 
fizycznego. Nie dotyczyło to jednak relacji między aktorami i widzami 
w czasie przedstawienia, lecz tylko między samymi widzami41.

Rozwój teatru iluzyjnego w XVIII wieku dostarczył kolejnego po
wodu, by wykluczyć kontakt fizyczny między aktorami i widzami, na 
co wpływ miała także opozycja między patrzeniem a kontaktem fizycz
nym. Jak wyjaśnia Johann Jakob Engel w traktacie Die Mimik (Mimika, 
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1784-1785), widz gubi wrażenie iluzji za każdym razem, kiedy przestaje 
postrzegać ciało aktora/aktorki jako znak odgrywanej postaci, a widzi 
realne ciało danego aktora czy aktorki i z nim zaczyna współodczuwać. 
Kontakt fizyczny zwiększa to niebezpieczeństwo, gdyż w konsekwencji 
to, co realne, mogłoby wedrzeć się w sferę fikcyjnego. Natomiast wzrok 
pozwala zaistnieć iluzji i wyzwala w widzu emocje związane z postacią, 
nie zaś z aktorem. W traktacie Elements of Criticism (Podstawy krytyki), 
opublikowanym po niemiecku już w 1763 roku, Henry Home stwierdzał, 
że „miny i gesty”, czyli znaki wykonywane przez ciała aktorów i kon
stytuujące postać, otwierają „drogę wprost do serca”42, a więc wzbudzają 
w widzach emocje odnoszące się do scenicznych postaci.

42 H. H o m e, Grundsätze der Kritik, t. 1, Leipzig 1772, s. 582.
43 D. D i d e r o t, Brief über die Taubstummen, [w:] i d e m, Ästhetische Schriften, t. 1, 
red. F. Bassenge, Frankfiirt/Main 1968, s. 38.

Denis Diderot w Liście o głuchoniemych z 1751 roku, przetłu
maczonym jeszcze w tym samym roku na niemiecki przez Gottholda 
E. Lessinga, opowiada o eksperymencie, jaki wykonał na sobie samym, 
próbując zbadać funkcję zmysłu wzroku w powstawaniu i podtrzymy
waniu iluzji, warunkującej współodczuwanie z występującymi na scenie 
postaciami. Pisze, że siedząc w teatrze, zatykał sobie uszy

tak długo, jak działania aktorów i ich gra odpowiadały słowom, które mia
łem w pamięci. [...] Proszę sobie wyobrazić [...], w jakie zdumienie chcąc 
nie chcąc wpadli ci, którzy siedzieli obok mnie, kiedy widzieli, jak w naj
bardziej poruszających momentach wylewałem szczere łzy, choć wciąż 
miałem zakryte uszy43.

Diderot - podobnie jak wielu innych znanych teoretyków XVIII wieku - 
twierdził, że jeśli gra aktorów nie narusza iluzji, to w oku widza powstaje 
iluzja, która wywołuje emocje wobec postaci. Dotyk ma w tej koncep
cji znaczenie czysto metaforyczne. Emocje wyzwalają się w „porusza
jących”, „wzruszających” momentach; „miny i gesty” aktorów, które 
mogą „poruszyć” widza na drodze wzrokowej percepcji, za sprawą jego 
spojrzenia wywołują poczucie bliskości z postacią. Fizyczna bliskość 
wykonawców, rzeczywisty kontakt cielesny zmusiłby widza do współ- 
odczuwania z aktorem. Musiałoby naruszyć to iluzję i stłumić wszystkie 
wywołane przez nią uczucia wobec postaci, łącznie z rozbudzonym przez 
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spojrzenie pragnieniem, by jej dotknąć. Dlatego teatr iluzyjny wykluczał 
możliwość rzeczywistego i bezpośredniego kontaktu fizycznego między 
aktorami i widzami.

Recenzje z wyreżyserowanej przez Reinhardta pantomimy Sumurun, 
a także z jego inscenizacji Orestei dowodzą, że zasada ta wciąż jeszcze 
powszechnie obowiązywała na początku XX wieku. Po gościnnych po
kazach Sumurun w Nowym Jorku jeden z krytyków dziwił się, że mimo 
fizycznej bliskości aktorów grających przede wszystkim na platformie 
hanamici, widzowie nadal ulegają iluzji:

To zasługa gry niemieckiego zespołu i rozwiązań inscenizacyjnych w Su
murun, dzięki którym w żadnym momencie nie ulatnia się aura tajemniczo
ści otaczająca aktorów, gdy przemierzają wybieg w tę i z powrotem, choć 
niektórzy widzowie mogliby wyciągnąć rękę i dotknąć ich kostiumów44.

44 J. G o 11 o m b, Sumurun, „New York City Cali” 1912, 4 II.
45 A. K 1 a a r, [rec. w:] „Vossische Zeitung” 1911, 14 X.

W przywoływanej już wcześniej recenzji Alfreda Klaara z Orestei, którą 
z trudem można uznać za przykład teatru iluzyjnego, krytyk skarży się 
na to, że „wkroczenie aktorów na widownię, gdzie postacie ze swoimi 
wymyślnymi strojami, perukami i charakteryzacją zbliżają się na wycią
gnięcie ręki” nieodwołalnie „niszczy iluzję”45.

Obaj krytycy - jeden zachwycony, drugi zirytowany - wyraźnie wy
chodzą z założenia, że fizyczna bliskość przeciwdziała iluzji, a nawet ją 
niszczy, bo ona powstaje jedynie przy większym przestrzennym odda
leniu aktora od widza, który nie zauważa wtedy „wymyślnych kostiu
mów”, „peruk” i „charakteryzacji”, nieubłaganie demaskujących swoją 
teatralność.

Na różnych przykładach pokazałam, że z dychotomią patrzenia 
i kontaktu fizycznego w czasie przedstawienia wiąże się szereg innych 
opozycji binarnych: publiczne i prywatne/intymne, dystans i bliskość, 
fikcja/iluzja i rzeczywistość. Wszystkie one opierają się na fundamen
talnej, nieuniknionej i nienaruszalnej opozycji między patrzeniem i kon
taktem fizycznym. Ten fundament podkopał jednak Maurice Merleau- 
-Ponty w niedokończonym i opublikowanym pośmiertnie artykule Der 
Chiasmus (Chiazm), pisząc:
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Spojrzenie [...] odkrywa widzialne rzeczy, dotyka ich i stapia się z nimi 
w jedno. [...] Musimy pogodzić się z myślą, że wszystko, co widzialne, 
wykrojone zostało z dotykalnego, że każdemu bytowi dotykowemu przypi
sana jest w pewnym stopniu widzialność i że nachodzenie na siebie i krzy
żowanie się zachodzi nie tylko między dotykanym i dotykającym, ale także 
między tym, czego da się dotknąć, a tym, co da się zobaczyć, a co wpisane 
zostało w to, czego da się dotknąć, ono zaś również nie jest pozbawione 
widzialności i wizualnej egzystencji. Jedno i to samo ciało widzi i dotyka, 
dlatego widzialne i dotykalne należą do tego samego świata46.

46 M. Merleau-Ponty, Die Verflechtung - Der Chiasmus, [w:J idem, Das 
Sichtbare und das Unsichtbare, München 1994, s. 175-177.

Nie tylko kontakt fizyczny decyduje o bliskości, ale także spojrzenie wy
mieniane przez dwie osoby. Wzbudza ono pragnienie kontaktu fizyczne
go i dotyka - bada - innego. Skoro nie da się już utrzymać w mocy opo
zycji między patrzeniem a kontaktem fizycznym, jak dowodzi w swoim 
studium Merleau-Ponty, wtedy rodzi się pytanie, co dzieje się z powią
zanymi z nią rzekomo w przedstawieniu innymi opozycjami i czy nadal 
mają one rację bytu?

Odpowiedzi na te pytania dostarczają powstające od lat siedem
dziesiątych ubiegłego wieku przedstawienia, w czasie których docho
dzi do fizycznego kontaktu między aktorami i widzami. Schechner jed
ną z sekwencji w spektaklu Dionysus in 69 nazywał „sceną pieszczot”. 
Wykonawcy wchodzili wtedy między widzów, siadali lub kładli się obok 
nich i zaczynali ich głaskać. Mieli na sobie skąpe stroje, kobiety ubra
ne były tylko w bikini. Widzowie reagowali w różny sposób. Niektórzy 
- głównie kobiety - z przyjemnością poddawali się delikatnemu doty
kowi. Inni - przeważnie, o ile nie wyłącznie, mężczyźni - odwzajem
niali pieszczotę i dotykali również tych części ciała, które wykonawcy 
ostrożnie pomijali. Tym samym lekceważyli milcząco narzucone przez 
wykonawców zasady i wprowadzoną przez nich definicję wzajemnych 
relacji, określając sytuację jako realną i intymną, poza porządkiem „sztu
ki teatralnej”. Wykonawcy odbierali to jako poważne nadużycie, pro
wadzące do niemożliwej do zaakceptowania definicji sytuacji. Czuli się 
zdegradowani do pozycji przedmiotów pożądania. Kiedy w czasie kilku 
przedstawień nie udało się uzyskać zgody co do definicji sytuacji i relacji 
między widzami a aktorami, scenę usunięto.
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W tym przypadku kontakt fizyczny prowadził do głębokich niepo
rozumień między aktorami i widzami, których nie dało się z pożytkiem 
dla przedstawienia włączyć w pętlę feedbacku. Wykonawcy wchodzi
li w kontakt fizyczny z widzami w „scenie” pozbawionej oczywistego 
związku z całą „sztuką”. Z ich punktu widzenia do kontaktu fizycznego 
dochodziło w myśl nowo przyjętych zasad estetycznych: miał on pro
wadzić do przekroczenia granicy między fikcją - „sztuką teatralną” - 
i rzeczywistością, a także nadać relacji między wykonawcami i aktorami 
bardziej „ludzki”'*7 charakter, gdyż świadczył o uznaniu widzów za rów
noprawne podmioty. Natomiast z perspektywy widzów powstawała dość 
dwuznaczna sytuacja. Skąpe stroje wykonawców, które w purytańskich 
Stanach Zjednoczonych końca lat sześćdziesiątych traktowano najpew
niej jako prowokację, oraz pozorny brak związku „sceny pieszczot” ze 
„sztuką teatralną” powodowały, że kontakt fizyczny z wykonawcami 
rnusiał sprawiać wrażenie wtargnięcia realności. To zaś kierowało uwagę 
widzów wyłącznie na rzeczywiste ciała aktorów, zmieniając się w zapro
szenie do wejścia w sytuację cielesnej bliskości i intymności.

47 R. S c h e c h n e r, Environmental Theater, s. 60.

Poprzez kontakt fizyczny aktorzy bez wątpienia próbowali destabi
lizować dychotomiczną relację między rzeczywistością i fikcją, między 
sferą publiczną i prywatną. Chcieli wyprowadzić widzów poza znane im 
i wyraźnie zarysowane obszary, by umożliwić im nowe doświadczenia. 
Natomiast widzowie nadal postrzegali kontakt fizyczny w ramach tej dy
chotomii. Kazała im ona obwieść wyraźną linią demarkacyjną obszar 
rzeczywistej sytuacji intymnej, w której oczekiwali zgodnych ze stereo
typem i znanych doświadczeń. Zmuszali więc wykonawców do wejścia 
w sytuację, w której ci czuli się wykorzystywani i stręczeni, a także mu
sieli stawić czoła społecznej rzeczywistości, która hołduje tej właśnie 
dychotomii i zgodnie z nią funkcjonuje. „Scena pieszczot” musiała oka
zać się niewypałem. W rezultacie próba wykorzystania w przedstawieniu 
kontaktu fizycznego jako środka do zniesienia niektórych dychotomii 
zupełnie się nie powiodła.

Natomiast w akcji Celtic +-----, przeprowadzonej przez Josepha
Beuysa i Henninga Christiansena 5 kwietnia 1971 roku w Bazylei, udało 
się przez kontakt fizyczny podważyć opozycję między sferą publiczną 
i intymną. Akcja miała miejsce w dawnym bunkrze. Wedle różnych źró
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deł mogło wziąć w niej udział od 500 do 800 osób, a zatem tak wiele, 
że musiała tam panować budząca strach ciasnota i wciąż dochodziło do 
niezamierzonego kontaktu fizycznego między uczestnikami, szczególnie 
w chwili, kiedy się przepychali, by zająć miejsca, z których najlepiej 
było widać Beuysa4“. Już wstępne warunki akcji, których Beuys nie mógł 
w pełni zaplanować, bo nie potrafił przewidzieć, ilu widzów weźmie 
w niej udział, prowadziły do powstania napięcia między sferą publiczną 
i intymną, między dystansem i bliskością, między widzeniem i kontak
tem fizycznym. W kotłującym się tłumie Beuys rnusiał nie tylko zwracać 
się wprost do niektórych uczestników, ale także ich dotykać, kiedy toro
wał sobie drogę między nimi.

■” Por. m.in. U. M. S c h n e e d e, Joseph Beuys - Die Aktionen, s. 274-285; M. K r a- 
m e r, Joseph Beuys „Das Kapital Raum 1970-1977”, Heidelberg 1992; zob. także 
doskonałą pracę magisterską B. G r o n a u, Zur ästhetischen Erfahrung bei Joseph 
Beuys, Berlin 2002, s. 29-75.

Publicznego charakteru akcji nie gwarantowała wcale jej publicz
na zapowiedź jako wydarzenia artystycznego przygotowanego przez 
Josepha Beuysa i Henninga Christiansena, ale właśnie pojawienie się 
ogromnej liczby uczestników. Taki tłum zdaje się z góry wykluczać jaką
kolwiek intymność. Zarazem jednak bliskość, którą przeciwnicy teatru 
od czasu Ojców Kościoła krytykowali i piętnowali, nie tylko dopusz
czała czy umożliwiała kontakt fizyczny, ale wręcz czyniła go nieunik
nionym. W tym sensie publiczny charakter całej sytuacji nie wykluczał 
intymności. Do kontaktu fizycznego dochodziło choćby w trakcie gwał
townych przepychanek i walk o miejsca, z których najlepiej było widać 
zapowiedzianą akcję. Wprawdzie w pomieszczeniu znajdowało się kilka 
drewnianych ławek, ale zajęcie ich w żaden sposób nie gwarantowało 
dobrej widoczności. Beuys poruszał się po całym pomieszczeniu, a wraz 
z nim falował tłum, dlatego co chwilę w innym miejscu dochodziło do 
zagęszczenia i przepychanek. Tylko zbliżając się do artystów na wycią
gnięcie ręki, można było coś zobaczyć. Niektórzy jednak próbowali za
chować możliwie jak największy dystans, stając na ławkach, oddalając 
się od tłumu i starając się z daleka jedynie wzrokiem ogarnąć wydarze
nia. Aby zapewnić sobie dobrą widoczność, należało wejść w kontakt 
fizyczny. Ruch uczestników - a nie tylko obu artystów - w pomiesz
czeniu stanowił integralną część akcji, która powstawała po części jako 
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doświadczenie napiętej i opartej na wzajemnym wykluczeniu, ale także 
w pewien sposób komplementarnej relacji między publicznym i intym
nym, dystansem i bliskością, widzeniem i kontaktem fizycznym, których 
nie sposób już było pojmować jako par dychotomicznych.

Beuys intensyfikował to doświadczenie i czynił je przedmiotem re
fleksji uczestników, kiedy celowo dotykał niektórych widzów na oczach 
pozostałych osób, myjąc im stopy. W naszej kulturze obmycie stóp ma 
wysoce symboliczne znaczenie. To posługa, którą muszą wykonywać 
wyżej postawieni wobec osób stojących niżej w hierarchii. Jezus umył 
stopy swoim uczniom, a co rok papież powtarza za nim ten gest, dlate
go obmycie stóp nabrało znaczenia symbolicznego poniżenia. Jednak 
Beuys nie wykonywał tej czynności jako aktu symbolicznego, ale jako 
naprawdę staranne i dokładne mycie. Uklęknął przed jedną z drewnia
nych ławek i zapytał o coś młodą kobietę w wysokich, modnych, lakie
rowanych kozaczkach. Ona zaśmiała się i skinęła głową. Beuys niezwy
kle sprawnie i fachowo zdjął jej kozaczki niczym sprzedawca butów 
i zanurzył jej stopy w emaliowanej, wypełnionej wodą miednicy. Natarł 
jedną stopę szarym mydłem, dokładnie ją namydlił i ponownie zanurzył 
w miednicy. Ręcznikiem, który do tej pory nosił przerzucony przez ra
mię, osuszył stopę i każdy palec z osobna. Tak samo umył drugą stopę, 
nadal unikając jakiegokolwiek kontaktu wzrokowego. Skupiał wzrok 
wyłącznie na stopie, którą mył, i tylko od czasu do czasu spoglądał na 
stojących wokół widzów, śmiejąc się i żartując. Kiedy Beuys do czy
sta umył obie stopy, przerzucił ręcznik przez ramię, podniósł miednicę, 
wstał, podszedł do okna i wylał przez nie wodę. Z długiego szlaucha po
nownie nalał wody do miednicy. W ten sam sposób umył stopy jeszcze 
sześciu uczestnikom performansu49.

49 Te działania zarejestrowali Bernd Klüser - na taśmie Super 8, s/w, ok. 25 minut - 
i Hans Emmerling - s/w, ok. 40 minut. Filmy dostępne są w archiwum medialnym 
Beuysa w muzeum sztuki współczesnej Hamburger Bahnhof w Berlinie.

Mycie stóp miało niewątpliwie publiczny charakter. Beuys podkre
ślał to, patrząc na widzów stojących wokół niego i kobiety, rozmawiając 
i śmiejąc się wraz z nimi. Zarazem, wbrew powszechnym oczekiwaniom 
to, co robił, nie miało dla niego znaczenia symbolicznego. Nabierało 
natomiast charakteru intymnego: było to gruntowne mycie, którego ce
lem zdawało się tylko i wyłącznie zupełne oczyszczenie z brudu, potu 
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i przykrego zapachu. Nie miało jednak podtekstu erotycznego, co Beuys 
podkreślał, unikając kontaktu wzrokowego z osobami, którym mył 
nogi. Uczestnicy odbierali jego działanie jako osobliwie dwuznaczne. 
Specyficzny sposób mycia nóg skutecznie podważał opozycję między 
publicznym i prywatnym/intymnym, wprowadzając uczestników w stan 
zawieszenia między wszelkimi jasno określonymi polami i pozycjami, 
którego nie zawsze świadomie doświadczali, kiedy wcześniej przepy
chali się, walcząc o lepsze miejsca. Dopiero w tym momencie zdawali 
sobie sprawę, że znajdująsię w sytuacji „między jednym a drugim”50, jak 
to określił Victor Tumer. Doznali czegoś, co przynajmniej na czas do
świadczenia ich zmieniło, sytuując poza stabilizującymi dychotomiami 
charakterystycznymi dla naszej kultury.

30 V. T u r n e r, The Ritual Process - Structure and Anti-Structure, London 1969, 
s. 95.

Podczas gdy w akcji Beuysa artysta dotykał widzów/uczestników, 
Marina Abramovic, o której pisałam już w pierwszym rozdziale, pró
bowała w czasie swoich performansów sprowokować widzów/uczestni
ków do tego, aby jej dotykali. W performansie Lips of Thomas do kon
taktu fizycznego dochodziło w efekcie stworzonej sytuacji liminalnej. 
Widzowie nie wiedzieli, jak - estetycznie czy etycznie - zachować się 
w odpowiedzi na działania artystki lub agresywne zachowania innych 
widzów, na przykład w czasie Rhythm 0, kiedy Abramovic w gallerii 
Studio Mora w Neapolu w 1974 roku pozwalała się przez kilka godzin 
męczyć i torturować grupie osób przypadkowo zaczepionych na ulicy. 
Jeśli tylko się przyglądali, to zachowywali postawę „estetyczną” i okazy
wali się voyeurami czy wręcz sadystami. Wchodząc w kontakt fizyczny, 
podejmowali „etyczną” lub „nieetyczną” decyzję. Zadawali artystce ból 
i rany, lub przerywali jej cierpienie, jak miało to miejsce w przypadku 
Lips of Thomas czy niektórych widzów Rhythm 0. We wszystkich tych 
przypadkach opozycja między estetycznym i etycznym traciła wszelką 
rację bytu.

W performansie Imponderabilia (pokazanym w Galleria Communale 
d’ Arte Moderna w Bolonii w ramach projektu La performance oggi: set- 
timana internazionale della performance w 1977 roku) Abramovic ze 
swoim partnerem Ulayem próbowała sprowokować widzów do tego, by 
zainicjowali kontakt fizyczny. W konsekwencji mieli znaleźć się w sy
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tuacji liminalnej właśnie ze względu na przyjęte z góry opozycje mię
dzy publicznym i prywatnym oraz widzeniem i kontaktem fizycznym. 
Nadzy Abramovic i Ulay stali w drzwiach galerii, pozostawiając między 
sobą tak wąską przestrzeń, że każdy, kto chciał przejść, rnusiał dotknąć 
przynajmniej jednego z nich. Przeciskając się, kobiety z reguły wołały 
dotykać Abramovic, mężczyźni znacznie częściej wybierali bezpośredni 
kontakt fizyczny z Ulayem. Przechodzący zazwyczaj spuszczali wzrok, 
unikając kontaktu wzrokowego z performerami. Obserwowali ich przy 
tym przez cały czas inni odwiedzający muzeum, którzy już przekroczyli 
jego próg, albo jeszcze się na to nie zdecydowali. Kontakt fizyczny sta
wał się aktem publicznym, który jednocześnie nie mógł ukryć swojej 
intymności, bowiem wciąż dochodziło do kontaktu z nagim ciałem. Miał 
on charakter zarazem publiczny i intymny. Moment przekraczania progu 
stawał się faktycznie chwilowym stanem liminalnym, dosłownie stanem 
„między jednym a drugim”, kiedy traciły moc wszystkie obowiązujące 
dotychczas opozycje.

W przedstawieniach teatralnych, performansach i akcjach arty
stycznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kontakt fi
zyczny między aktorami i widzami przyczyniał się do destabilizowa
nia, a w ostatecznym rozrachunku do zawieszenia dychotomii między 
publicznym i prywatnym, ukształtowanej w XVIII wieku w momencie 
formowania się społeczeństwa mieszczańskiego. Można zauważyć, że 
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku dychotomia ta straciła w dużym 
stopniu rację bytu. W tramwajach i pociągach, na lotniskach i w miej
scach publicznych musimy wciąż słuchać rozmów o najbardziej intym
nych sprawach. Otaczający nas ludzie wciąż rozmawiają przez telefony 
komórkowe. O kwestiach najbardziej intymnych, jak choćby o roman
sie Billa Clintona i Moniki Lewinsky, mówi się publicznie. Każdy miał 
okazję zapoznać się z najdrobniejszymi szczegółami tej sprawy dzięki 
telewizyjnym i internetowym transmisjom przesłuchań. Co istotne, dys
kutowano nie tylko o kwestiach moralnych, jak rozpad małżeństwa czy 
oszukanie opinii publicznej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
ale także o wszelkich szczegółach romansu, włącznie ze sposobem upra
wiania seksu oralnego. Granica między sferą publiczną i prywatną, tak 
wyraźna jeszcze w latach sześćdziesiątych, kiedy żadnemu senatorowi 
czy dziennikarzowi nie przyszłoby do głowy, żeby upublicznić jakiś ro
mans Johna F. Kennedy’ego, w latach dziewięćdziesiątych w znacznym 
stopniu została zniesiona.
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Ta sytuacja stwarza nowe warunki dla przedstawień. Próba dalszego 
destabilizowania i tak już poważnie podważonej opozycji między pu
blicznym i prywatnym nie otwiera już możliwości nowych doświadczeń. 
Jeśli w czasie przedstawienia dochodzi dziś do kontaktu fizycznego mię
dzy aktorami i widzami, to dzieje się tak na mocy powszechnej zgody co 
do tego, że ta opozycja dawno już została zniesiona i należy do przeszło
ści. Jaką więc funkcję spełnia kontakt fizyczny dzisiaj?

W wystawionym niedawno spektaklu Secret Service5' (2002) berliń
ski choreograf Felix Rückert, który w latach osiemdziesiątych jako tan
cerz współpracował z takimi choreografami, jak Jean-François Duroure, 
Mathilde Mounier czy Wanda Golonka, a w latach 1992-1994 należał do 
zespołu teatru tańca Piny Bausch w Wuppertalu, wykorzystuje możliwo
ści i potencjał oddziaływania wzajemnego kontaktu fizycznego między 
aktorami i widzami w niezwykły i bezprecedensowy sposób. To bodaj 
jedyny w historii teatru zachodniego przypadek przedstawienia, które 
odbiera widzom możliwość oglądania czegokolwiek. Przez cały czas 
trwania przedstawienia mają oni bowiem zasłonięte oczy. Patrzą tylko 
aktorzy.

Przedstawienie składa się z dwóch części. Na początku każdej z nich 
jedna z tancerek zapoznaje widzów/uczestników z regułami. W dowol
nym momencie przedstawienia mogą dać znak tancerzom, by przerwa
li spektakl. Potem każdy uczestnik zdejmuje buty i skarpetki, tancerka 
zawiązuje mu opaskę na oczach i prowadzi za rękę do pomieszczenia, 
gdzie rozgrywa się akcja.

Po chwili czyjaś ręka nagle dotknęła mojego tułowia, wepchnęła mnie do 
sali, podniosła moje ramię i po chwili opuściła. [...] Prowadzony za rękę 
biegam w kółko. Nagle ktoś chwyta mnie za ramiona i zaczynam wirować. 
A potem leżę na podłodze i czuję lekkie kopnięcia i nacisk czyichś stóp. Za 
moment ktoś kładzie się na mnie i przewraca z boku na bok po moim ciele, 
chwyta mnie za palce i łaskocze w stopy. Widz staje się częścią precyzyjnej 
choreografii, którą oglądać mogą tylko aktorzy. [...] Kto jest tu podmiotem, 
a kto przedmiotem? To rozdzielenie nie ma już sensu, bo ja też dotykam 
innego ciała, podryguję w rytm muzyki techno, podskakuję, działam. I czy 
ten inny to w ogóle jeden z tancerzy? Czy może to inny widz? Czy to tylko

51 Dwuznaczny tytuł odwołuje się z jednej strony do objętych tajemnicą usług świad
czonych, na przykład, przez prostytutki, a z drugiej strony do tajnych służb specjal
nych, które śledzą najbardziej intymne działania lub posuwają się do tortur. 
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jedna osoba? Równie dobrze może być ich kilka, trudno to jednoznacznie 
stwierdzić52.

52 P. B o e n i s c h, ElectrONic Bodies. Corpo-Realities in Contemporary Dance 
[w niepublikowanym manuskrypcie z 2002 roku; w tym miejscu cytuję z manuskryp
tu w języku niemieckim, s. 10 i n.J.
53 Ibidem, s. 11. Nie sposób nie zauważyć, że stosowane tu zabiegi przypominają 
praktyki sadomasochistyczne. Por. przypis 12.

W tym przypadku nie może już być mowy o dychotomii publicznego/ 
prywatnego. Intymne stało się publicznym. Po pierwszej części nastę
powała przerwa. Widzom, którzy chcieli wziąć udział w drugiej części, 
znowu zasłaniano oczy przed wejściem do sali. Proszono ich także, by 
zdjęli te części ubrania, które chcą. Wtedy każdego z osobna wprowa
dzano ponownie do pomieszczenia. Tym razem jednak jego przestrzeń 
ruchu została znacznie ograniczona:

Zostałem przywiązany do rusztowania. Stałem w samych spodenkach, z za
wiązanymi oczami. O ile poprzednio główną rolę odgrywało doświadczenie 
ruchu, tym razem chodziło o przyjemne i nieprzyjemne doświadczenia so
matyczne, od bólu przez łaskotanie po podniecenie. Czyjeś dłonie głaskały 
moje ciało, moje ramiona, moją twarz. Ktoś dmuchał mi w kark i do ucha. 
Ktoś łaskotał mnie piórem pod pachą. Ktoś dłonią klepał moje ramiona, 
moją klatkę piersiową, moje nogi i pośladki. Potem uderzenia pejczem. 
Wreszcie, kiedy zdjęto mi spodenki, przylgnęły do mnie dwa ciała53.

Podobnie jak w omawianych już przedstawieniach, także tutaj do
chodzi do zamiany ról, choć tym razem w diametralnie innych okolicz
nościach. Widzowie rezygnują z patrzenia. Oznacza to nie tylko, że mu
szą zdać się na inne zmysły, jak słuch, węch, a przede wszystkim dotyk, 
ale także na aktorów, którzy wszystko widzą i dzięki temu kontrolują 
przebieg wydarzeń. Stawia to „widzów” w ekstremalnej sytuacji limi- 
nalnej, stanowiącej dla nich ogromne wyzwanie. Muszą bez reszty za
ufać nieznanym aktorom, oddać się im w zupełności, nie wiedząc, co ich 
czeka. W ten sposób wymuszano na nich swoistą bierność, która jednak 
nie miała wiele wspólnego z biernością widzów w tradycyjnym teatrze 
pudełkowym; z biernością tak często krytykowaną przez przedstawicieli 
historycznej awangardy. Zarazem jednak zachęcano, czy wręcz prowo
kowano uczestników, by wchodząc w kontakt fizyczny, za pomocą zmy
słu dotyku próbowali wpłynąć na przebieg przedstawienia. Dotykając, 
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podrygując, kopiąc, głaskając i przytulając się nadawali przedstawieniu 
nowy kierunek. Aktorzy nie mogli zaplanować, przewidzieć czy kontro
lować ich reakcji, choć mogli obserwować bieg wydarzeń i dzięki temu 
je nadzorować. W tym przedstawieniu jak w żadnym innym „widzowie” 
doświadczali na własnej skórze tego, jak z pomocą cielesnych reakcji 
mogą wpływać na jego przebieg, choć nie mają nad nim pełnej kontro
li. Innymi słowy, ich udziałem stawało się doświadczenie stwarzającej 
przedstawienie autopojetycznej pętli feedbacku, która w najbardziej chy
ba radykalny sposób wprowadzała ich w liminalną sytuację „pomiędzy”; 
stan, który wedle relacji wielu widzów odczuwali oni jako jednoznacznie 
przyjemny54.

54 Por. opublikowane w Internecie listy od widzów, dostępne na stronie http://www. 
dockl l-berlin.de/pressecreto.2html. Na podstawie omówionych tu przykładów moż
na przeprowadzić interesującą linię przemian kulturowo-historycznego rozumie
nia cielesności od lat sześćdziesiątych do dziś. Wtedy nie tylko „chodzenie nago” 
(Schechner), ale każdy rodzaj publicznego obnażania ciała postrzegano jako akt 
rewolucji kulturowej w znaczeniu, jakie nadał mu Herbert Marcuse, oraz akt „wy
zwolenia ciała” (Herbert Blau). Dzisiejsza narcystyczna koncentracja na własnym 
ciele i wszelkie starania, aby zbliżyć je do ideału sprawności, dobrego samopoczu
cia i piękna, rodzi natomiast potrzebę wystawienia efektu tych zabiegów na pokaz 
publiczny. Secret Service stanowi szczególny wariant odpowiedzi na tę potrzebę, 
bowiem tu widzowie nie mogą zobaczyć reakcji innych na swoje wystawione na 
pokaz ciało.

Kontakt fizyczny aktorów i widzów w Secret Service wydobywa na 
światło dzienne ukryty związek między funkcjonowaniem autopojetycz- 
nej pętli feedbacku i doświadczeniem liminalności, mogącym prowa
dzić do transformacji. W stan liminalności wprowadza widza pozorna 
sprzeczność między możliwością aktywnego udziału w przedstawieniu, 
który może polegać zarówno na cielesnym odczuwaniu krążących ener
gii i wyzwalaniu własnej, jak na „współdziałaniu” i „włączeniu się do 
gry” a doświadczeniem niedostępności przedstawienia. Widzowie przez 
całe przedstawienie przebywają w stanie liminalnym - cały czas stoją 
na progu. Nie przekraczają go ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie de
terminują przebiegu przedstawienia, ale też nie przebiega ono zupełnie 
niezależnie od ich wpływu. Poruszają się w tę i z powrotem między 
wszystkimi możliwościami i pozycjami; znajdują się „pomiędzy”. Zaś 
stan ten umożliwia, warunkuje i wywołuje cielesna współobecność ak
torów i widzów.
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4. Liveness

W wyniku coraz szybciej postępującej mediatyzacji kultury w la
tach dziewięćdziesiątych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, roz
gorzała na nowo debata na temat szczególnych, związanych z istotą me
dium teatralnego uwarunkowań przedstawień i cielesnej współobecności 
aktorów i widzów, ich tak zwanego liveness5S. Z większym niż w po
przednich tego typu dyskusjach zdecydowaniem stawiano pod znakiem 
zapytania potencjał oddziaływania przedstawień związany z cielesną 
współobecnością, lub - wręcz przeciwnie - przypisywano mu „siłę wy
zwalającą”. Z pewnością nie przez przypadek pierwsza faza tej dysku
sji przypadła na początek XX wieku, a więc moment, kiedy film jako 
nowe medium rozpoczął swój triumfalny pochód w kulturze zachodniej 
Europy. Możliwość filmowej rejestracji sztuki aktorskiej zmusiła wtedy 
krytyków do przemyślenia na nowo takich pojęć, jak „rzeczywiste ciało” 
i „rzeczywista przestrzeń” oraz do wypracowania nowych kryteriów od
różniających, oddzielających i definiujących te zjawiska, o czym świad
czą między innymi teksty Maxa Herrmanna. To wtedy - jak słusznie 
zauważa Philip Ausländer56 - możliwość technicznej lub elektronicznej 
rejestracji przedstawień sprawiła, że samo pojęcie liveness nabrało jakie
gokolwiek sensu. Zanim nie wynaleziono i nie rozwinięto odpowiednich 
technologii, nie mówiono o przedstawieniach live, ale po prostu o przed
stawieniach. Pojęcie live ma sens jedynie wtedy, gdy oprócz tradycyj
nych spektakli pojawiają się też przedstawienia transmitowane lub za
rejestrowane. W naszej na wskroś zmediatyzowanej kulturze konieczne 
stało się wprowadzenie odpowiedniego rozróżnienia. Dziś wszystkie ro
dzaje przedstawień - spektakle teatralne, performanse, koncerty muzyki 
rockowej i popowej, widowiska o charakterze politycznym, jak choćby 
wiece partyjne czy zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
przedstawienia rytuałów, jak choćby uroczystości żałobne (na przykład 

55 Słowo live w kontekście niemieckiej debaty ma nieco mylące znaczenie, bowiem 
wywodzi się z terminologii telewizyjnej i oznacza „transmisję na żywo”. Tymczasem 
tutaj określa ono tradycyjne przedstawienia, odróżniając je od tych zarejestrowanych 
i transmitowanych.
56 Por. P. Ausländer, Liveness - Performance in a mediatized culture, London- 
-New York 1999, s. 51 in.
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pogrzeb księżnej Diany) czy orędzie papieskie „Urbi et orbi”, imprezy 
sportowe, jak igrzyska olimpijskie - transmituje telewizja, w ten spo
sób udostępniając je milionowej publiczności. W rezultacie zrodziła się 
nowa opozycja; opozycja między przedstawieniami live, których istotę 
określa cielesna współobecność aktorów i widzów, a stwarza autopoje- 
tyczna pętla feedbacku, a mediatyzowanymi przedstawieniami, gdzie 
produkcja i recepcja przebiegają rozłącznie, a pętla feedbacku nie ma 
żadnej mocy stwórczej.

Mogłoby się wydawać, że omawiane przeze mnie do tej pory przy
kłady zaczerpnięte z teatru, sztuki akcji i performansu nie lekceważą tego 
rozróżnienia jako wartości możliwej do pominięcia, ale wręcz uwypuklają 
je jako fundamentalną opozycję. Zamiana ról między aktorami i widza
mi, tworzenie wspólnoty oraz kontakt fizyczny między aktorami i widza
mi możliwe są tylko w warunkach live. Wymagają cielesnej współobec- 
ności aktorów i widzów. Bez cienia przesady można zatem stwierdzić, że 
powstałe w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przedstawienia 
Performance Group Schechnera, a w Europie akcje Nitscha i Beuysa czy 
performanse Abramovic stanowiły bezpośrednią i ostrą reakcję na po
stępujące medialne zapośredniczenie kontaktów w kulturze zachodniej 
Europy. Ich twórcy, próbując przeciwdziałać postępującej mediatyzacji, 
głosili postulaty „bezpośredniości” i „autentyczności”. Ich przedstawie
nia znosiły wprawdzie z jednej strony uznane dychotomie, z drugiej jed
nak, w imię krytycznej walki przeciwko kulturze industrialnej, wyraźnie 
przyczyniały się do stworzenia nowych.

Z ich poglądami identyfikowali się teoretycy performansu jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych. Według Peggy Phelan wydarzeniowy cha
rakter przedstawienia wyklucza możliwość jego zarejestrowania i po
wtórzenia w innym medium:

Performansu nie da się zachować, zarejestrować, udokumentować czy w ja
kikolwiek inny sposób włączyć w obieg reprezentacji innych reprezentacji. 
Kiedy tak się dzieje, performans staje się już czymś innym. Do tego stopnia, 
że próbują wejść w ekonomię reprodukcji, dopuszcza się zdrady i łamie 
obietnicę własnej ontologii57.

57 P. P h e I a n, Unmarked. The Politics of Performance, London-New York 1993, 
s. 146. Por. wprowadzenie do rozdziału IV, w którym odnoszę się do tezy Phelan 
o ulotności performansu oraz problemu jego rejestracji.
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W tym sensie Phelan przypisuje performansowi live autentyczność i sub- 
wersywny potencjał. W ramach zupełnie niemal skomercjalizowanej 
i zmediatyzowanej kultury stanowi on ostatnie residuum zdolne stawić 
opór rynkowi i mediom, a w konsekwencji także dominującej kulturze. 
Performans live zdaje się funkcjonować jako ostatni bastion „autentycz
nej” kultury. Od performansu zmediatyzowanego, który stanowi produkt 
komercjalizacji i reprezentuje interesy rynku, oddziela go niemożliwa do 
przekroczenia przepaść.

Odnosząc się krytycznie do przekonań tego typu, Ausländer stara 
się przekonać, że tak poważana przez Phelan różnica dawno zniknęła, 
a zmediatyzowany performans już dawno wchłonął i zawłaszczył per
formans live:

Wszelkie postulowane dotąd rozróżnienia [...] między przekazem live i me- 
diatyzacją tracą rację bytu, ponieważ wydarzenia na żywo stają się coraz 
bardziej podobne do zapośredniczanych. [...] Paradoksalnie, intymność 
i bezpośredniość to jakości przypisywane właśnie telewizji, one właśnie spo
wodowały, że telewizja wyparła performans live. W przypadku wydarzeń na 
wielką skalę [...] (jak imprezy sportowe, spektakle na Broadwayu czy kon
certy rockowe) performans live przybrał postać przekazu telewizyjnego5“.

58 P. A u s 1 a n d e r, Liveness..., s. 32.
59 Ibidem, s. 36.

Jako przekonujący powód tego stanu rzeczy podaję Ausländer przede 
wszystkim zmiany kulturowo-historyczne spowodowane procesem za- 
pośredniczenia i prowadzące do przewartościowania wszystkich war
tości:

Wszechobecność reprodukcji różnego rodzaju perfomansów w naszej kul
turze doprowadziła do obniżenia wartości żywej obecności, co można zre
kompensować tylko w chwili, kiedy percepcyjne doświadczenia przekazu 
na żywo staną się jak najbardziej podobne do percepcji przekazu zapośred- 
niczonego, i to nawet w przypadkach, kiedy wydarzenia rozgrywające się 
na żywo odznaczają się sobie tylko właściwą bliskością58 59.

Przywołane tu cytaty z prac Phelan i Auslandera pokazują, że ar
gumentacją obojga kieruje określona ideologia. Stosownie do niej każ
de z nich uwypukla lub neguje fundamentalną opozycję między przed
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stawieniem live i mediatyzowanym, aby ze swojego punktu widzenia 
podkreślić kulturową użyteczność performansu. Należy jednak przy
znać zupełną rację Auslanderowi, który twierdzi, że to właśnie możli
wość reprodukcji performansu przyczyniła się do jego upowszechnie
nia i ogólnej dostępności. Nie wynika z tego jednak bezpośrednio jego 
kulturowa użyteczność, o jakiej piszę Ausländer w kontekście Stanów 
Zjednoczonych. Można bowiem dowodzić, że umożliwianych przez per- 
formans live doświadczeń nie da się dowolnie reprodukować i udostęp
niać każdemu w dowolnej chwili, dlatego mają one większy kulturowy 
prestiż niż performanse zapośredniczone. Tak zwanej użyteczności kul
turowej nie dowodzi ani zanegowanie różnicy przez Auslandera, ani jej 
gloryfikowanie przez Phelan.

Nie oznacza to jednak, że można spokojnie odłożyć ad acta całą de
batę na temat istnienia bądź braku różnicy między przedstawieniami live 
i zapośredniczonymi. Ausländer wysuwa jeszcze dwie tezy, do których 
muszę się odwołać, by kontynuować mój wywód. Pierwsza z nich głosi, 
że w wyniku powszechnej mediatyzacji zniknęła różnica między perfor- 
mansem live i zapośredniczonym. „Wydarzenia live przybierają kształt, 
który może sprostać potrzebom mediatyzacji. [...] Kiedy performanse 
live naśladują medialne sposoby reprezentacji, to stają się własnymi ko
piami z drugiej ręki, powstającymi na drodze zapośredniczenia”60. Drugi 
argument dotyczy rozpowszechnienia rozmaitych technologii reproduk
cji. „Niemal wszystkie performanse na żywo wykorzystują dziś techno
logie reprodukcji, począwszy od użycia wzmacniaczy elektrycznych, 
a skończywszy na performansach, które właściwie w ogóle nie odbywają 
się na żywo”61. Tak więc ogromne upowszechnienie technologii repro
dukcji w przedstawieniach live kwestionuje ich różnicę wobec przedsta
wień zmediatyzowanych, a może nawet zupełnie ją znosi.

60 Ibidem, s. 158.
61 Ibidem.

Analizowane przeze mnie dotąd przykłady zdają się zdecydowanie 
przeczyć pierwszej tezie Auslandera. Świadomie uruchamiają one bo
wiem takie strategie, których powodzenie zależy od cielesnej współo- 
becności aktorów i widzów. Tego, co stanowi o ich swoistości, nie może 
zastąpić żadna z technologii reprodukcji. Poza tym nawet najbardziej 
przychylna interpretacja nie pozwoli udowodnić tego, że zostały one
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zbudowane na wzór przedstawień zapośredniczonych. Nie oznacza to 
jednak, że przedstawienia te nie stanowią reakcji na mediatyzację kultu
ry. Jak już pisałam, przedstawienia w latach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych powstawały między innymi w odpowiedzi na pogłębiają
cą się mediatyzację kultury. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
różnica między przekazem live i zmediatyzowanym jeszcze nie w pełni 
się wykrystalizowała, a już na pewno nie w formie ostrej opozycji, zaś 
telewizja starała się wyjść naprzeciw przyzwyczajeniom percepcyjnym 
widzów teatru pudełkowego, powołując się, w celach reklamowych, na 
swoje powinowactwo ze sceną. Powszechnie znane są plakaty, na któ
rych para w wieczorowych strojach zasiada w fotelach przed telewizo
rem w salonie niczym widzowie w teatrze. Jednak w miarę dalszego roz
woju technologii na pierwszy plan wysunęły się różnice związane tyleż 
z odmienną naturą obu mediów, co z warunkującą ją ideologią. Z tym 
rozwojem bez wątpienia ściśle wiąże się performatywny zwrot w sztu
ce i towarzyszące mu odejście od traktowania dzieła jako artefaktu czy 
towaru, co doprowadziło do powstawania ulotnych performansów, trud
nych do zamknięcia w określonych ramach i komercjalizacji. (Nie chcę 
w tym momencie podejmować dyskusji nad tym, czy przedstawienia live 
mogą stać się „towarem”.) W przywołanych tu przykładowych przed
stawieniach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych akcent wyraźnie 
pada na fundamentalną i kształtującą się w tym czasie w kulturze opo
zycję między performansami live i zapośredniczonymi. Zarazem jednak 
ich twórcy wcale nie bali się nowych mediów, tylko świadomie i w pełni 
wykorzystywali oferowane im przez postępującąmediatyzację możliwo
ści dokumentacji ulotnych i przemijających przedstawień. Dzięki temu 
powstały, na przykład, filmowe zapisy Dionysus in 69 czy Celtic -l------ ,
które służą dziś nie tylko jako istotne źródła w badaniach nad historią te
atru, ale także jako filmy posiadające własną wartość artystyczną. Artyści 
mieli przy tym pełną świadomość różnic między przedstawieniami live 
i ich medialnymi reprodukcjami, a także warunkowanych nimi specy
ficznych artystycznych możliwości, dlatego potrafili je z pożytkiem wy
korzystać w swoich artystycznych działaniach.

W latach dziewięćdziesiątych przedstawienia podejmowały raczej 
grę z tą opozycją, a czasem doprowadzały do jej zawieszenia, choć 
nie w sposób, o jakim piszę Ausländer. Na przykład, przedstawienia 
Schlingensiefa czy Ruckerta nawiązywały - czasem wysoce ironicznie - 
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do rzekomej czy faktycznej interaktywności nowych mediów. Widzowie 
takich programów telewizyjnych, jak Big Brother, dzięki prawu do gło
sowania zyskują możliwość wpływu na dalszy przebieg programu, kie
dy większością głosów rozstrzygają, który uczestnik powinien zostać 
z niego usunięty. Oczywiście, pojedynczy widz może tylko pośrednio 
włączyć się w bieg wydarzeń, jego interwencja dotyczy tylko jednego 
aspektu wybranego przez producentów programu, zaś przegłosowa
nym widzom nie tylko odmawia się wpływu na przebieg wydarzeń, ale 
nie mogą mieć żadnej pewności co do tego, czy dana decyzja zapadła 
w wyniku większościowego głosowania, czy też podjęli ją producenci 
programu, pozwalając jedynie wierzyć widzom, że mogli oni wywrzeć 
jakikolwiek wpływ na jego przebieg. A jednak to medium umożliwiało 
postulowanie, a może nawet również faktyczne inicjowało interakcję, 
nawet jeśli wyłącznie w ograniczonym zakresie.

Wykorzystał to ironicznie Schlingensief w przedstawieniu Bitte 
liebt Österreich! Erste europäische Koalitionswoche (Proszę, Kochajcie 
Austrię! Pierwszy europejski tydzień koalicji) przygotowanym z oka
zji festiwalu Wiener Festwochen w 2000 roku. Na placu przed Operą 
Wiedeńską postawił on kontener, w którym zamieszkali imigranci sta
rający się o azyl. Od czasu do czasu odwiedzały ich znane osobistości, 
na przykład aktor Sepp Bierbichler, by przeprowadzić z nimi wywiad. 
To, co działo się w kontenerze, pokazywano na wielkim ekranie. Obok 
postawiono tablicę z napisem „Ausländer raus!” (Obcokrajowcy wyno
cha!). Widzowie/przechodnie mogli codziennie wybrać dwóch miesz
kańców kontenera, którzy - jak to określono - mieli zostać deportowani 
z Austrii. Schlingensief celowo nie dawał widzom żadnej gwarancji, że 
rzeczywiście dojdzie do deportacji, a więc nie potwierdzał, że mająmoż- 
liwość decydowania o wydarzeniach kluczowych dla performansu oraz 
o losie innych ludzi. Tak czy inaczej widzowie mieli z pewnością wpływ 
na przebieg przedstawienia. Podobnie jak w przypadku Chance 2000 in
teraktywność stanowiła tu dominującą zasadę. Choć zarówno teatr, jak 
i telewizję można uznać za media interaktywne, niewątpliwie teatr oferu
je znacznie więcej możliwości skutecznej interakcji niż telewizja62.

“ Istotne tu porównanie programu Big Brother z teatrem, szczególnie w kontekście 
akcji Schlingensiefa, przeprowadza Jens R o s e 1 t w artykule Big Brother - Zur
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W epoce, kiedy komputer uchodzi za najlepszy przykład interak
tywnego medium, przedstawienie Secret Service Ruckerta za pomocą 
poglądowej demonstracji dobitnie udowadniało, że z pewnością nie wy
czerpały się jeszcze możliwości przedstawienia live, które umożliwia 
interakcję bez udziału wzroku, ale za to z pomocą wszystkich innych 
zmysłów. W porównaniu z przedstawieniem live możliwości oferowa
ne dziś przez wirtualną rękawicę wydają się zatem nader ubogie. Ani 
Schlingensiefowi, ani Ruckertowi nie chodziło wcale o to, aby na pod
stawie jakiegoś, przyjętego z góry, rozróżnienia ontologicznego prze
ciwstawić przedstawienie live spektaklowi zapośredniczonemu, czy też 
udowodnić wyższość teatru nad mediami elektronicznymi. Wręcz prze
ciwnie, obaj zdawali się bagatelizować wszelkie możliwe rozróżnienia. 
Zakładali raczej, że zarówno teatr, jak i elektroniczne technologie komu
nikacji to media interaktywne i nie starali się akcentować między nimi 
żadnych różnic. Nie sposób jednak było nie zauważyć, że przedstawie
nia live odgrywały o wiele ważniejszą rolę niż momentalne interakcje 
medialne. Rozwijające się wciąż jeszcze media elektroniczne mogą się 
wiele nauczyć i wiele przejąć od autopojetycznej pętli feedbacku, kon
stytutywnej dla przedstawień live. Dlatego w świetle tych przedstawień 
trudno uznać za przekonującą tezę Auslandera, że dzięki powszechnej 
mediatyzacji załamała się opozycja między performansem live i przed
stawieniem zapośredniczonym.

Jego druga teza głosi, że technologii reprodukcji używa się dziś 
w przedstawieniach live w taki sposób, że tracą one status przekazu na 
żywo, zmieniając się de facto w przedstawienia zapośredniczone. Frank 
Castorf należy do grupy tych reżyserów, którzy w swoich insceniza
cjach często i w szerokim zakresie wykorzystują technologie reproduk
cji medialnej* 63. Na przykład w Idiocie (2002) użył ich w stopniu, który 

Theatralität eines Medienereignisses, [w:] Schlingensiefs AUSLÄNDER RAUS, red. 
M. L i 1 i e n t h a 1, C. P h i I i p p, Frankfiirt/Main 2000, s. 70-78.
63 Na przykład w Trainspotting na ekranie oddzielającym scenę od widowni wyświe
tlano film wideo, pokazujący wiosenny pejzaż z okna jadącego pociągu i film doku
mentalny o Nico, gwieździe grupy The Velvet Underground. Poza tym można było 
obejrzeć kilka krótkich klipów z muzyką The Velvet Underground, Iggy’ego Popa, 
Lou Reeda, Karela Gotta i Arnolda Schönberga. W Endstation Amerika (Tramwaj 
zwany Ameryką, według sztuki Tramwaj zwany pożądaniem Tennessee Williamsa, 
2000) sceny w łazience rejestrowano kamerą wideo i pokazywano na monitorze.
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pozostawił w cieniu wszystkie inne wypróbowane przez niego na tym 
polu techniki i dalece przekroczył wszelkie oczekiwania, jakie na ich 
podstawie mogli mieć widzowie. Spektakl ten szczególnie dobrze nadaj e 
się do tego, aby na jego przykładzie sprawdzić zasadność drugiej tezy 
Auslandera.

Scenograf Castorfa, Bert Neumann, stworzył dla potrzeb przedsta
wienia w Volksbühne tzw. Neustadt (Nowe Miasto), rodzaj environ- 
mentu, obejmującego całą przestrzeń teatru, w tym także widownię. Na 
scenie obrotowej ustawiono trzypiętrowe rusztowanie z kontenerów, 
w których na budowach mieszkają zamiejscowi robotnicy. Mogły one 
zmieścić około dwustu widzów. Wznoszącą się stromo widownię zabu
dowano schodami, które prowadziły do platformy z tyłu, gdzie mieścił 
się bar, biuro podróży i sklep z dość ubogim asortymentem towarów. 
Po prawej stronie - patrząc z widowni - znajdował się salon fryzjerski, 
a obok wejście, nad którym widniał napis „Kino”. Nad pomieszczeniami 
z tyłu sceny rozciągała się panorama jakiegoś bliżej nieokreślonego, choć 
niewątpliwie współczesnego miasta. Na bocznych scenach wznosiły się 
wielopiętrowe domy. W jednym z nich na parterze mieścił się podupadły 
bar o nazwie „Las Vegas”. W głębi sceny stał ciemny, wielopiętrowy 
dom, jedyny budynek budzący skojarzenia z powieścią Dostojewskiego 
i starym Sankt Petersburgiem. Przez całe przedstawienie i w czasie 
przerw widzowie mogli swobodnie poruszać się po Neustadt, od par
teru aż po najwyższe piętra, i podziwiać dopracowane w najmniejszych 
szczegółach wnętrza, aż po wzór na tapecie i narzuty na łóżkach, a także 
kopię obrazu Hansa Holbeina przedstawiającego Chrystusa. Akcję oglą
dali siedząc w umieszczonym na ruchomej scenie obrotowej i otwartym 
z jednej strony kontenerze lub pod nim.

Z każdego miejsca widoczność była ograniczona. Z żadnego punktu 
w tym ogromnym environmencie nie było widać wszystkich ogrywa
nych miejsc, zaś ustawienie krzeseł na jednym poziomie powodowało, 
że siedzący z przodu zasłaniali widok siedzącym z tyłu. Co ważniejsze,

W Biesach (1999) oraz Skrzywdzonych i poniżonych (2001) Castorf rozgrywał nie
które sceny w pomieszczeniu wewnątrz kontenera-bungalowu, które było częściowo, 
a czasem w ogóle niewidoczne. Jak w przypadku Endstation Amerika rejestrowała 
je kamera i pokazywała na umieszczonym na dachu kontenera ekranie na przemian 
z przygotowanym uprzednio materiałem filmowym. 
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zła widoczność wynikała przede wszystkim z tego, że wiele scen rozgry
wano nie na względnie dobrze widocznych przestrzeniach przed budyn
kami, tylko wewnątrz nich. Do ograniczenia widoczności przyczyniały 
się dodatkowo zawieszone w oknach żaluzje i zasłony, wciąż skrywające 
ciała aktorów przed wzrokiem widzów. Utratę bezpośrednio dostępnej 
wzrokowi cielesnej obecności aktorów rekompensowało zastosowanie 
technologii reprodukcji. W danym pomieszczeniu znajdował się zawsze, 
jako jeden z aktorów, operator kamery Jan Speckenbach - często dobrze 
widoczny dla widzów - który rejestrował każdą scenę. Obraz z kamery 
wyświetlano jako transmisję na żywo na monitorach, zawieszonych sze
regowo nad głowami widzów oraz na różnego rozmiaru ekranach (całość 
spektaklu można było obejrzeć za jedyne pięć euro w najwyższym kon
tenerze jako film wyświetlany na dużym ekranie). Przez zasłonięte w po
łowie okno widz obserwował zatem plecy Księcia Myszkina (Martin 
Wuttke) albo ręce Jepanczyny (Sophie Rois), zaś na ekranie mógł zo
baczyć ich twarze. Im dłużej trwał spektakl, tym dłuższe były okresy, 
w których widzom odmawiano widoku „prawdziwych” ciał aktorów, 
szczególnie ciał w całości. Musieli zadowolić się ich fragmentarycznym 
obrazem na ekranach. Przez ostatnią godzinę aktorów widać było już 
tylko na ekranach. Okna pokoi, w których rozgrywały się ostatnie sceny, 
były bez przerwy zasłonięte, żaluzje spuszczone, a okiennice zamknięte. 
Spojrzenie widza mogło wędrować po całej przestrzeni i skupiać się na 
innych widzach. Natomiast jeśli nadal chciał on śledzić akcję, rnusiał 
patrzeć na monitory. Czy w tej sytuacji mógł mieć jednak pewność, że 
skoro odmówiono mu wglądu w to, co dzieje się w pomieszczeniach, to 
na ekranach faktycznie widzi grających na żywo aktorów? Czy nie zro
dziło się w nim w tym momencie podejrzenie - wówczas dobrze uzasad
nione - że aktorzy już poszli do domu, a widzom pokazywano nakręcony 
wcześniej film? Czy mamy tu do czynienia jeszcze z przedstawieniem 
live, czy może zamieniło się już ono w przedstawienie zapośredniczo- 
ne, podobne do tego, które przez cały czas pokazywano w najwyższym 
kontenerze?

Koniec transmisji na monitorach nie oznaczał jednak finału przed
stawienia. Kończyło się ono w chwili, kiedy aktorzy - jak nakazuje 
rama teatralna - po wygaszeniu monitorów wyszli do ukłonów na plac 
przez budynkami. Konwencjonalny gest przyjęcia aplauzu ze strony 
publiczności i ukłony, aby jej podziękować, nabrały tu zupełnie nowej 
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jakości. Po ponad godzinnej nieobecności „prawdziwi” aktorzy pojawi
li się w świetle reflektorów. To konwencjonalne wyjście do ukłonów, 
sprowadzające się dosłownie do prezentacji własnych ciał, sprawiało, 
że w świetle reflektorów zdawały się one ciałami rozjaśnionymi. Choć 
oświetlenie było raczej neutralne, w brechtowskim sensie dyskretne, to 
działało jak mistyczna poświata. Długa nieobecność nadała pojawieniu 
się ciał aktorów nowąjakość.

Jak dało się zauważyć szczególnie podczas ostatniej godziny, trans
misja wideo wcale nie podobała się widzom bardziej niż przedstawie
nie live. Coraz wyraźniej reagowali oni znudzeniem czy wręcz irytacją. 
Można wręcz powiedzieć, że czuli się z czegoś obrabowani. Z każdą mi
nutą pokazu wideo narastała ich tęsknota za „rzeczywistym” ciałem akto
rów; tęsknota niezaspokojona i prowadząca do coraz większej frustracji. 
Ci, którzy tracili nadzieję na powrót aktorów z krwi i kości, opuszczali 
Neustadt. Rejestracja wideo nie była przy tym wcale dyletancka, ale wy
soce profesjonalna. O ile jednak widzowie na najwyższym piętrze oglą
dali „film” do ostatniego momentu, to ci, którzy wcześniej oglądali akcję 
live, odbierali ten sam „film” jako rzecz nudną, męczącą i irytującą.

W pierwszej części przedstawienia aż do przerwy przeważały sceny, 
kiedy widzowie mogli oglądać „całe” ciała aktorów, albo przynajmniej 
ich fragmenty. Uzupełnienie ich przez obraz twarzy na ekranach wywo
ływało fascynujący efekt teatralny. Widz, który ze swojego miejsca mógł 
oglądać aktorów tylko z własnej, jemu właściwej perspektywy, widział 
ich nagle z innego punktu widzenia, jakby nie tylko jego wzrok, ale i on 
sam mógł poruszać się w całej przestrzeni. Mediatyzacja w żadnym mo
mencie nie stawiała pod znakiem zapytania przekazu live. Po przerwie 
dotychczasowe oscylowanie między cielesnością i jej obrazem, między 
sytuacją live i mediatyzacją z rozrywkowej gry ze sposobami percepcji 
zamieniło się w okrutną grę wzbudzania oczekiwań i odmowy ich speł
niania. Coraz bardziej wydłużały się sekwencje, kiedy aktorzy ze swoją 
cielesnością skrywali się przed wzrokiem widzów. Po długim okresie 
ich nieobecności, widzowie mogli przez krótką chwilę popatrzeć na cie
leśnie obecnych aktorów. Po kolejnej, długiej fazie nieobecności akto
rzy pojawiali się znowu na placu przez budynkami, stawali naprzeciw 
widzów, a potem przechodzili między nimi. Powstawała w ten sposób 
chwilowa sytuacja bliskości i intymności, jakiej w żadnym momencie 
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nie udało się stworzyć obrazowi wideo. Zdawał się on nazbyt sterylny 
i tylko wzmagał chęć ponownego zobaczenia aktorów z krwi i kości.

Kiedy idzie się do teatru, to z góry zakłada się cielesną współobec- 
ność aktorów i widzów, natomiast nie tęskni się za nią w kinie lub telewi
zji. Tymczasem w tym przedstawieniu za sprawą szczególnego rodzaju 
mediatyzacji cielesna obecność aktorów była wciąż narażona na niebez
pieczeństwo. Kiedy ciała znikały, pętla feedbacku przestawała funkcjo
nować lub przynajmniej tak się mogło wydawać. Widzowie mieli przed 
oczami obraz wideo, dlatego mogli wywierać na aktorów wpływ tylko 
pośrednio. Brakowało im jednak stuprocentowej pewności, czy aktorzy 
odbierają ich reakcje i czy faktycznie nadal znajdują się wewnątrz bu
dynków, czy może już odpoczywają w bufecie albo garderobie. Wtedy 
pętla feedbacku przestawała działać. Tęsknota widzów za cielesnym po
wrotem aktorów dotyczyła także wzajemnego postrzegania się i bycia 
postrzeganym, które uruchamia pętlę feedbacku, konstytuującą przed
stawienie.

W Idiocie udało się włączyć w przedstawienie proces jego własnej 
mediatyzacji, nie doprowadzając zarazem - jak twierdzi Ausländer - do 
wchłonięcia przedstawienia live przez jego medialne zapośredniczenie. 
W efekcie narastającej mediatyzacji wzmagała się raczej tęsknota wi
dzów za cielesną obecnością aktorów, otaczając ich „rzeczywiste ciała” 
rodzajem aury. Kiedy w finale aktorzy pojawili się w świetle reflekto
rów, każdy z widzów miał szansę doświadczenia transcendencji, którego 
demonstracyjnie odmawiano mu w czasie całego przedstawienia, na co 
uskarżali się krytycy, powołując się na powieść Dostojewskiego.

Można wprawdzie postrzegać przerwanie na godzinę funkcjono
wania pętli feedbacku jako rodzaj zastąpienia relacji między aktorami 
i widzami przez oddziaływania między samymi widzami, którzy stawa
li się teraz sami aktorami, kiedy poruszali się na krzesłach, wstawali, 
opuszczali teatr, ziewali czy rozmawiali. Jednak ze względu na to, że 
z pomocą monitorów inaczej sterowano uwagą widzów niż na przykład 
w Commune Schechnera, lepiej zapewne mówić o przerwaniu pętli fe
edbacku.

To przerwanie nie prowadziło jednak, jak można by przyjąć za argu
mentacją Ausländern, do wchłonięcia przedstawienia przez jego medial
ną reprodukcję i umieszczenia przedstawienia live w szerszych ramach 
przedstawień zapośredniczonych. Choć takie wrażenie mogło zrodzić się 
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w ciągu ostatniej godziny, to jednak okazywało się ono pozorne. W wy
niku przerwania pętli feedbacku widz coraz silniej pragnął cielesnej 
obecności aktorów, dlatego kiedy zgodnie z konwencją wyszli oni po raz 
ostatni na scenę, mógł ich zobaczyć w nowym świetle.

Przedstawienie Idioty, które w tak ogromnym stopniu wykorzysty
wało technologię reprodukcji medialnej, czyli zgodnie z tezą Auslandera 
powinno samo zakwestionować swój status przedstawienia live, w osta
tecznym rozrachunku okazywało się apoteozą cielesnej współobecności 
aktorów i widzów. Konwencjonalne wyjście do ukłonów przeradzało się 
tu w akt transfiguracji i celebracji obecności cielesnej. Po sześciu go
dzinach w jednym momencie „oświecenia” widzowie doświadczali na 
własnej skórze tego, że nieważne jest, czy przedstawienie opowiada ja
kąś historię, nieważna jest jej treść i sposób opowiadania, bo oddziałuje 
przede wszystkim fizyczna obecność aktorów, uruchamiając autopoje- 
tyczną pętlę feedbacku, która stwarza przedstawienie.



ROZDZIAŁ IV

Performatywne wytwarzanie materialności

W poprzednim rozdziale pokazałam, że heurystyczne rozdzielenie 
estetyki twórczości od estetyki recepcji wydaje się mało pomocne w ana
lizie funkcjonowania autopojesis pętli feedbacku. W konsekwencji tego 
powstaje problem estetyki dzieła sztuki, która stanowi główny przedmiot 
moich analiz. Wychodząc od kwestii ulotności przedstawień, postaram 
się odpowiedzieć na pytanie, jak performatywnie wytwarza się w nich 
materialność, jaki przysługuje jej status i czy w ogóle można go pogo
dzić z pojęciem dzieła.

Przedstawienie nie ma wiele wspólnego z konkretnym, materialnym 
artefaktem. Jest ulotne i przemijające, wyczerpuje się w swojej teraź
niejszości, to znaczy w ciągłym stawaniu się i przemijaniu, w autopo
jesis pętli feedbacku. Nie wyklucza to możliwości użycia takich mate
rialnych przedmiotów, jak dekoracje, rekwizyty czy kostiumy, które po 
zakończeniu spektaklu pozostają jako jego ślady, na przykład przecho
wywane i wystawiane w muzeum teatru czy galerii sztuk pięknych (jak 
często dzieje się w przypadku sztuki akcji i peformansu). Lecz kiedy 
samo przedstawienie dobiegnie końca, to przestaje istnieć. Nie da się go 
już nigdy powtórzyć w tej samej postaci. Jak słusznie zauważa Peggy 
Phelan, w żaden sposób nie da się „uratować” przedstawienia,- które się 
już skończyło. Każda próba jego rejestracji na taśmie dźwiękowej lub 
wideo w celu nadania mu postaci tradycyjnego artefaktu musi skończyć 
się klęską i otwiera jedynie niemożliwą do przekroczenia przepaść mię
dzy przedstawieniem a zamkniętym w określonym kształcie i możliwym 
do reprodukcji dziełem. Każda próba reprodukcji przedstawienia po
zwala zaledwie na jego udokumentowanie. Dlatego trudno się zgodzić 
z Phelan, kiedy z przekonaniem twierdzi, że przedstawień nie da się udo
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kumentować. Taka dokumentacja często stwarza jedyną możliwość ana
lizy i dyskusji na ich temat. Zaś poddawane tu refleksji napięcie między 
ulotnością przedstawienia a bezustannymi próbami dokumentowania go 
na taśmie wideo, filmie, fotografii czy w opisie wskazuje jednoznacznie 
na jego efemeryczność i jednorazowość.

Mówienie o performansie otwiera puste miejsce, oznacza utratę. Tylko 
za cenę własnego zniknięcia staje się on dostępnym przedmiotem, który 
można opisać, poddać dyskusji i ocenić. To zaś doświadczenie zakłada roz
poznanie, że nie mamy dostępu do jego pierwotnych uwarunkowań. [...] 
Sztuki performansu nie należy analizować pod kątem programów artystycz
nych czy subiektywnych doświadczeń ciała wykonawcy, ale uwzględniając 
odstęp między prezentacją a percepcją, o którym zaświadczają dokumenty 
i spisane wspomnienia obserwatorów1.

1 H.-F. Bormann, G. Brandstetter, An der Schwelle. Performance als For
schungslabor, [w:] Schreiben auf Wasser. Performative Verfahren in Kunst, Wissen
schaft und Bildung, red. H. S e i t z, Bonn 1999, s. 46 i 50.

Kiedy przedstawienie się skończy, pozostają opisy i inne przygoto
wane na jego podstawie dokumenty, ale nie jego specyficzna material- 
ność. Aby umożliwić do niej dostęp, trzeba ją koniecznie przetranspo
nować na inne media, takie jak zapis wideo, fotografia czy opis słowny. 
Również ta książka musi wykorzystywać tego typu dokumentację, moje 
własne notatki sporządzane w trakcie spektaklu i bardziej szczegółowe 
relacje spisane potem z pamięci. Specyficzna materialność przedstawie
nia wymyka się jednak jakiejkolwiek próbie jej uchwycenia. Wytwarza 
ją przedstawienie w procesie przedstawiania jako zjawisko istniejące „tu 
i teraz” i w tym samym momencie ulegające zniszczeniu.

Od czasu zwrotu performatywnego w latach sześćdziesiątych teatr, 
sztuka akcji i performans posługiwały się całą gamą rozwiązań, które 
miały kierować uwagę widzów na specyficznie wytwarzaną material
ność przedstawienia, a zarazem - jak w laboratorium analitycznym - 
podkreślać i uwypuklać różne jej uwarunkowania i sposoby wytwarza
nia. Odnosi się to tyleż do cielesności przedstawienia, co jego aspektu 
przestrzennego i dźwiękowego. Przez pryzmat tych strategii możemy 
niczym pod mikroskopem dostrzec przebieg specyficznych procesów 
wytwarzania materialności w trakcie przedstawienia. Wyznaczają one 
punkty orientacyjne czy drogowskazy dla moich dalszych rozważań.
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1. Cielesność

„Tworzącego” przedstawienie artysty nie sposób oddzielić od mate
riału, w którym tworzy. Powołuje on do istnienia „dzieło”, jeśli wolno 
mi po raz ostatni posłużyć się tym terminem, kształtując jedyny w swoim 
rodzaju materiał: własne ciało, czy - jak określił to Helmuth Plessner - 
„materię własnej egzystencji”2. Na tę wyjątkowość wskazuje większość 
teorii teatru i gry aktorskiej. Szczególnie dobitnie podkreśla się w nich 
i szeroko omawia napięcie, jakie rodzi się między fenomenalnym cia
łem aktora, jego cielesnym byciem-w-świecie a przedstawianą przezeń 
postacią. Według Plessnera ta wyjątkowość wyraża zasadniczy dystans 
człowieka wobec samego siebie, dlatego postrzega on aktora jako szcze
gólne wcielenie conditio humana. Człowiek posiada ciało, którym - 
jak innymi przedmiotami - może się posługiwać. Zarazem jednak jest 
tym ciałem, jest ciałem-podmiotem. Kiedy aktor wychodzi z siebie, aby 
przedstawić postać „w materii własnej egzystencji”, wskazuje właśnie na 
owo podwojenie i warunkowany przez nie dystans. Z punktu widzenia 
Plessnera napięcie między fenomenalnym ciałem wykonawcy a przed
stawianą postacią nadaj e przedstawieniu głębokie znaczenie antropolo
giczne i szczególną wzniosłość.

2 H. Plessner, Zur Anthropologie des Schauspielers, [w:] idem, Gesammelte 
Schriften, red. G. Dux, O. Marquard, E. Ströker, Frankfurt/Main 1982, 
s. 407.

Tymczasem dla Edwarda Gordona Craiga stanowi ono istotny po
wód, dla którego aktora powinno się wyeliminować z teatru i zastąpić 
nadmarionetą. Aktorem trudno bez ograniczeń dysponować jak każdym 
innym materiałem, nie można j dowolnie przekształcać i w pełni kontro
lować jego cielesności. Dotyczą go specyficzne uwarunkowania, wyni
kające z jego podwójnej natury; jednoczesnego bycia ciałem i posiadania 
ciała. Craig wyciąga zatem wniosek, że można zagwarantować przed
stawieniu charakter dzieła sztuki tylko pod warunkiem, że usunie się ze 
sceny aktora:

Cała natura człowieka zdąża do wolności; w samym sobie nosi człowiek 
dowód, że jego własna osoba nie może być jako materiał dla teatru użytecz
na. W teatrze nowoczesnym, wskutek posługiwania się ciałami jako mate
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riałem, wszystko, co oglądamy na scenie, ma charakter przypadkowy. [...] 
Sztuka, jak już powiedziałem, nie znosi przypadków. To, co nam daje aktor, 
nie jest dziełem sztuki, lecz serią przypadkowych wyznań3.

3 E. G. C r a i g, Aktor i nadmarioneta, [w:] idem, O sztuce teatru, tłum. M. S kib
li i e w s k a, Warszawa 1985, s. 75-76.

Nie zamierzam - jak Plessner - przypisywać symbolicznego znaczenia 
napięciu między byciem-w-świecie aktora a przedstawianą przezeń po
stacią, a już z pewnością nie chcę - jak Craig - wyeliminować aktora ze 
sfery sztuki z powodu braku możliwości poddania go kontroli. To napię
cie będzie jednak punktem wyjścia i głównym tematem dalszych badań 
procesu wytwarzania cielesności w trakcie przedstawienia. Warunkuje 
ono bowiem z jednej strony performatywne wytwarzanie cielesności 
w przedstawieniu, a z drugiej specyficzny sposób postrzegania jej przez 
widzów. Napięcie zajmuje pierwszy plan jako potencjał oraz czynnik 
warunkujący tworzenie i percepcję cielesności w dwóch przede wszyst
kim zjawiskach, na których chcę się teraz skoncentrować: w procesach 
ucieleśniania i zjawisku obecności.

Ucieleśnienie/e/nóorfme/ir
W drugiej połowie XVIII wieku wykształciła się nowa koncepcja 

sztuki aktorskiej, którą pod koniec XVIII wieku uzupełniło jeszcze po
jęcie „ucieleśnienia”. Wcześniej zwykle mówiono, że aktor gra rolę, 
albo też przedstawia postać, odtwarzają lub nią jest („Cenie to Madame 
Hensel” - piszę Gotthołd E. Lessing w XX części Dramaturgii hambur- 
skiej). Natomiast od tego momentu zaczyna się mówić, że aktor „wciela 
się” w postać. Co dokładnie oznacza to sformułowanie?

W drugiej połowie XVIII wieku miały miejsce w teatrze niemieckim 
dwa istotne, przełomowe wydarzenia: rozkwit teatru literackiego oraz 
rozwój nowej, realistyczno-psychologicznej sztuki aktorskiej. Oba ściśle 
się ze sobą wiążą.

Podjęta przez kilku mieszczańskich intelektualistów próba zakoń
czenia dominacji aktora w teatrze miała podnieść dramat do rangi instan
cji kontrolującej teatr. Aktor powinien zrezygnować z grania w sposób, 
jaki dyktuje mu radość występowania na scenie, talent improwizacji, 
dowcip, geniusz czy też próżność lub chęć podobania się. Jego zadanie 
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miało się teraz ograniczyć do przekazania publiczności tego znaczenia, 
które poeta wyraził w tekście za pomocą słów. Sztuka aktorska, w swej 
istocie performatywna, winna zaprzestać tworzenia nowych i własnych 
znaczeń, ograniczając się wyłącznie do tego, co autor odkrył lub znalazł 
i zapisał w swoim tekście.

Aby spełnić tę funkcję, sztuka aktorska musiała zmienić się w de
cydujący sposób. Odtąd kierować nią winny takie zasady, które umoż
liwią aktorowi cielesne wyrażenie znaczeń - przede wszystkim uczuć, 
stanów duszy, myśli i cech charakteru dramatis personae - zapisanych 
przez poetę. Nowe zasady miały podpowiedzieć aktorowi, jak sprawić, 
by jego cielesne bycie-w-świecie, jego fenomenalne ciało zniknęło ze 
sceny i możliwie najpełniej przekształciło się w „tekst” złożony ze zna
ków uczuć, duchowych stanów itd. fikcyjnej postaci. Dzięki temu mia
ło zniknąć napięcie między fenomenalnym ciałem aktora a odtwarzaną 
przez niego postacią.

Dlatego Johann Jakob Engel w swoim traktacie Mimik (Mimika, 
1785-86) ostro krytykuje aktorów, którzy tak posługują się ciałem, że 
zwracają uwagę widzów na swoje fenomenalne ciało, przeszkadzając im 
dostrzec w nim znak postaci:

Nie wiem, co za złośliwy demon opętał naszych aktorów, a w szczególności 
niektóre aktorki, że tak wspaniałą sztukę chcą zwulgaryzować, czy może 
wręcz doprowadzić do upadku. Widzimy, jak Ariadna, kiedy dowiaduje się 
od bogini skał o czekającym ją smutnym losie, tarza się po scenie, coraz 
szybciej i gwałtowniej, jakby raził ją piorun lub jakby chciała roztrzaskać 
sobie czaszkę. Taką nienaturalną, okropną grę mogą nagradzać burzliwymi 
oklaskami tylko laicy, którzy nie mają pojęcia o tym, co stanowi właściwy 
temat akcji, a którzy płacą za bilet wyłącznie po to, by się bezmyślnie gapić, 
choć woleliby oglądać widowiska jarmarczne albo walki byków. Znawca 
jeśli klaszcze, czyni to tylko ze współczującym rozbawieniem, życząc temu 
biednemu stworzeniu, które być może i jest z natury dobrą dziewczyną, 
ale bardzo złą aktorką, aby nie stała się jej żadna krzywda. Karkołomne 
wyczyny [...] to specjalność jarmarku, gdzie ludzi wystrzela się z armat, 
gdzie cała uwaga widzów kieruje się na prawdziwego człowieka i jego cie
lesną sprawność; uwaga tym większa, w im poważniejsze opały wpada ów 
śmiałek'* 1.

4 J. J. E n g e 1, Ideen zu einer Mimik, [w:] i d e m, Schriften, t. 7, Berlin 1804, s. 59
i n.
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Tymczasem w teatrze widz powinien widzieć tylko postać i tylko z nią 
współodczuwać. Kiedy zaś uwaga skieruje się na fenomenalne ciało ak
tora, jego cielesne bycie-w-świecie i widz zacznie postrzegać je nie tylko 
jako znak stanu lub nastroju postaci, to zacznie odczuwać pewne emocje 
wobec aktora lub aktorki5. Opuści wtedy fikcyjny świat sztuki i wejdzie 
w świat rzeczywistej cielesności.

5 Ibidem, s. 58.
6 Cyt. za: Deutsches Wörterbuch, red. J. i W. G r i m m, t. 25, München 1984, 
s. 683.

Prowadzona przez Engela dyskusja pozwala dość dobrze uchwycić 
sens nowego pojęcia „ucieleśnienia”. Aktor musi do tego stopnia prze
kształcić swoje ciało fenomenalne i zastąpić je ciałem semiotycznym, 
aby zaczęło ono służyć jako medium, jako materialny znak językowo 
wyrażonych znaczeń. Znaczenia zakodowane przez poetę w tekście 
znajdą w znaku-ciele aktora nowy, zmysłowo postrzegalny wyraz, zaś 
wszystko, co nie służy ich przekazywaniu, co je modyfikuje, zafałszo
wuje, zanieczyszcza, zaraża czy w jakikolwiek inny sposób zniekształca, 
powinno zostać ograniczone czy wręcz wyeliminowane.

U źródeł tego przekonania leży koncepcja znaczenia, mocno zako
rzeniona w teorii dwóch światów. W jej ramach definiuje się znaczenia 
jako umysłowe czy „duchowe” byty, które można uzewnętrznić tylko 
poprzez odpowiednio ukształtowane znaki. Język to niemal idealny 
i „przezroczysty” system znaków, pozwalający bez zafałszowań wyrazić 
to, co duchowe. Ciało ludzkie stanowi już o wiele mniej godne zaufa
nia medium i materiał do budowania znaków. Z tego powodu Schiller 
podkreślał, że „wątpi, by teatralne ucieleśnienie mogło przynieść dobre 
efekty”6. Ciałem można posłużyć się z pożytkiem dopiero wtedy, kiedy 
podda się je pewnemu odcieleśnieniu. Należy je oczyścić z wszystkie
go, co każę zwracać uwagę na organiczność i cielesne bycie-w-świecie 
aktora, tak aby pozostało wyłącznie ciało „czysto” semiotyczne. Tylko 
takie „czysto” semiotyczne ciało zdoła bez zniekształceń uzewnętrz
nić znaczenia zapisane w tekście, uczyni je zmysłowo postrzegalnymi 
i przekaże widzom. Ucieleśnienie zakłada zatem odcieleśnienie. Stanowi 
zarazem sposób na pokonanie ulotności przedstawienia. Owszem, gesty 
i ruchy aktora oraz stworzony przez nie nastrój trwają tylko jedną chwilę. 
Jednak znaczenia, które one wyrażają, istnieją niezależnie od tych ulot
nych znaków.
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Choć leżące u źródeł tych przekonań pojęcie znaczenia dawno temu 
straciło swoją ważność, a dziś nikt już w pełni powagi nie broni tezy, że 
gruntowna lektura dramatu pozwala dotrzeć do jego „właściwych” zna
czeń, to jednak pojęcie ucieleśnienia stosuje się powszechnie i w odnie
sieniu do działań aktorów ma ono znaczenie takiego właśnie odcieleśnie- 
nia7 *. Literaturoznawca Wolfgang Iser w ten sposób pisał jeszcze w 1983 
roku: „Aby nierealna postać nabrała określonych kształtów, aktor musi 
się odrealnić, realność swego ciała sprowadzić do poziomu analogonu 
i w rezultacie umożliwić rzeczywiste pojawienie się nierealnej posta
ci”’. W wypowiedzi tej słychać echa zarówno teorii dwóch światów, jak 
i koncepcji ucieleśnienia jako odcieleśnienia. Aktor ucieleśnia zapisaną 
w tekście postać Hamleta, „sprowadzając do poziomu analogonu” wła
sne, realne ciało.

7 Por. Das Drama und seine Inszenierung, red. E. Fischer-Lichte, Tübingen 
1983.
• W. I s e r, Akte des Fingierens oder Was ist das Fiktive im fiktionalen Text?, [w:] 
Funktionen des Fiktiven, red. D. H e n r i c h, W. I s e r, München 1983, s. 145 i n.
9 G. S i m m e 1, Zur Philosophie des Schauspielers, [w:] idem, Das individuelle 
Gesetz. Philosophische Exkurse, Frankfurt/Main 1968, s. 75 i n.

Takim poglądom Georg Simmel przeciwstawił się już na początku 
XX wieku. W swoim artykule Zur Philosophie des Schauspielers (O fi
lozofii aktora, 1923) pokazał, dlaczego ucieleśnienia postaci przez aktora 
nie należy pojmować i wyjaśniać jako wyrażania językowo ukształtowa
nych znaczeń przez inne, szczególnie zdatne do tego medium, czyli od- 
cieleśnione ciało aktora, jego ciało semiotyczne. Najpierw objaśnił funda
mentalną różnicę między znaczeniami tworzonymi językowo i cieleśnie:

Postać w tekście to, by tak rzec, nie do końca człowiek. Nie jest to czło
wiek w sensie zmysłowym, lecz zespół tych elementów, które w człowie
ku potrafi uchwycić literatura. Poeta nie może z góry narzucić ani nawet 
jednoznacznie określić brzmienia i intonacji głosu, przyspieszenia bądź 
spowolnienia mowy, wykonania gestów czy oddania z ich z pomocą szcze
gólnych odczuć postaci z krwi i kości. Może co najwyżej opisać los, wygląd 
i duszę tej postaci w jednowymiarowym przebiegu rozumowania. Dramat 
jako rodzaj literacki stanowi samowystarczalną całość. Zarazem pozostaje 
jednak symbolem, z którego nie da się wyprowadzić wydarzenia w całej 
jego totalności9.
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Diderot w Liście o głuchoniemych (1751) starał się udowodnić, że 
wszystkie wypowiedzi na temat konkretnych przedmiotów, a także idee, 
które da się w określony sposób wyrazić, można sformułować z pomocą 
zarówno językowych, jak i gestycznych znaków, a więc także bez pro
blemu przetłumaczyć znaki językowe na gestyczne. Tym samym stwo
rzył podstawy koncepcji ucieleśnienia. Tymczasem Simmel z całą mocą 
podkreślał zasadniczą niejednorodność języka i ciała; niejednorodność, 
która uniemożliwia bezproblemowe przetłumaczenie znaków języko
wych na gestyczne. Dlatego zdecydowanie odcinał się od poglądu,

[...] jakoby napisana rolajednoznacznie i w sposób konieczny determinowa
ła idealny sposób jej zagrania; jakoby ten, kto potrafi dostatecznie wnikliwie 
analizować i logicznie myśleć, mógł wyprowadzić z kart Hamleta całość 
zmysłowych sygnałów teatralnych; jakoby, mówiąc dokładnie, istniał tylko 
jeden „właściwy” sposób grania roli, do którego winien mniej lub bardziej 
zbliżać się konkretny aktor. Przeczy temu już choćby fakt, że trzej wielcy 
aktorzy mogą zagrać tę samą rolę na trzy różne sposoby, i choć wszystkie 
będą miały tę samą wartość, żadna nie będzie bardziej „właściwa” niż pozo
stałe. [...] Nie da się zatem stworzyć postaci Hamleta [...] tylko i wyłącznie 
na podstawie tekstu, który w jednakowym stopniu legitymizuje wykonanie 
jej przez Moissiego, jak przez Kainza czy Salviatiego (sic)'“.

Simmel piszę o różnych „wykonaniach” tej samej roli przez 
Moissiego, Kainza czy Salviniego. Jeśli jednak zwróci się uwagę na to, 
jakie wprowadza rozróżnienie między językiem i ciałem, wtedy różnice 
między Hamletami okażą się wynikiem nie tylko odmiennych sposo
bów wykonania roli, ale także odmiennych warunków fizycznych tych 
aktorów: ich „głosów”, „intonacji”, „gestów” i „szczególnych odczuć”, 
jakie budzi „postać z krwi i kości”. Innymi słowy, Hamlet Moissiego, 
Kainza i Salviniego nie stanowi ucieleśnienia roli, zapisanej w tekście 
za pomocą językowych znaków; za każdym razem mamy do czynienia 
z innym Hamletem. Hamlet ucieleśniany przez Moissiego istnieje tylko 
i wyłącznie w grze Moissiego, podobnie jak Hamlet Salviniego powstaje 
tylko i wyłącznie dzięki grze tego aktora. Za każdym razem specyficz
ne ciało wykonawcy i dokonywane przez nie akty peformatywne powo- * 

10 Ibidem, s. 78. W czasie, kiedy Simmel to pisał, nie było wybitnego aktora o na
zwisku Salviati, dlatego zakładam, że chodzi tu o Tommaso Salviniego (1829-1915), 
którego nazwisko zostało zniekształcone przez błąd drukarski.
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łują do istnienia inną postać. Hamleta Moissiego nie można porównać 
z Hamletem Salviniego czy Kainza, ani z Hamletem z tekstu literackie
go. Wypracowana pod koniec XVIII wieku koncepcja ucieleśnienia staje 
tym samym pod znakiem zapytania.

Już na początku XX wieku zaatakowali ją gwałtownie praktycy i teo
retycy. Odwrót od teatru literackiego, proklamowanie teatru jako autono
micznej sztuki, która nie ogranicza się już tylko do wyrażania zapisanych 
w tekście literackim znaczeń, ale stwarza nowe i własne - wszystko to 
doprowadziło do powstania nowej koncepcji sztuki teatralnej jako za
razem cielesnej i twórczej działalności. Kiedy Meyerhold powołuje się 
na pokazy żonglerów i budę jarmarczną, to brzmi to wprost jak krytyka 
twierdzeń Engela. Natomiast jak ich głuche echo brzmią głosy krytyków, 
którzy z dezaprobatą patrzą na nowe, podkreślające zmysłowość techni
ki gry cielesnej w takich inscenizacjach Reinhardta, jak Król Edyp czy 
Oresteja, nazywając je pogardliwie „cyrkowymi sztuczkami najniższego 
lotu”, dobrymi dla publiczności „wychowanej na walkach byków”11.

"S. Jacobsohn, Das Jahr der Bühne, s. 49.
12 V. E. M e y e r h o 1 d, Der Schauspieler der Zukunft und die Biomechanik, [w:J 
Vsevolod Meyerhold. Theaterarbeit ¡917-1930, red. R. T i e t z e, München 1974, 
s. 73 i n.

Rozwój nowej sztuki aktorskiej wysunął na pierwszy plan refleksję 
na temat ludzkiego ciała jako pewnego materiału. Ze względu na jego 
nieprzewidywalność Craig uznał je za niedoskonałe i dlatego najchętniej 
zupełnie pozbyłby się go ze sceny. Tymczasem Meyerhold, Eisenstein, 
Tairow i wielu innych uważało, że aktor może twórczo wykorzystać 
swoje ciało jako materiał, poddając je nieskończonym transformacjom 
i kontrolując. Meyerhold przekonywał:

W sztuce chodzi zawsze o odpowiednie uporządkowanie materiału. [...] 
Sztuka aktorska polega na uporządkowaniu dostępnego materiału, to zna
czy na umiejętności wykorzystania własnego ciała jako środka wyrazu. 
W osobie aktora spotyka się zarówno ten, który porządkuje, jak i to, co jest 
porządkowane (to znaczy artysta i jego materiał). Można to zapisać w po
staci formuły N = A1 + A2, gdzie N to aktor, A1 konstruktor, który posiada 
określoną wizję i kieruje jej realizacją, a A2 to ciało aktora, wykonującego 
polecenia konstruktora (Al). Aktor musi tak wy trenować swój materiał, 
czyli ciało, by móc w jednej chwili zrealizować narzucone mu (przez innego 
aktora lub reżysera) zadanie12.
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Aktor uniezależnia się zatem od literatury. Jednak leżąca u podstaw 
tych przekonań koncepcja ciała pod pewnym względem przypomina do 
złudzenia tę, która wpisana była w koncepcję ucieleśnienia. W obu przy
padkach napięcie między byciem ciałem i posiadaniem ciała zostaje znie
sione. Podmiot, nie uważany już za ciało-podmiot, może w pełni i bez 
ograniczeń dysponować własnym ciałem jako przedmiotem. Teoretycy 
w XVIII wieku mieli nadzieję, że wszystko, co stanowi o zmysłowej, 
ułomnej i ograniczonej naturze ludzkiego ciała, może zostać wyelimi
nowane w procesie semiotyzacji, nawet jeśli niektórzy, jak na przykład 
Schiller, zgłaszali co do tego poważne wątpliwości. Natomiast Meyerhold 
i inni przedstawiciele awangardy uznawali ludzkie ciało za maszynę, 
którą da się bez końca udoskonalać. Dzięki odpowiednim modyfikacjom 
konstruktor zoptymalizuje jej funkcjonowanie i zminimalizuje podatność 
na defekty, aby w konsekwencji zagwarantować jej bezbłędne działanie. 
W obu przypadkach mamy do czynienia z fantazmatem pełnego panowa
nia nad ciałem. Nie ma cielesnego bytu. Jest tylko niemal wszechmocny 
podmiot, którego ciało nie warunkuje i nie określa, ale który może do
wolnie nim rozporządzać niczym materiałem podatnym na kształtowa
nie. Jak na dłoni widać tu fundamentalną różnicę. W myśl zasady ucie
leśnienia należy pojmować cielesność nie jako materialność, ale jako 
znakowość, to znaczy jako wyraz znaczeń zapisanych w tekście drama
tycznym. Tymczasem Meyerhold i inni przedstawiciele awangardy pod
kreślają przede wszystkim jej materialność. Ćwiczenia biomechaniczne 
nie zostały pomyślane jako zestaw znaków, za pomocą których można 
przekazywać znaczenia. Wydobywają one i eksponują raczej określo
ne możliwości motoryczne ciała i kierują uwagę na własną dynamikę, 
na odruchowe pobudzanie, które „wstrząsa widzem”13 14. Specyficzna 
materialność ruchomego i poruszającego się ciała powoduje, że aktor 
oddziałuje bezpośrednio na ciało widza, „wstrząsając nim”1", to znaczy 
wprawiając go w stan pobudzenia. Nie wyklucza to jednak możliwości 

13 Ibidem, s. 74 i n.
14 Również teoretycy w XVIII wieku wychodzili z założenia, że aktor „wstrząsa” 
widzem, że wywołuje w nim uczucia. Jednak ten „wstrząs” wiązał się z tym, że widz 
postrzegał „miny i gesty” aktora jako wyraz określonych uczuć. Por. E. Fischer- 
-Lichte, Der Körper als Zeichen und als Erfahrung, [w:J e a d e m, Theater im 
Prozeß der Zivilisation, Tübingen-Basel 2000, s. 67-80.
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zainicjowania procesów generowania znaczeń. Podkreślenie materialno- 
ści ciał aktorów otwiera raczej przed widzem możliwość budowania no
wych znaczeń na podstawie lub z pomocą tego, co on postrzega, a zatem 
daje mu szansę przeobrażenia się w „twórcę nowych znaczeń”15.

15 V. E. M e y e r h o 1 d, Rezension des Buches „Aufzeichnungen eines Regisseurs” 
von A. Ja. Tairow (1921-1922), [w:] VsevolodMeyerhold..., s. 72.

Meyerhold zaproponował swoją koncepcję nowej sztuki aktorskiej 
jako jednoznaczną antytezę wobec koncepcji ucieleśnienia, w ramach 
której aktor oddziaływał na widza tylko pod warunkiem, że ten zdołał 
odczytać wykonywane przez aktora ruchy jako znaki określonych zna
czeń. Meyerhold wychodził z założenia, że odruchowo pobudzone, poru
szające się ciało aktora oddziałuje bezpośrednio na ciało widza. Niegdyś 
aktor miał za zadanie kształtować swoje ruchy jako znaki dla znaczeń 
narzucanych przez tekst literacki. Teraz ruchy aktora pojmuje się jako ro
dzaj bodźca, który pobudza widza i/lub daje mu impuls do generowania 
nowych znaczeń. Niegdyś performatywność wprzęgnięto w służbę eks
presyjności. Teraz postrzega się ją jako energetyczny potencjał oddzia
ływania. Zatem koncepcja nowej sztuki aktorskiej Meyerholda powstała 
jako negatyw koncepcji ucieleśnienia - jednym słowem postawiła ją na 
głowie.

Od lat sześćdziesiątych tak w teatrze, jak w performansie próbowano 
i opracowywano nowe sposoby użycia ciał w przedstawieniach. Można 
je potraktować jako kontynuację koncepcji historycznej awangardy, sta
rającej się wydobyć materialność ciał. Nikt już jednak nie postulował, że 
ciało można dowolnie formować i w pełni opanować. Dość konsekwent
nie przyjmowano raczej za punkt wyjścia jednoczesne bycie ciałem i po
siadanie ciała; jednoczesne istnienie fenomenalnego i semiotycznego 
ciała. Strategie wykorzystania ciała umożliwia i uzasadnia cielesne by
cie-w-świecie aktora/performera. Pozwalają one ponownie wprowadzić 
pojęcie ucieleśnienia, choć tym razem znaczy ono coś zupełnie innego.

W tym kontekście przede wszystkim cztery strategie, używane 
w przedstawieniach różnego rodzaju, okazały się szczególnie efektywne 
i brzemienne w skutki: 1) odwrócenie zależności między wykonawcą 
i rolą; 2) akcentowanie i eksponowanie indywidualnego wykonawcy 
i jego ciała; 3) pokazanie wykonawcy i jego ciała jako narażonego na 
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zranienie, kruchego i zawodnego; 4) strategie cross-castingu. Często łą
czono też ze sobą dwie lub więcej z tych strategii.

1) Jerzy Grotowski na nowo określił relację między wykonawcą 
i rolą. W myśl jego teorii aktor nie powinien odgrywać postaci i w tym 
sensie jej ucieleśniać. Dla Grotowskiego zapisana w tekście dramatycz
nym rola to rodzaj narzędzia: „Aktor musi manipulować postacią sce
niczną jak lancetem dla preparowania własnej osobowości”16. Rola nie 
wyznacza już ostatecznego celu działań aktora, lecz staje się zaledwie 
środkiem do osiągnięcia innego celu: ma sprawić, że ciało zacznie się 
zdawać bytem mentalnym, wcieleniem umysłu. Teoria dwóch światów, 
leżąca u podłoża starej koncepcji ucieleśnienia, okazuje się w tym mo
mencie zupełnie nieaktualna. Aktor nie użycza swego ciała umysłowi 
i w tym sensie nie ucieleśnia czegoś umysłowego, jakiś uprzednich wo
bec siebie znaczeń. Nadając ciału „podmiotowość”, pozwala raczej, by 
objawił się zamieszkujący w nim „umysł”.

16 J. G r o t o w s k i, Aktor ogołocony, [w:] i d e m, Teksty z lat 1965-1969, Wrocław 
1990, s. 26.
171 d e m, Ku teatrowi ubogiemu, ibidem, s. 9.

W konsekwencji Grotowski, kształcąc swego aktora, nie zmierza

[...] do nauczenia go czegoś, ale do eliminowania przeszkód, jakie w pro
cesie duchowym może stawiać mu jego organizm. Organizm aktora winien 
wyzbyć się względem procesu wewnętrznego jakiegokolwiek oporu i to 
tak, aby nie było właściwie żadnej czasowej różnicy między impulsem we
wnętrznym a zewnętrznym odreagowaniem, aby impuls sam w sobie był 
jednoczesnym odreagowaniem; słowem - aby ciało jak gdyby ulegało uni
cestwieniu, spaleniu i aby widz miał do czynienia jedynie z widzialnym 
przebiegiem impulsów duchowych. W tym sensie jest to via negativa: nie 
sumowanie sprawności, ale eliminowanie przeszkód17.

Według Grotowskiego nie da się oddzielić bycia ciałem od posiadania 
ciała. Nie traktuje on ciała jako instrumentu, środka wyrazu czy materia
łu do budowania znaków. Ciało jako „materiał” ma raczej w trakcie i po
przez działania aktora „się spalić”, zamienić w energię. Aktor nie panuje 
nad swoim ciałem, ani tak, jak chciał tego Engel, ani tak, jak opisywał to 
Meyerhold. Pozwala mu raczej stać się aktorem. Ciało działa jako wcie
lony umysł (embodied mind).
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Aktora, który próbuje osiągnąć ten cel, Grotowski nazwał „świętym”: 
„To pełen powagi i odświętny akt ofiarowania. [...] Jest jak sięgnięcie 
do najważniejszego punktu w ciele aktora, gdzie łączą się świadomość 
i instynkt”1“. Religijne słownictwo implikuje identyfikację aktora z cier
piącym i zmartwychwstałym Chrystusem, któremu poprzez cierpienie 
udało się połączyć fizyczne i duchowe ciało w jedno. Zmartwychwstały 
Chrystus urasta tu do rangi symbolu nowego rozumienia człowieka, 
a szczególnie nowego rozumienia ciała, gdzie zostaje odrzucony stary 
podział na ciało i umysł. Umysł należy zawsze traktować jako uciele
śniony, a ciało - jako przeniknięte przez umysł.

Tezy Grotowskiego o „świętym” aktorze zrealizował w praktyce 
Ryszard Cieślak w Księciu niezłomnym (1965). Józef Kelera pisał o nim 
w piśmie „Odra” z listopada 1965 roku:

I nie to już jest decydujące, że aktor wspaniale operuje głosem, że nagim 
swoim ciałem rzeźbi ruchome kształty o przejmującym, skupionym wyra
zie, i że czyni to w sposób mistrzowski; i nie to nawet, że w zespoleniu tej 
techniki głosu i techniki ciała, które stanowią jedność, w długich wyczer
pujących monologach, jest w obu tych wymiarach - cielesnym i głosowym 
- na granicy akrobacji. To już naprawdę nie o to chodzi. [...] I jeśli z nie
dowierzaniem przyjmowałem dotąd z ust Grotowskiego takie terminy jak 
„świętość laicka”, akt pokory, oczyszczenie, to muszę przyznać, że znajdują 
one pokrycie w tej scenicznej postaci Księcia Niezłomnego.
Jest w tej postaci, w tej kreacji aktora jakaś psychiczna świetlistość. Trudno 
to inaczej określić. Wszystko, co jest techniczne, staje się w kulminacyj
nych momentach tej roli jakby od wewnątrz prześwietlone [...]; jeszcze 
chwila, a aktor ulegnie lewitacji... Jest w stanie łaski. I wokół niego cały 
ten „teatr okrutny”, bluźnierczy i ekscesyjny, przemienia się w teatr w stanie 
łaski [...]”

Sam wybór słownictwa wskazuje na to, że przedstawienie Księcia nie
złomnego faktycznie zakwestionowało teorię dwóch światów, gdyż 
ciało aktora stało się tutaj wcielonym umysłem (embodied mind). 
Można zauważyć uderzające podobieństwo między teatralną praktyką 
Grotowskiego a późną filozofią Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Jego 
filozofia „mięsa” (chair) to szeroko zakrojony projekt połączenia ciała

11 Idem, Für ein armes Theater, Zürich 1986, s. 28.
19 J. K e 1 e r a, Teatr w stanie laski, „Odra” 1965, nr 11, s. 74. 
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i duszy, zmysłowego i ponadzmysłowego w niedualistyczny i nietran- 
scendentalny sposób. Relacje w obrębie obu tych dychotomii nie są sy
metryczne. To, co cielesne i zmysłowe, zostaje uprzywilejowane. Ciało 
zawsze łączy się ze światem poprzez „mięso”. Każde wejście człowieka 
w świat dokonuje się poprzez ciało i ma cielesną naturę. Ze względu 
na mięsność ciała nie można sprowadzić go do funkcji instrumentalnej 
i semiotycznej20.

20 Por. M. Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare, s. 172-203.
21 Cyt. za: O. R i e w o 1 d t, Herrscher über Raum und Zeit. Das Theater Robert 
Wilsons [audycja Südfunk z 3 VI 1987].

Filozofia Merleau-Ponty’ego utorowała drogę takiemu nowemu ro
zumieniu pojęcia „ucieleśnienie”, które dziś można odnaleźć w antropo
logii kulturowej, naukach kognitywnych i teatrologii. Zasadne wydaje 
się więc twierdzenie, że to, czego Merleau-Ponty dokonał w dziedzinie 
filozofii, na gruncie teatru zrobił Grotowski. Ryszard Cieślak pojawił się 
na scenie jako aktor, który przekroczył dualizm ciała i umysłu. Jego cia
ło zdawało się „prześwietlone”, a umysł wcielony. Specyficznie odwra
cając relację między aktorem i rolą, Grotowski stworzył podwaliny dla 
nowej definicji pojęcia ucieleśnienia. Ucieleśnić oznacza tu sprawić, aby 
pojawiło się coś na ciele albo poprzez ciało; coś, co istnieje tylko w ciele 
i poprzez ciało. Kiedy więc postać - niezłomny książę Fernando - poja
wia się w ciele i poprzez ciało Ryszarda Cieślaka, to w jedyny w swoim 
rodzaju i niepowtarzalny sposób łączy się właśnie z tym szczególnym 
ciałem. Zakorzenia się w cielesnym byciu aktora w świecie, które warun
kuje istnienie postaci scenicznej. Istnieje ona tylko dzięki jego cielesnym 
działaniom i zaczyna istnieć za sprawą performatywnych aktów dokony
wanych przez specyficzne ciało aktora.

2) Akcentowanie i eksponowanie indywidualności wykonawcy i jego 
ciała to drugi przykład strategii ilustrującej tę nową definicję, bowiem 
w warunkach, jakie stwarza użycie pierwszej strategii, pozwala poszu
kiwać i uwypuklać fundamentalne sposoby ucieleśnienia. Szczególnie 
konsekwentnie i często stosuje ją Robert Wilson. Punkt wyjścia stano
wi dlań zawsze konkretna cielesność aktorów: „Obserwuję aktora, ob
serwuję jego ciało, słucham jego głosu, a potem próbuję razem z nim 
zrobić spektakl”21. Wilson od kiedy zaczął pracę w latach sześćdziesią
tych aż do dziś wykorzystuje wyjątkowe i indywidualne cechy natursz
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czyków, osób niepełnosprawnych, studentów aktorstwa, performerów 
i aktorów, z którymi akurat pracuje. Tak, na przykład, mówił o pracy 
Christine Oesterlein w Death, Destruction & Detroit II (Śmierć, destruk
cja i Detroit II, 1987):

Proszę zauważyć, że oczy takiej aktorki, jak Christine Oesterlein, pozostają 
pełne wyrazu, nawet gdy ona nie robi żadnego wyraźnego gestu. To poru
sza do głębi. [...] Czasem, kiedy tak siedzi, emanuje z niej ogromna siła. 
Niewiele osób potrafi zrobić coś takiego na scenie. [...] Większość aktorów 
zamiera jak kamień, ale ona cały czas jest żywa i niebezpieczna, tajemni
cza. [...] Potrafi coś, co umie niewielu. Jestem przekonany, że było jej to 
pisane22.

22 Ibidem.

Aktorzy, w których Wilson wyzwolił „specyficzny geniusz” - jak sfor
mułował to Ivan Nagel - niewiele robią na scenie wedle tradycyjnych 
kryteriów. Wchodzą na nią i ją przemierzają, stoją albo siadają, siedzą 
nieruchomo na krześle albo zawisają na linie zawieszonej nad sceną; 
podnoszą dłoń, rękę, nogę; na ich twarzach rozkwita uśmiech. Innymi 
słowy, wykonują z jednej strony działania, które w pewnym sensie na
leżą do podstawowego zestawu działań scenicznych: wejść na scenę, 
przejść przez scenę, stać, usiąść, siedzieć, położyć się, leżeć, wstać, 
zejść ze sceny. Z drugiej strony natomiast przybierają ze wszech miar 
niezwykłe pozy: zawisają na linie [Golden Windows, Monachium 1982) 
albo balansują na drabinie (the Civil warS, Kolonia 1984). Wszystkie ru
chy wykonują wedle rytmicznych i geometrycznych wzorów, najczęściej 
w zwolnionym tempie, albo wielokrotnie je powtarzają.

Ten rodzaj ruchu przede wszystkim zwraca uwagę widza na indywi
dualną fizyczność wykonawcy. Można by się spodziewać, że wykonywa
ne według ścisłych rytmicznych i geometrycznych wzorów, mechaniczne 
ruchy odbiorą ciałom ich indywidualność i wyjątkowość, upodobniając 
je do innych ciał. Tymczasem właśnie pozornie mechaniczne ruchy, któ
re każde ciało może dowolnie reprodukować, pozwalają wyraźniej niż 
tak zwana indywidualna ekspresja wydobyć to, co w każdym ciele praw
dziwie wyjątkowe. W teatrze Wilsona indywidualne ciała poruszające 
się w przestrzeni urastają do rangi najistotniejszego tematu i przedmio
tu przedstawienia. Wyeksponowanie na scenie ich specyficznego bytu 
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stanowi to, co Arthur Danto nazwał „rozświetleniem banału”23. Dzięki 
wystawieniu na pokaz na scenie ciała przechodzą transfigurację.

23 A. D a n t o, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, Frank- 
furt/Main 1989.

Akt rozświetlenia dodatkowo podkreśla specyficzna reżyseria świa
teł. Na przykład w inscenizacji Hamletmaszyny (ThaliaTheater, Hamburg
1986) jedna z kobiet siedziała przy stole, drapała się w głowę i śmiała, 
podczas gdy inna wypowiadała kwestie Ofelii: „Zakrwawionymi ręka
mi drę fotografie mężczyzn których kochałam”. Światło padało z góry 
na pierwszą kobietę. W spektaklu Parzival (Thalia Theater, Hamburg
1987) Christopher Knowles wchodził na scenę śpiewając (na jednej tyl
ko nucie), balansował na głowie deskę i kręcił się dookoła własnej osi. 
W każdym miejscu, w którym kręcił się i śpiewał, w podłodze zapa
lało się światło. W przedstawieniu Lear (Schauspielhaus Frankfurt im 
Bockenheimer Depot, 1990), kiedy Marianne Hoppe przestała śpiewać 
i stawała nieruchomo, zapalało się jasne, oślepiające światło. Ulubione 
oświetlenie Wilsona typu contre-jour, oświetlenie kontrowe, sprawia, że 
ciała performerów/aktorów, ich gesty i ruchy zdają się na wylot prze
świetlone, że promieniująswoją własną wyjątkowością.

Wilson posługuje się jeszcze inną strategią. Zwykle w tyle sceny 
ustawia płaskie tło, często wykorzystuje je jako ekran projekcyjny dla 
filmów i gry świateł, albo też pokrywa je abstrakcyjnymi obrazami. 
Performerzy/aktorzy poruszają się głównie równolegle do tego tła, dla
tego często powstaje wrażenie, że ich cielesność rozpływa się w pła
skim obrazie, o ile akurat poprzez światło kontrowe lub góme nie zostaje 
wyraźnie wydobyta jego trójwymiarowość. W swoich przedstawieniach 
Wilson bezustannie inscenizuje i powtarza ten moment, kiedy ciało per
formera stoi na granicy przejścia z przestrzeni sceny na powierzchnię ob
razu. Mogłaby ona wchłonąć trójwymiarowe, wyjątkowe i indywidualne 
ciało, choć ostatecznie nigdy do tego nie dochodzi.

Stosowane przez Wilsona strategie eksponowania indywidualnego 
ciała performera - szczególnie spowolnienie ruchu i jego powtarzanie 
wedle rytmicznych i geometrycznych wzorów - krytycy często opisu
ją jako strategie desemantyzacji lub dekonstrukcji postaci. To właśnie 
zwolnione tempo i powtórzenia, ale także powtarzanie tych samych se
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kwencji ruchów przez różnych wykonawców powodują, że widz prze
staje postrzegać te gesty i ruchy jako znaki gestów i ruchów postaci czy 
ich stanów wewnętrznych, nawet jeśli kostium lub odpowiednia infor
macja w programie przyporządkowała danego aktora określonej posta
ci. Uwaga widza koncentruje się raczej na tempie, intensywności, sile, 
energii i kierunku ruchu, a w konsekwencji na specyficznej materialności 
ciała wykonawcy, na jego szczególnej, indywidualnej cielesności.

Należy zapewne zgodzić się z tym twierdzeniem, bowiem istotnie 
w tym przypadku ciało aktora nie stapia się w jedno z postacią, a jego 
indywidualność nigdy się w niej nie zatraca. Raczej wyraźnie się rozcho
dzą. Jak w przedstawieniach Grotowskiego, zadanie aktora nie polega tu 
na odgrywaniu postaci. Chodzi raczej o to, aby tę cielesność ukazać w jej 
wyjątkowości i dosłownie rzucić światło na stworzone przez aktora - rów
nież z pomocą kostiumu i charakteryzacji - artystycznie ukształtowane 
ciało. Jakiekolwiek odniesienia do postaci wydają się przy tym zupełnie 
przypadkowe. Nie służy ona już przecież jako pretekst dla występu akto
ra. Równie dobrze mógłby występować pod własnym nazwiskiem.

Nie można jednak mieć żadnej pewności, że działania wykonaw
cy ulegają zupełnej desemantyzacji. Raczej znaczą one to, co pokazują, 
na przykład podniesienie na czterdzieści pięć sekund ramienia na wy
sokość oczu. W tym sensie są autoreferencyjne i powołują do istnienia 
rzeczywistość. Temu procesowi intensyfikacji performatywności ruchu 
towarzyszy jednak często zwielokrotnienie możliwości znaczenia, gdyż 
ruchy tego typu mogą wywoływać w widzu najróżniejsze asocjacje, 
wspomnienia i fantazje24.

24 Na temat tego problemu por. rozdział V.

Nie można też automatycznie wyciągnąć wniosku, że postać jako 
taka straciła ważność. Uległa ona raczej radykalnej redefinicji. Przestały 
już określać ją wewnętrzne stany, które performer/wykonawca wyrażał 
z pomocą własnego ciała. Postać to raczej to, co zostaje wytworzone 
i wystawione na pokaz jako efekt aktów performatywnych, wytwarzają
cych i wystawiających na pokaz także indywidualną cielesność perfor
mera. Kiedy uwaga widza kieruje się na indywidualną fizyczność wyko
nawców i ich specyficzną materialność, to w konsekwencji uzmysławia 
on sobie, że tylko i wyłącznie poprzez ciało coś takiego, jak postać może 
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zaistnieć w czasie przedstawienia. Postać nie może przecież istnieć poza 
indywidualną fizycznością aktora/performera. Oddzielenie wykonawcy 
od postaci w spektaklach Wilsona pozwala to wydobyć i skoncentrować 
się na tym warunku.

3) Podczas gdy w spektaklach Wilsona tego typu działanie ma na 
celu transfigurację performera-ciała, grupa Societas Raffaello Sanzio 
osiąga podobny efekt, pokazując na scenie monstrualne, zdeformowane, 
a więc „wyklęte” ciała, które wyglądają jak żywcem wyjęte z którejś 
z wizji piekła Pietera Brueghla. W przedstawieniach tej grupy występują 
aktorzy, których ciała odbiegają w widoczny sposób od „normy”, stając 
się żywym obrazem ułomności i przemijalności, nabierają także trans- 
gresyjnego charakteru cielesnej egzystencji. Widzowie czują przeraże
nie, obrzydzenie, lęk lub wstyd, oblewają się zimnym potem, ich ręce za
czynają drżeć, a oddech staje się przyspieszony i płytki. W Giulio Cesare 
(Hebbel-Theater, Berlin 1998) tytułową postać grał drobny i chory, stary 
człowiek, który przez cały czas z ogromnym trudem starał się utrzymać 
swoje ciało w pionowej pozycji i tyleż wzruszał, co szokował widzów. 
Rola Antoniusza przypadła natomiast wykonawcy, który niedawno prze
szedł operację krtani. Zastępujący ją mikrofon podkreślał dodatkowo 
wysiłek, z jakim podejmował on mordercze, bezgłośne próby mówie
nia, nieustannie też przypominał o jego świeżej i z pewnością bolesnej 
ranie, o widocznym upośledzeniu. Natomiast Cycero, wpół obnażony, 
otyły olbrzym, przypominający zapaśników sumo, pojawił się na scenie 
w wełnianej masce, która potwierdzała, a nawet potęgowała wrażenie, 
że mamy do czynienia z pozbawionym twarzy i tożsamości potworem. 
W zespole znalazły się też dwie chore na bulimię aktorki, które wyglą
dały zupełnie jak żywe trupy (i faktycznie, jedna z nich wkrótce zmarła, 
a zastąpiła ją bardzo szczupła, delikatna tancerka). Indywidualna fizycz- 
ność aktora tak bezpośrednio i mocno oddziaływała na widzów, że wielü 
z nich traciło jakąkolwiek możliwość ustalenia relacji między odbiera
nym zmysłami ciałem a fikcyjną postacią, którą dany aktor grał na scenie 
teatralnej. Nie oznacza to oczywiście, że po zakończeniu przedstawienia 
widz nie mógł retrospektywnie w jednym czy drugim przypadku inter
pretować fizyczności aktorów w relacji z postacią. Jednak w czasie trwa
nia przedstawienia nie dostrzegał znaku określonej postaci, lecz tylko 
i wyłącznie konkretną cielesną istotę.

Nawet jeśli oglądanie i interpretowanie cielesnych zachowań wyko
nawców jako znaków fikcyjnej postaci wydaje się wyjątkowo trudne lub 
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wręcz niestosowne, nie oznacza to wcale, że w procesie odbioru dzia
łaniom tym nie zostają nadane jakieś sensy. Wytwarzana w tym przed
stawieniu cielesność nosiła piętno starości, choroby, kalectwa i śmierci, 
albo nadmiaru i przekroczenia. Właśnie dlatego w tak intensywny spo
sób oddziaływała na widzów i dlatego wywoływała bezpośrednie fizjolo
giczne i emocjonalne reakcje. Interpretacja i szukanie powiązań między 
indywidualną fizycznością aktora i przyporządkowaną mu postacią mo
gła mieć miejsce dopiero po zakończeniu przedstawienia, dlatego można 
ją traktować jako zdystansowane działanie, stanowiące próbę opanowa
nia i oswojenia tego zagrożenia, jakie niosły ze sobą te ciała. W trakcie 
przedstawienia fenomenalne ciało aktora stawało się semiotyczne tylko 
o tyle, o ile funkcjonowało jako znak starości, choroby, śmierci czy wy
zucia z indywidualności, to znaczy, kiedy ukazywało się w sobie tylko 
właściwej fenomenalności. Z tego też powodu wywoływało lęk25.

25 Por. także rozdział V.

W tym przypadku na oczach widzów ciało aktora nie oddzielało się 
od postaci z powodu specyficznej strategii performatywnej - jak zwol
nione tempo, powtórzenie, naśladowanie rytmicznych czy geometrycz
nych wzorów - ale wyłącznie ze względu na bycie-w-świecie aktorów. 
Ucieleśnia się ono w samym akcie ich pojawienia się, a potem ulega 
wzmocnieniu w wyniku wszystkich procesów ucieleśnienia. Prowadziło 
to w pewnym sensie do błędnego koła. Cielesne bycie-w-świecie ak
torów, ich fenomenalne ciała oddziaływały na widza tak mocno, że 
z trudem, jeśli w ogóle, potrafił postrzegać je jednocześnie jako ciała 
semiotyczne, powiązane z postacią. W rezultacie tracił on podstawową 
możliwość zyskania i utrzymania na dłużej dystansu między własnym 
ciałem a ciałami aktorów, dystansu umożliwiającego refleksję. Czyniło 
go to bezbronnym wobec oddziaływania ich fenomenalnych ciał. Zatem 
oddziaływanie aktora nie miało nic wspólnego z postacią, którą grał, ani 
nie stanowiło wyniku zastosowania specyficznych technik aktorskich. 
Zależało przede wszystkim od wyjątkowości indywidualnych, fenome
nalnych ciał, które aktorzy grupy Societas Raffaello Sanzio w szczegól
ny sposób ukazywali jako istniejące tu i teraz.

4) Zanim omówię te strategie w kontekście sztuki akcji i performan- 
su, chciałabym pokazać cross-casting jako jeszcze jedną metodę pozwa
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lającą skierować uwagę widzów na fenomenalne ciało aktora oraz umoż
liwiającą oddzielenie wykonawcy i jego ciała od granej postaci.

W Des Teufels General Carla Zuckmayera (Generał diabła, Volks
bühne am Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie, 1996) Frank Castrof wy
brał dwoje aktorów do roli generała Harrasa. Przez pierwszą połowę 
przedstawienia grała go aktorka Corinna Harfouch, natomiast po prze
rwie zastąpił ją aktor Bernhard Schütz. Corinna Harfouch pojawiała się 
na scenie w mundurze generała niemieckich sił powietrznych z czasów 
drugiej wojny światowej, z ogoloną do gołej skóry głową pod czapką. 
Soczyste i męskie w tonie tyrady Harrasa wygłaszała własnym głosem, 
choć zdecydowanie chropawo. Jej ruchy i gesty miały demonstracyjnie 
„męski” charakter. Widzowie żadną miarą nie mogli mieć wątpliwości, 
że rolę generała „grała” kobieta, nawet jeśli prezentowała „typowo” mę
skie zachowania. Od samego początku musieli zatem z trudem traktować 
aktorkę jako sceniczne wcielenie generała Harrasa.

Trudności z identyfikacją i irytacja widzów wzrastały w miarę rozwo
ju akcji, choćby w chwili, gdy Corinna Harfouch rozpięła i zdjęła mun
dur. Miała pod nim przezroczystą koszulę, odsłaniającą jej niewątpliwie 
kobiece ciało. Siadała wtedy na kolanach Hartmanna (Kurt Naumann), 
który właśnie wyznał, że zakochał się w Pützchen, ale został odrzucony z 
powodu swego wątpliwego pod względem „rasowym” rodowodu. Ręka 
Harfouch przesuwała się z jego pasa na biodro, powoli zmierzając w stro
nę ud. W tym samym czasie aktorka wygłaszała przemówienie Harrasa o 
tym, że posiadanie rodowych korzeni w Nadrenii to gwarancja „najlep
szego rasowego dziedzictwa”. Jej partner raz po raz odpowiadał: „Tak 
jest, panie generale”. Irytowało przede wszystkim to, że aktorka swoim 
wyglądem w niczym nie przypominała mężczyzny. Niewątpliwie na ko
lanach mężczyzny siedziała kobieta. Jednak nie zachowywała się tak, 
jak kobieta uwodząca mężczyznę - już raczej jak ktoś, kto chce się do
puścić gwałtu. Co więcej, wypowiadane słowa nie potwierdzały żadnego 
z tych przypuszczeń. Czy zatem Corinna Harfouch podejmowała w tym 
momencie sceniczne działania jako fikcyjna postać generała Harrasa czy 
jako aktorka? A może jako aktorka grająca zupełnie inną rolę? Może 
oglądaliśmy fikcyjną postać mężczyzny, który chciał zgwałcić innego 
fikcyjnego mężczyznę? Czy Corinna Harfouch starała się uwieść fikcyj
nego mężczyznę czy swojego kolegę Kurta Naumanna? Czy może ak
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torka weszła w jakąś inną rolę, by uwieść czy zgwałcić kogoś innego?26 
Widz nie miał żadnych podstaw, by jednoznacznie odpowiedzieć na tak 
postawione pytania. Jednoznacznie kobiece ciało aktorki nie miało nic 
wspólnego z jednoznacznie męskim typem zachowania fikcyjnej postaci 
generała Harrasa27.

26 W tym przypadku cross-casting pozwala zwrócić uwagę na latentny homosek
sualizm nazistowskiej formacji społecznej. Ten aspekt nie stoi jednak w centrum 
zainteresowania niniejszej pracy.
27 Strategia ta nie ma wiele wspólnego z efektem wyobcowania Brechta. Aby go 
osiągnąć, aktor musi przedstawiać niejako dwie postaci: postać obdarzoną określo
nym imieniem (na przykład Matka Courage) i postać aktorki, która wychodzi z roli 
i komentuje działania postaci (na przykład Helene Weigel). W tym przypadku nie 
może być o tym mowy.

Również w tym przypadku chodziło o warunki, które muszą być 
spełnione, aby postać w ogóle mogła zaistnieć. Kobiece ciało Harfouch 
wskazywało jednoznacznie na jej kobiece bycie-w-świecie. Tego feno
menalnego ciała ani nie dało się oddzielić od stworzonego za pomocą 
artystycznych środków ciała semiotycznego, oznaczającego generała 
Harrasa, ani nie zostało ono przez nie wchłonięte. Oznaczało to jednak, 
że postać także nie może uwolnić się od tego fenomenalnego ciała. To 
dzięki temu ciału w ogóle mogła zaistnieć. Na scenie istniała tylko w tej 
specyficznej cielesności. Poza nią nie miała żadnej racji bytu.

Stało się to szczególnie widoczne po przerwie, kiedy rolę generała 
Harrasa przejął Bernhard Schütz. Postać, którą powołał do życia, była 
zupełnie inna. Nie wynikało to jednak z odmiennej interpretacji roli, 
lecz tylko i wyłącznie z tego, że indywidualne, fenomenalne ciało w obu 
przypadkach było inne. To zaś dodatkowo i dość drastycznie podkreślało 
odpowiednio kobiecość i męskość tych ciał.

Choć wiele różni opisane do tej pory strategie, mają one jeden wspól
ny mianownik - kierują uwagę widza na szczególne właściwości i indy
widualność fenomenalnego ciała wykonawcy/aktora. W efekcie postać 
może w pewnych momentach znikać - jak na przykład w Giulio Cesare 
-jednak ta strategia nie chce jej zupełnie wyeliminować. Jej celem jest 
raczej naruszenie u samych podstaw naszych przyzwyczajeń percepcyj- 
nych. W tym przypadku widzimy na przemian fenomenalne ciało wy
konawcy i postać. Rozmaite środki wyrazu i techniki inscenizacyjne - 
czy jak w przypadku grupy Societas Raffaello Sanzio niemożliwa do 
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przeoczenia „anormalność” ciał wykonawców - służą nie tylko temu, 
by zwrócić uwagę na fenomenalne ciało wykonawcy, ale także by ją na 
nim na stałe zatrzymać. Natomiast dramaturgia percepcji otwiera moż
liwość dostrzeżenia od czasu do czasu również postaci, częściej lub rza
dziej, zależnie od przedstawienia. Oznacza to, że wystawienie na pokaz 
szczególnej, indywidualnej cielesności aktora wprowadza percepcyjną 
wielostabilność, którą od dawna znamy z badań nad wielostabilnością 
perspektywy, odwróceniem figury i tła (na przykład, twarz albo waza 
czy ornament) i wieloznaczności (na przykład, głowa królika czy dziób 
kaczki, twarz czy osoba w futrze)28. Nie wiadomo przy tym do końca, 
jaki czynnik wywołuje zmianę typu percepcji. Co się dzieje, kiedy widz 
najpierw widzi i przeżywa określony ruch aktora w jego specyficznej 
energetyczności, intensywności, kształcie, kierunku i tempie, a potem 
nagle rozumie go i zarazem intensywnie doświadcza jako wezwania czy 
groźby jakiejś innej postaci, bo specyficzna cielesność aktora wpływa na 
niego w określony sposób? Czy takie działania są warunkowane wyłącz
nie, albo przynajmniej w pierwszej kolejności przez odpowiednie zabiegi 
inscenizacyjne i dramaturgiczne, mające na celu wywołanie w pewnym 
momencie przeskoku percepcji widza? Czy może odgrywa przy tym ja
kąś rolę - a jeśli tak, to w jakim stopniu - szczególna dyspozycja per- 
cypującego podmiotu, która w sposób uświadamiany sobie przezeń lub 
nie za każdym razem specyficznie „ustawia” jego aparat percepcyjny? 
A może przeskok następuje niezależnie od dramaturgicznych i insceniza
cyjnych zabiegów oraz niezależnie od intencji percypującego podmiotu? 
W każdym razie, percepcja estetyczna polega na oscylacji między sku
pieniem się na fenomenalnym ciele i semiotycznym ciele aktora/wyko- 
nawcy. Wprawia widza w stan „między jednym a drugim”.

28 Na temat tego zjawiska por. M. S t a d 1 e r, P. K r u s e, Visuelles GedächtnisJur 
Formen und das Problem der Bedeutungszuweisung in kognitiven Systemen, [w:] 
Gedächtnis. Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung, 
red. S. J. S c h m i d t, Frankfurt/Main 1991, s. 250-266.

W psychologiczno-realistycznym teatrze dominującym od XVIII 
wieku wciąż postulowano, że widz powinien postrzegać ciało aktora 
tylko jako ciało postaci. Jak dowodzą przytaczane już tu rozważania 
Simmla, taki postulat musi na zawsze pozostać postulatem. W teatrze 
współczesnym podejmuje się grę z percepcyjną wielostabilnością, pró
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bując uchwycić ten moment, kiedy percepcja fenomenalnego ciała prze
skakuje do porządku percepcji postaci i z powrotem. W rezultacie realne 
ciało aktora albo fikcyjnej postaci wysuwa się na pierwszy plan i skupia 
na sobie uwagę, zaś widz staje na progu między tymi dwoma porząd
kami percepcji. Oscylacja percepcji jako zjawisko estetyczne zostanie 
omówiona nieco później, szczególnie w świetle jej związku z estetyką 
performatywności29.

29 Por. rozdział V.

Nasz zwyczaj określania tym samym imieniem - Hamlet, Fernando, 
Cyceron, generał Harras - postaci ukonstytuowanych na tak różne spo
soby - językowo w tekście, przez czytelnika w trakcie lektury, przez 
różnych aktorów w czasie przedstawienia, przez widza w akcie percepcji 
- wskazuje na to, że teoria dwóch światów nadal obowiązuje. Najpierw 
postać istnieje w tekście, gdzie czytelnik może ją zlokalizować, a potem 
tę fikcyjną postać ucieleśniają różne ciała aktorów. W różnych przedsta
wieniach zyskuje ona po prostu odmienny kształt. Wypada więc pewnie 
przyznać, że postacie nazywane tym samym imieniem wykazują pewne 
rodzinne podobieństwa,  jeśli wolno posłużyć się terminem Wittgensteina, 
podobnie jak różne rodzaje gier, które obejmuje bardzo szerokie pojęcie 
„gra”. Zarazem jednak wbrew temu, co podpowiada używana przez nas 
nomenklatura, musimy stwierdzić, że fenomenalne ciało aktora nie służy 
jako medium i znak językowo ukonstytuowanej postaci, gdyż scenicz
na postać istnieje jako jedyna w swoim rodzaju, tylko i wyłącznie, gdy 
weźmie się pod uwagę szczególne bycie-w-świecie aktora/wykonawcy. 
Nie może ona istnieć poza jego indywidualnym, fenomenalnym ciałem, 
którego przecież wcale nie próbuje wyeliminować.

Właśnie takie znaczenie ma radykalnie zredefiniowane pojęcie ucie
leśnienia. Teraz podkreśla ono, że cielesne bycie człowieka w świecie 
stanowi pierwszy warunek możliwości pojawienia się ciała jako między 
innymi przedmiotu, tematu, źródła symboli, materiału do budowy zna
ków, produktu kulturowych zapisów. Nie tylko teatrologia i literaturo
znawstwo bardzo długo nie dostrzegały tej oczywistości i nie brały jej 
pod uwagę w swoich teoretycznych rozważaniach. Dotyczy to także an
tropologii kulturowej. Dopiero niedawno zwróciła się ona w stronę cia
ła, czyniąc je przedmiotem i tematem swoich analiz, a także badając je 
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jako źródło symboli w różnych dyskursach, związanych z odmiennymi 
obszarami kulturowymi, jak na przykład religia czy struktura społeczna. 
Wcześniej w antropologii kulturowej dominowała poglądowa metafora 
kultury jako tekstu. To właśnie jej Thomas Csórdas przeciwstawił poję
cie ewóoJzwent/ucieleśnienia. Zdefiniował je jako „egzystencjalne pod
łoże kultury i podmiotowości”30, zaś pojęciu reprezentacji przeciwstawił 
pojęcie „przeżytego doświadczenia” lub „przeżycia”. Powołując się na 
prace Merleau-Ponty’ego, Csórdas sformułował zarzut, że żadna z kon
cepcji kultury proponowanych przez różne nurty kulturoznawstwa „nie 
wzięła poważnie pod uwagę sugestii, że kultura może być zakorzeniona 
w ludzkim ciele”31. To przekonanie stanowi dla niego podstawowy waru
nek, który pozwala zasadnie mówić o relacjach ciała i kultury.

50 Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, red. Th. 
J. C s ó r d a s, Cambridge 1994, s. 6. Na temat obecnego stanu badań antropologii 
kulturowej por. wprowadzenie The body as representation and being in the world, 
s. 1-24.
31 Ibidem.
32 Por. F. J. V a r e 1 a, E. T h o m p s o n, E. R o s c h, Der mittlere Weg der Erkennt
nis - Der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und menschlicher Er
fahrung, München 1996.
33 Por. M. Johnson, G. Lakoff, Metaphors We Live By, Chicago-London 1980; 
M. J o h n s o n, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, 
and Reason, Chicago-London 1992; G. L a k o f f, Woman, Fire and Dangerous 
Things - What Categories Reveal about the Mind, Chicago-London 1987.

Csórdasowi chodzi więc o to, aby przestać wpisywać ciało w ramy 
tekstu i nadać mu taką paradygmatyczną pozycję, jaką tekst do tej pory 
zajmował. To właśnie próbuje zrobić, wprowadzając pojęcie embodi- 
mewt/ucieleśnienia. Stwarza ono nową metodologię, w której fenome
nalne ciało, cielesne bycie-w-świecie człowieka warunkuje możliwość 
jakiejkolwiek kulturowej produkcji. W konsekwencji koncepcja ucie
leśnienia pokazuje, że takie pojęcia, jak „tekst” czy „reprezentacja”, 
stanowią zaledwie poręczny wytrych. Wiąże się ona także z naukami 
kognitywnymi, które w coraz większym stopniu biorą pod uwagę nie 
tylko dane neurofizjologiczne, ale także ciało jako takie. U podstaw naj
istotniejszych dziś kierunków badawczych, jak enaktywizm32 i ekspe- 
rymentalizm33, leży przekonanie, że procesy kognicji należy rozumieć 
i badać jako działanie wcielone (embodied activity); że umysł jest już 
zawsze wcielony.
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Jak pokazały dotychczasowe analizy, koncepcja embodimentlucie- 
leśnienia ma także kolosalne znaczenie dla estetyki performatywności. 
Właśnie w ramach tej koncepcji akty performatywne wytwarzają ciele
sność w przedstawieniach w procesie ucieleśnienia, niezależnie od tego, 
czy prowadzą one do stworzenia fikcyjnej postaci, jak w większości 
przytoczonych przykładów, czy też fikcyjna postać w ogóle nie powsta
je, jak w przypadku sztuki akcji i performansu.

W jakim stopniu koncepcja ucieleśnienia ma wartość wyjaśniają
cą w odniesieniu do sztuki akcji i performansu, pokazują szczególnie 
wyraźnie te performanse, w trakcie których artyści zażywają truciznę 
lub dokonują samookaleczeń, na różne sposoby zadają cierpienie swoim 
ciałom albo wręcz narażają własne życie, jak Marina Abramovic w Lips 
of Thomas czy Rhythm 0. To, jak performerzy traktują własne ciało, po
zostawia na nim zauważalne ślady, świadczące o dokonanym procesie 
transformacji. Uwypuklając własną, indywidualną cielesność, artyści 
inicjowali procesy ucieleśnienia kruchości ciała, pokazując jego bez
bronność wobec przemocy, jego żywotność oraz zagrożenie, jakie samo 
dla siebie stwarza. Zadając sobie rany lub pozwalając, bo zrobili to inni, 
podkreślali, powiększali i pozwalali zobaczyć ciągłe zmiany, jakim pod
lega każdy żyjący organizm.

Amerykański artysta-performer, Chris Burden, podobnie jak Abra
movic pokazał całą serię performansów, w których sam siebie narażał 
na niebezpieczeństwo i zadawał sobie rany. W Five-Day-Locker-Piece 
(Utwór na pięć dni w szafce, 1971), akcji mającej miejsce na uniwersy
tecie w Irvine, po kilku dniach postu kazał się zamknąć w szafce o wyso
kości 60 cm, szerokości 60 cm i głębokości 90 cm. Powyżej znajdowała 
się wypełniona wodą piętnastolitrowa butelka, z której do szafki poniżej 
prowadził szlauch. Wewnątrz niej znajdowała się pusta piętnastolitrowa 
butelka. Kiedy Burdena zamknięto, wszyscy widzowie musieli opuścić 
pomieszczenie, które również zostało zamknięte i otworzone dopiero po 
pięciu dniach. W Shoot (Strzelaj, 1971) Burden pozwolił postrzelić się 
w ramię z odległości pięciu kroków. W akcji Through the Night Softly 
(Lekko przez noc), przeprowadzonej na Main Street w Los Angeles we 
wrześniu 1973 roku, czołgał się nago z rękami z tyłu przez pięćdzie
siąt metrów po tłuczonym szkle, ciężko oddychając i krwawiąc z wielu 
małych ran. Nie było przy tym widzów. Wydarzenie obserwowali przy
padkowi przechodnie (akcję filmowano). Akcja Trans-Fixed (Venice 
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w stanie Kalifornia, 1974) odbyła się w małym warsztacie na Speedway 
Avenue. Burden stanął na tylnym zderzaku swego volkswagena, oparł 
o niego plecy, a ramiona rozpostarł na dachu. W jego dłonie wbito gwoź
dzie, które przebiły dach samochodu. Potem otworzono drzwi warsztatu 
i wypchnięto auto na ulicę. Kiedy pokazano publiczności to ukrzyżowa
nie, silnik pracował na najwyższych obrotach. Po dwóch minutach go 
wyłączono, wepchnięto samochód z powrotem do garażu i zamknięto 
bramę* 34.

14 Na temat peformansów Burdena por. Ch. Burden, J. Butterfield, Through the 
Night Softly, [w:] The Art of Performance. A Critical Anthology, red. G. B a 11 o c k, 
R. N i c k a s, New York 1982, s. 222-239; Ch. Burden, Chris Burden. A Twenty 
Years Survey [katalog wystawy w Newport Harbor Museum], New Port Beach 1988; 
Documentation of Selected Works, 1971-1974 [nagranie wideo (USA 1975), VHS,
34 min], red. A. W i r t h s we współpracy z F. M a 1 s c h oraz Kölner Kunstverein, 
Köln 1990; Chris Burden. Beyond the Limits/Jenseits der Grenzen, red. P. N o e v e r 
[katalog wystawy Museum für Angewandte Kunst], Wien 1996.

Nie sposób przeoczyć tego, że tak performanse Burdena, jak 
Abramovic noszą znamiona rytuałów. Można je także odnaleźć w pra
cach innych performerów, którzy stworzyli i rozwinęli „gatunek” perfor- 
mansu samookaleczenia. Na przykład Michel Joumiac w Messe pour un 
corps (Msza za ciało, 1969) na oczach widzów upuścił sobie krwi i ugo
tował z niej pudding, proponując widzom, by go spróbowali („Weźcie, 
oto krew moja...”). W Rituel pour un mort (Rytuał dla zmarłego, 1976) 
przypalał własne ciało papierosem. Jeszcze bardziej bezlitośnie obcho
dziła się ze swoim ciałem Giną Pane. W takich pracach, jak Projets de 
silence (Projekty milczenia, 1970) czy Escalade sanglante (Krwawe 
wejście, 1971) gołymi rękami i nogami wspinała się po czymś w rodzaju 
drabiny najeżonej ostrzami i tnącymi kantami. Swoje ciało i życie nara
żała na jeszcze większe niebezpieczeństwo w Sang, lait chaud (Krew, 
ciepłe mleko, 1972), Transfert (Transfer, 1973), Psyché (Psyche, 1974) 
i Le cas n. 2 sur le ring (Przypadek nr 2 na ringu, 1976). Zjadła pół funta 
zepsutego mielonego mięsa, w krańcowo niewygodnej pozycji oglądając 
wiadomości telewizyjne. Albo raniła się na różne sposoby żyletką. Tak 
długo płukała gardło mlekiem, aż po kilku godzinach w wypluwanym 
płynie pojawiała się krew. Gryzła szkło lub własnym ciałem rozbijała 
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szybę. Przechodziła po kracie położonej nad ogniem, a płomienie parzy
ły jej nagie stopy, jak w średniowiecznych sądach bożych35.

” Na temat tych prac por. F. P1 u c h a r t, Risk as Practice ofThought, [w:] The Art of 
Performance..., s. 125-134. Niestety, dokumentacja tych performansów nie pozwala 
się domyślać niczego na temat reakcji widzów.
56 Por. przypis 35.

Narażanie własnego ciała na cierpienie i niebezpieczeństwo przywo
dzi pod wieloma względami skojarzenia z praktykami kultowymi zakon
nic, mnichów, męczenników, świętych i szaleńców, którzy chcieli naśla
dować Chrystusa. Zarazem jednak błędem byłoby zarówno utożsamiać 
performanse z tymi praktykami kultowymi, jak i jedynie odnotować po
dobieństwa między nimi. W czasie rytuałów samookaleczenia przeraże
nie widzów czy ich sadystyczno-voyeurystyczną chęć patrzenia łagodzi 
lub zmienia to, że w kontekście kultury chrześcijańskiej osoby składa
jące ofiarę z siebie zawsze postrzegano jako naśladowców Chrystusa, 
którzy w magiczny sposób mieli zagwarantować widzom ich cielesną 
integralność i dobre samopoczucie. Omówione tu performanse nie po
wstały w takim kontekście. Jako performanse artystyczne nawiązywały 
jednak do takich kultowych praktyk, a być może nawet przywoływały 
ich kontekst. Nie były wszakże w takim kontekście wykonywane ani 
odbierane.

Performanse te mogły w sobie właściwy sposób oddziaływać, bo
wiem właśnie tego kontekstu im brakowało. Performerzy konfrontowali 
widzów z działaniami naruszającymi granice ich ciał, stosowali prze
moc wobec własnych ciał i robili z nimi to, czego widzowie się obawiali 
i czego unikali. Nie próbowali zarazem łagodzić brutalności tych działań 
przez odwołanie do jakiejś innej rzeczywistości, która nadałaby im ja
kiś wyższy, transcendentny sens lub obdarzyła je magiczną siłą, gdyż to 
mogłoby odwrócić uwagę widzów od stosowanej przemocy. Widzowie 
byli raczej bezpośrednio narażeni na brutalność tych działań, a tym sa
mym musieli ulec własnemu przerażeniu czy sadystyczno-voyeurystycz- 
nej chęci patrzenia. Można też założyć, że sama percepcja wywoływała 
w widzach silne i niemożliwe do opanowania fizjologiczne, afektywne, 
energetyczne i motoryczne reakcje36.

Oddziaływanie to miało tak ogromną siłę, bowiem okaleczający 
się artysta nie przekazywał żadnych znaczeń możliwych do odczytania 
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w kontekście teorii dwóch światów, ale dosłownie wcielał w życie akt 
przemocy wobec samego siebie. Kiedy zdefiniowane na nowo pojęcie 
ucieleśnienia oznacza wszystko to, co powstaje w każdym performa- 
tywnym akcie, w którym performer wytwarza w przedstawieniu przede 
wszystkim własne ciało, to szczególnie dobrze opisuje ono cel, do które
go dążą artyści w peformansach samookaleczenia.

Grotowski określił aktora, który jest w stanie nadać swemu ciału 
podmiotowość (agency) i ucieleśnić je zarówno w sensie bycia ciałem, 
jak i posiadania ciała, mianem „świętego aktora”, a akt tego ucieleśnienia 
nazwał „aktem samoofiarowania”. Krytyk Józef Kelera w odniesieniu 
do gry Ryszarda Cieślaka użył określeń „prześwietlenie” i „stan łaski”. 
W kontekście inscenizacji Wilsona pisałam o „prześwietlonym” ciele, 
o procesach „transfiguracji”, w związku z przedstawieniem Giulio Cesare 
grupy Societas Raffaello Sanzio o „wyklętych” ciałach, które zdają się 
pochodzić z wizji piekła Brueghla, zaś w odniesieniu do performansów 
samookaleczenia o „rytualnej przemocy”. Użycie takiego sakralnego, 
a przynajmniej konotującego sakralność słownictwa ma swój powód. 
Nie stosuję go po to, aby wskazać na sakralizację ciała aktora/wyko- 
nawcy czy choćby ją zasugerować. Wskazuję natomiast na fakt, że - jak 
zauważył już Craig - ludzkie ciało nie jest materiałem, jak inne materiały 
i nie da się go dowolnie przetwarzać i formować. To żyjący organizm, 
który wciąż znajduje się w procesie stawania się i permanentnej trans
formacji. Nigdy nie można o nim powiedzieć, że ,jest”. Jego istnienie to 
zawsze stawanie się, proces prowadzący do zmiany. Każde mrugnięcie, 
każdy oddech, każdy ruch stwarza ciało na nowo, zmienia je, od nowa 
ucieleśnia. Dlatego w ostatecznym rozrachunku pozostaje ono niemoż
liwe do uchwycenia. Bycie-w-świecie ciała, które nie tyle jest, co się 
staje, gwałtownie sprzeciwia się jakiemukolwiek wyobrażeniu o dziele. 
Ludzkie ciało może stać się dziełem tylko po śmierci, gdy zamienia się w 
zwłoki. Wtedy można o nim powiedzieć, że na krótką chwilę osiągnęło 
stan ,jest”, który jednak można utrwalić tylko przez szybkie zabalsa
mowanie. W tym stanie można użyć ciała jako materiału, który da się 
przetwarzać, preparować i kształtować nie tylko w procesach rytualnych, 
ale także artystycznych, co dobitnie udowodniła wystawa Gunthera von 
Hagena Körper-Welten (Ciała-światy). Jako żyjące ciało przeciwsta
wia się ono jednak uparcie wszelkim próbom zaklasyfikowania go jako 
dzieła, nie mówiąc już o nadaniu mu kształtu dzieła. Aktor/performer 
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nie przekształca swego ciała w dzieło, ale raczej przeprowadza proces 
ucieleśnienia. W tym procesie ciało staje się inne. Ulega transformacji, 
stwarza się na nowo i na nowo się wydarza.

Wydaje się, że nie przez przypadek w przedstawieniach teatru, sztuki 
akcji i performansu od lat sześćdziesiątych z taką mocą podkreśla się 
fakt, że cielesność - stwarzana przez aktorów w czasie przedstawienia 
- nie ma charakteru dzieła, że jest niewspółmierna z żadnym wyobra
żeniem dzieła. Można to traktować choćby jako reakcję na postępującą 
medializację. Norbert Elias opisał proces cywilizacyjny między inny
mi jako postępujący proces abstrahowania, wciąż pogłębiający dystans 
człowieka wobec własnego ciała i ciał innych ludzi37. Wynalezienie 
i rozpowszechnienie się nowych mediów w XX wieku w dużej mierze 
doprowadziło ten proces do kulminacji. Ciała rozpływają się w medial
nych obrazach, które mimo pozornej bliskości umykają w dal i nie po
zwalają się dotknąć. Wynikającym stąd fantazmatom wirtualnego ciała 
czy możliwego do technologicznego stworzenia astralnego ciała teatr 
i performans zdecydowanie przeciwstawiają cielesne bycie-w-świecie 
i związane z nim wyobrażenia o umyśle wcielonym. To nie na drodze 
coraz większego abstrahowania ciała w elektronicznie stworzonych 
obrazach człowiek zdoła zbliżyć swoje ciało do prześwietlonego ciała 
boga, które także w stanie prześwietlenia pozostaje „mięsem” i żywym 
organizmem, ale dzięki temu, że ciało bezustannie i od nowa staje się 
tym, co zaświadcza o jego wyjątkowości: staje się dialektyką między 
byciem ciałem i posiadaniem ciała, obdarzonym świadomością żywym 
organizmem. Teatr i performans zwracają uwagę widza na szczególne, 
indywidualne cielesne bycie-w-świecie aktora, na specyficzne akty per- 
formatywne, za pomocą których wytwarza on swoje ciało. Zdają się wte
dy mówić: „Przyjrzyjcie się temu ciału, które w imię innego ciała chcecie 
doprowadzić do zniknięcia, przyjrzyjcie się, jak cierpi i jaśnieje, a wtedy 
pojmiecie, że ukazuje się ono właśnie jako to, czym tak bardzo chcecie 
być - prześwietlonym ciałem”. Już dawno przecież skompromitowały 
one promesse du bonheur złożoną niegdyś przez procesy cywilizacyjne.

37 Por. N. E 1 i a s, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychoge
netische Untersuchungen, Frankfurt/Main 1976.
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Ciało wykonawcy - nawet poprzez jego nieobecność, jak w przypad
ku Idioty Castorfa - zyskuje aurę, którą odebrał mu postępujący proces 
cywilizacyjny. Reprodukowanym w milionach kopii przez elektroniczne 
media obrazom przeciwstawiają się w teatrze i performansie ludzkie cia
ła, wystawione na widok publiczny właśnie jako cierpiące, chore, zranio
ne, naznaczone śmiercią i pokazane w swojej wyjątkowości i wydarze- 
niowości, przeniknięte światłem i mimo swojej kruchości „wspaniałe jak 
pierwszego dnia stworzenia”.

Obecność
W tym miejscu pojawia się szereg pytań. Czy przywracanie aury - 

w sensie, jaki nadał temu terminowi Benjamin - i obecność to syno
nimy? Czy obecność dotyczy istnienia ciała tu i teraz, bez względu na 
konkretne procesy ucieleśnienia, którym ono podlega jako coś, co wciąż 
znajduje się w procesie stawania się? Czy obecność odnosi się raczej do 
specyficznych procesów ucieleśnienia - do procesów ucieleśnienia zja
wiska bycia-ciałem? I dlaczego od obecności miałoby zależeć spełnienie 
obietnicy szczęścia?

W toczącej się dziś dyskusji na temat estetyki obecność jako określo
ną estetyczną właściwość przyznaję się nie tylko - i nawet nie w pierw
szej kolejności - ludzkiemu ciału, ale także - i bodaj przede wszystkim 
- otaczającym nas przedmiotom, a także częściowo, w formie efektu 
obecności, wytworom technicznych i elektronicznych mediów. Pojęcie 
obecności omówię najpierw wyłącznie w odniesieniu do ciała wykonaw
cy, żeby następnie sprawdzić, czy tak zdefiniowane w ramach estetyki 
performatywności pojęcie można zasadnie i z pożytkiem zastosować 
do analizy otaczających nas przedmiotów oraz wytworów technicznych 
i elektronicznych mediów.

Pojęcia „obecność” i „teraźniejszość” znalazły się w centrum dys
kusji estetyków dopiero w ostatnich dekadach. Tymczasem w teorii te
atru od samego początku stanowiły one - a także ich rozmaite histo
ryczne odpowiedniki - przedmiot debaty, szczególnie tej prowadzonej 
przez Ojców Kościoła, a potem kontynuowanej w XVII wieku jako 
Querelle de la moralité du théâtre (Spór o moralność teatru). W traktacie 
Le Comédien (Aktor) opublikowanym w 1747 roku Rémond de Sainte- 
-Albine trafnie podsumował ówczesny stan tej debaty, kiedy w jednym 
z pierwszych akapitów wprowadzenia porównał malarstwo z teatrem: 
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„Malarz przedstawia tylko to, co się wydarzyło. Aktor w pewien sposób 
sprawia, że dzieje się to jeszcze raz”38 * 40. Dwieście pięćdziesiąt lat później 
reżyser Peter Stein doszedł do podobnego wniosku, kiedy - podobnie 
przywołując przykład malarstwa - sławił „cud” teatru, gdzie

” Auszug aus dem „Schauspieler" des Herrn Remond von Sainte Albinę, [w:J Les
sings Werke, red. R. Boxberger, Berlin-Stuttgart 1883-1890, s. 129.
” Cyt. za: P. v o n B e c k e r, Die Sehnsucht nach dem Vollkommenen. Über Peter 
Stein, den Regisseur und sein Stück Theatergeschichte - zum sechzigsten Geburtstag, 
„Der Tagesspiegel” 1997, 1 X.
40 Por. zebrane przez Laurenta Thirouina w jednym tomie wypowiedzi biorących 
udział w debacie. P. N i c o 1 e, Traité de la comédie et autres pièces d‘un proces du 
théâtre, Paris 1998.

jeszcze dzisiaj aktor może powiedzieć: jestem Prometeuszem. [...] Kiedy 
dziś ktoś maluje jak Piero della Francesca i mówi, że trzyma farby w sko
rupkach jaj, to w najlepszym przypadku mamy do czynienia z naśladowa
niem. Tymczasem aktor niczego nie naśladuje. Ucieleśnia rolę jak czyniono 
to dwa i pół tysiąca lat temu”.

Tak Sainte-Albinę, jak Stein podkreślają wyraźnie, że w teatrze wszystko 
rozgrywa się „tu i teraz”, bezpośrednio w obecności widzów, którzy ob
serwują wydarzenia i stają się ich świadkami. Obaj też starają się w ten 
sposób usankcjonować topos teraźniejszości teatru.

Zgodnie z tym toposem teatr, w odróżnieniu od eposu, powieści czy 
serii obrazów, nie opowiada historii, która rozegrała się w innym miej
scu i czasie, ale bezpośrednio pokazuje wydarzenia widzom; wydarzenia 
rozgrywające się hić et nunc i postrzegane przez widza hic et nunc. To, 
co widzowie widzą i słyszą w trakcie przedstawienia, istnieje zatem w te
raźniejszości. Przedstawienia doświadcza się jako procesu i prezentacji, 
a zarazem jako upływu czasu tu i teraz.

Pojęcie teraźniejszości, które dla mnie ma charakter opisowy, w de
batach na temat teatru posiadało w przeważającej mierze charakter war
tościujący. Teraźniejszość postrzegano jako pozytywną bądź negatywną 
właściwość teatru, stanowiącą o jego odpowiednio wyższej bądź niższej 
pozycji w hierarchii sztuk. Zarówno Ojcowie Kościoła, jak i uczestnicy 
Querelle^ przypisywali teatrowi z tego powodu zdolność bezpośrednie
go, zmysłowego oddziaływania na widzów i wywoływania w nich sil
nych, wręcz obezwładniających emocji. Atmosferę w teatrze pojmowano 



152 ROZDZIAŁ IV

i opisywano jako niebezpiecznie zakaźną41. Aktorzy działają na scenie 
pod wpływem emocji, a widzowie oglądają ich kierowane emocjami 
działania i ulegają infekcji. Również w nich budzą się emocje. Percepcja 
obecnego tu i teraz ciała aktora prowadzi wprost do infekcji obecne
go tu i teraz ciała widza. Umożliwia ją teraźniejsze istnienie aktorów 
i teraźniejszy przebieg wydarzeń oraz cielesna współobecność aktorów 
i widzów. Co do tego zgadzają się zarówno obrońcy, jak i przeciwnicy 
teatru, niezależnie od tego, czy uznają, że wzbudzenie emocji prowa
dzi do dobroczynnego katharsis, czy - jak twierdził Rousseau jeszcze 
w drugiej połowie XVIII wieku42 - do naruszenia harmonii; naruszenia 
wysoce szkodliwego dla człowieka, bo oddalającego go od Boga. Jedni 
i drudzy podkreślają, że teraźniejszy wymiar przestawienia umożliwia 
przemianę widzów. „Leczą” się oni z „choroby” uczuć, zatracają się, czy 
choćby zmieniają tożsamość. Teraźniejszość teatru niesie więc ze sobą 
ogromny potencjał przemiany widzów.

41 Do metafory infekcji, która opisuje estetyczne doświadczenie w teatrze w katego
riach cielesnego doświadczenia, niezwykle często odwoływano się w tym sporze. 
Przeżywa ona swój renesans w dzisiejszych debatach estetyków. Por. E. Fischer- 
-Lichte, Zuschauen als Ansteckung, [w:] Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines 
ästhetischen Prinzips, red. N. S u t h o r, M. S c h a u b, München 2004.
42 Rousseau potępia teatr za „bezustanne fale uczuć, które napierają na widza w te
atrze, [...] wytrącają go z równowagi i osłabiają”, czyniąc „niezdolnym do oparcia 
się emocjom”, a więc grożą zatraceniem siebie. J.-J. Rousseau, Brief an Herrn 
d'Alembert über seinen Artikel „ Genf im VII. Band der Encyclopädie und insbeson
dere über seinen Plan, ein Schauspielhaus in dieser Stadt zu errichten, [w:J idem, 
Schriften, t. 1, red. H. R i 11 e r, München-Wien 1978, s. 391.

Przeciwnicy teatru biorący udział w Querelle nie tylko w teraźniej
szości scenicznych wydarzeń upatrywali źródło oddziaływania przed
stawienia. Lokalizowali je wprost w ciele wykonawcy, niezależnie od 
postaci, którą odgrywa i działań, które wykonuje. Twierdzili, że już cie
lesna atrakcyjność aktorów i aktorek działa na widzów płci przeciwnej 
i pociąga ich erotycznie, budząc w nich lubieżne i cudzołożne pożądania, 
a w konsekwencji ich uwodząc.

Przeciwnicy teatru wprowadzili zatem rozróżnienie między dwoma 
typami teraźniejszości w teatrze. Jeden warunkuje i stwarza semiotyczne 
ciało aktora, który przedstawia działania postaci budzącej w widzu emo
cje. Drugi stanowi część fenomenalnego ciała wykonawcy, istniejące 
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jako takie - tu i teraz. Podczas gdy semiotyczne ciało oddziałuje na wi
dza na drodze infekcji41, ciało fenomenalne za sprawą swoich fizycznych 
cech zyskuje moc erotycznego oddziaływania. Uwypuklenie teraźniej
szości, jako danej wraz z czystą obecnością fenomenalnego ciała aktora, 
obejmuje słaba koncepcja obecności.

45 Por. E. Fischer-Lichte, Der Körper als Zeichen und als Erfahrung, s. 67- 
-80.

Wprowadzając to rozróżnienie, przeciwnicy teatru okazali się o wie
le bardziej dalekowzroczni niż jego zwolennicy. Teoretycy w XVIII 
wieku chcieli między innymi, żeby fenomenalne ciało aktora zostało 
wchłonięte przez ciało semiotyczne. Dlatego należy dążyć do „zaraże
nia” widza przez ciało semiotyczne, a więc poprzez przedstawianą za 
jego pomocą i odpowiednio zmodyfikowaną postać fikcyjną. Jednak 
specyficzne promieniowanie wykonawcy nie powinno bezpośrednio od
działywać na ciało widza jako siła erotycznego przyciągania. Winien on 
raczej postrzegać je jako promieniowanie postaci, jako jej szczególną 
- i na wskroś erotyczną - siłę przyciągania. To bowiem sprawi, że widz 
pożądał będzie postaci, a nie aktora.

Jak już pokazałam, z istotnych powodów nigdy nie udało się speł
nić postulatu, by fenomenalne ciało wykonawcy całkowicie stało się 
jego ciałem semiotycznym. Koncepcja ucieleśnienia rozwijała się dalej 
w XIX i nawet jeszcze w XX wieku (ma ona również dzisiaj swoich 
zwolenników), zaś jej utopijny charakter powodował, że rozróżnienie na 
teraźniejszość przedstawianej postaci i teraźniejszość wykonawcy traciło 
rację bytu. Jego miejsce coraz częściej, choć niepostrzeżenie, zajmowa
ło rozróżnienie między różnymi artystycznymi strategiami wykonawcy, 
który starał się przedstawić postać jako teraźniejszą lub zaprezentować 
siebie samego i uwypuklić własne „promieniowanie”, oddziałujące bez 
względu na to, jaką postać przyszło mu przedstawić.

Jeśli przeczytać uważnie recenzje ze spektakli, w których w latach 
1922-1962 występował Gustaf Griindgens - aktor, który zdecydowa
nie hołdował tak koncepcji teatru literackiego, jak ucieleśnieniu w jego 
osiemnastowiecznym znaczeniu - można odnaleźć szereg dowodów na 
to, że uwaga krytyków i widzów kierowała się nie tylko na przedstawia
ną postać, ale przede wszystkim na obecność wykonawcy. Działo się tak 45 
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za sprawą dwóch strategii. Przede wszystkim wskutek zajęcia czy wręcz 
podporządkowania sobie przestrzeni. Pewien krytyk tak pisał na temat 
postaci Marinellego w Emilii Galotti, którą Gründgens zagrał w jednym 
z swoich pierwszych spektakli (Stadttheater Kiel, 1922): „Jakże on pa
nuje nad przestrzenią, choć nie traci ani na chwilę tanecznej swobody 
ruchu! Tak, to on pierwszy rzucał się w oczy. Robił tak zdumiewają
ce wrażenie, że wręcz zapominało się, kogo właściwie grał”44. O roli 
Edypa Gnindgensa w wyreżyserowanej przez niego inscenizacji Króla 
Edypa Sofoklesa (Düssseldorfer Schauspielhaus, 1947) Gert Vielhaber 
pisał:, Jak wyjaśnić to, że kiedy tylko Gründgens pojawia się na scenie, 
przez widownię przepływa magiczna energia? Kiedy przemierza prze
strzeń, nadając jej kształt [...j”45. Pomimo dystansu dwudziestu pięciu 
lat, obaj krytycy podkreślają, że kiedy tylko Gründgens pojawia się na 
scenie, zaczyna panować nad przestrzenią; że właśnie to panowanie nad 
przestrzenią niezwykle silnie oddziałuje na widzów, nim jeszcze zdążą 
stworzyć sobie obraz określonej postaci. Dzięki szczególnej zdolności 
do wypełnienia sobą przestrzeni i zapanowania nad nią, aktor okazuje się 
dla widza teraźniejszy i wydaje mu się nieodparcie obecny, nim jeszcze 
powoła do istnienia postać za pomocą aktorskich środków wyrazu. Co 
więcej, wykazuje się tą zdolnością w każdej roli, to znaczy niezależnie 
od tego, jaką akurat gra postać.

44 F. K i e n z 1, Gustaf mit „f". Wie Gustaf Gründgens entdeckt wurde, [cyt. za:] 
D. W a 1 a c h, „Aber ich habe nicht mein Gesicht". Gustaf Gründgens - eine deut
sche Karriere [przewodnik po wystawie pod tym samym tytułem w Staatsbibliothek 
w Berlinie - Preußischer Kulturbesitz, 9 XII 1999 - 12 II 2000], Berlin 1999, s. 29.
45 G. V i e 1 h a b e r, Oedipus Komplex auf der Bühne, „Die Zeit” 1947, 2 X.

Tak więc wykonawcy udaje się nie tylko opanować scenę, ale wręcz 
przestrzeń całego teatru. Staje się jej panem, oddziałując - w tajemniczy, 
„magiczny” sposób - na widza i zmuszając go do tego, by bez reszty 
skupił swoją uwagę wyłącznie na nim. To druga, swoista strategia, dzięki 
której Gründgens ukazywał się widzom jako istniejący tu i teraz. Krytyk 
Herbert Ihering w ten sposób pisał o nim, kiedy grał Mefistofelesa w in
scenizacji Fausta Lothara Müthela (Staatstheater, Schauspielhaus am 
Gendarmenmarkt, Berlin 1932):

Niełatwo przebić się przez ścianę obojętności na widowni Staatstheater. Ta 
publiczność zamęczyła już niejednego wykonawcę. Griindgensowi udaje 
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się ją poruszyć. Narzuca on swą obecność. Wzbudza emocje. Ale zmusza 
też ludzi, by słuchali. [...] Przerwanie nudy panującej w Staatstheater to 
prawdziwe wydarzenie40.

H. I h e r i n g, [rec. w:] „Berliner Bórsen-Courier” 1932, 3 XII.

Fakt, że Griindgens umiał podkreślić własną obecność, nie oznaczał, że 
lekceważył sobie przedstawianie, odgrywanie postaci. Jego obecność nie 
stanowiła jednak właściwości postaci. Aktor osiągał ten efekt poprzez 
proces ucieleśnienia. W jego wyniku wytwarzał jednak nie swoje ciało 
semiotyczne, lecz specyficzne ciało fenomenalne.

Na tej podstawie można pojęcie obecności zdefiniować w inny spo
sób, tym razem w odniesieniu do fenomenalnego, a nie semiotyczne- 
go ciała wykonawcy. Obecność to bowiem nie własność ekspresywna, 
ale performatywna. Stanowi ona wynik specyficznych procesów ucie
leśnienia, z pomocą których aktor wytwarza swoje fenomenalne ciało 
i sprawia, że panuje ono nad przestrzenią, przykuwając uwagę widzów. 
Należy założyć, że wykonawca potrafi narzucić własną obecność, gdyż 
opanował określone techniki i praktyki, które umie w taki sposób zasto
sować, by wydawał się obecny, kiedy tylko zechce, zaś widzowie muszą 
na niego jakoś zareagować - już w chwili, kiedy pojawia się na scenie, 
i potem w trakcie całego przedstawienia, albo wyłącznie w szczególnych 
momentach. Dla widza, który wyczuwa tę obecność, czy mówiąc do
kładniej, która nagle i niespodziewanie mu się narzuca - „przez widow
nię przepływa magiczna energia” - wydaje się ona zupełnie nieprzewi
dywalna, nieopanowana, nieuchwytna i wszechogarniająca. Widzowie 
wyczuwają siłę, którą wyzwala w sobie aktor i która zmusza ich do tego, 
by całą swoją uwagę skupili tylko i wyłącznie na nim, choć nie czująsię 
wcale przez tę siłę obezwładnieni. Odbierająjąraczej jako źródło energii. 
Widzowie wyczuwają, że wykonawca w jakiś niecodziennie intensywny 
sposób istnieje tu i teraz, co z kolei pozwala im samym w niecodziennie 
intensywny sposób poczuć swe teraźniejsze istnienie. Obecność wydarza 
się dla nich jako intensywne doświadczenie teraźniejszości. Tego, w jaki 
sposób aktor panuje nad przestrzenią i skupia na sobie uwagę, dotyczy 
mocna koncepcja obecności.

To wciąż jest jeszcze dość pobieżne określenie obecności, opie
rające się w głównej mierze na wypowiedziach dotyczących Gustafa * 
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Griindgensa. Nie uwzględnia więc ono zwrotu performatywnego w la
tach sześćdziesiątych ani późniejszych tendencji i tylko w niewielkim 
zakresie pozwala odpowiedzieć na pytania postawione na początku tego 
rozdziału. Wprawdzie sformułowana dotąd definicja charakteryzuje 
obecność jako wynik specyficznych procesów ucieleśnienia, jednak na 
jej podstawie bardzo trudno wyjaśnić, w jaki sposób może się ona przy
czynić do przywrócenia aury, o czym już wspominałam. Jak powszech
nie wiadomo, Benjamin zdefiniował aurę jako „niepowtarzalne zjawisko 
pewnej dali, niezależnie od tego, jak blisko by ona była”47. Oznacza to, 
że auratyzacja wprowadza pewien dystans. Nawet jeśli auratyczne zja
wisko wydaje się całkiem blisko, to nie da się go uchwycić, bowiem 
ciągle się ono oddala. Tymczasem obecność można określić jako inten
sywne doznanie teraźniejszości. Benjamin piszę dalej: „Wypoczywając 
w letnie popołudnie, przesuwać wzrokiem po grzbiecie wrzynającego 
się w horyzont łańcucha górskiego czy po gałęzi, rzucającej na nas swój 
cień, aż chwila lub godzina będzie miała swój udział w tym zjawisku - to 
oddychać aurą tych gór, aurą tej gałęzi”48. Aurą się oddycha, to znaczy, 
odczuwa się ją cieleśnie, tak jak obecność, kiedy widz cieleśnie doznaje 
działania siły pochodzącej od wykonawcy. Należy zatem wyjaśnić, jaka 
relacja łączy aurę i obecność.

47 W. B e n j a m i n, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, tłum. J. S i k o r- 
s k i, [w:] idem, Anioł historii, Poznań 1996, s. 201-240.
48 Ibidem, s. 37.
49 M. S e e 1, Inszenieren als Erscheinenlassen. Thesen über die Reichweite eines 
Begriffs, [w:] Ästhetik der Inszenierung, red. J. Frücht 1, J. Zimmermann, 
Frankfurt/Main 2001, s. 53.

Trudno powiedzieć, dlaczego tak zdefiniowana obecność miałaby 
gwarantować spełnienie obietnicy szczęścia. Z pewnością należy przy
znać rację Martinowi Seelowi, który stwierdza, że „w naszym życiu tę- 
sknimy za odczuciem teraźniejszości”, że „teraźniejsze momenty na
szego istnienia chcemy też doświadczać jako namacalnie teraźniejsze”49. 
Trudno jednak na tej podstawie mówić, że pragniemy doświadczać obec
ności i że zaspokojenie tej potrzeby spełni obietnicę szczęścia.

Wprowadzona przeze mnie definicja obecności nie tylko pozwala 
udzielić mało satysfakcjonujących odpowiedzi na postawione na począt
ku pytania. Co więcej, prowokuje ona kolejne pytania. Jak należy rozu
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mieć „przepływ magicznej energii”, który w dodatku nazwałam pew
ną „siłą”? Przede wszystkim jednak: co się dzieje, kiedy wykonawca 
manifestuje swoją obecność? Czy chodzi o .jedyną w swoim rodzaju” 
teraźniejszość jego fenomenalnego ciała czy też jakąś szczególną jego 
właściwość?

Od lat sześćdziesiątych twórcy teatru, sztuki akcji i performansu usil
nie starali się odpowiedzieć na te pytania. Jako punkt wyjścia przyjmo
wali radykalne przeciwstawienie obecności i reprezentacji/odgrywania 
roli, co pozwoliło im wyizolować i, by tak rzec, pokazać w „powiększe
niu” zjawisko obecności. U swych początków sztuka akcji i performansu 
zwróciła się nie tylko - jak już parokrotnie podkreślałam - przeciwko 
komercjalizacji sztuki, artefaktom traktowanym jako towar, ale także 
bardzo gwałtownie opowiedziała się przeciwko konwencjom teatralnym. 
Konwencje pozwalały przedstawiać fikcyjne światy jako teraźniejsze; 
światy, w których działały fikcyjne postaci, zaprojektowane w tekście 
literackim. Taki teatr traktowano jako najlepszy przykład reprezentacji, 
jego teraźniejszość była zaledwie przedstawiona, była jedynie pewnym 
,jak gdyby”. W geście sprzeciwu twórcy sztuki akcji i performerzy wy
sunęli postulat „rzeczywistej” teraźniejszości. W czasie akcji artystycz
nych i performansów miały miejsce realne wydarzenia, rozgrywające się 
w rzeczywistych przestrzeniach i czasie - zawsze hic et nunc, wyłącznie 
w teraźniejszości.

W teatrze do przeciwstawienia reprezentacji i obecności doszło 
wtedy, gdy podważono wcześniej powszechnie i jednogłośnie postulo
waną- z wyjątkiem historycznej awangardy - jedność aktora i postaci. 
Wciąż na nowo próbowano oddzielać aktora od postaci, tę ostatnią sta
rając się w dużej mierze, a nawet w całości wyeliminować. Przyniosło 
to nie tylko nową definicję ucieleśnienia, jak przypomniałam powyżej, 
ale także szczegółowe analizy zjawiska obecności. Teatr, sztuka akcji 
i performans pomagają bowiem odpowiedzieć na dwa z postawionych 
dotąd pytań.

Odpowiedzi na pierwsze z nich obsesyjnie poszukiwał Eugenio 
Barba, nie tylko w takich inscenizacjach, jak Ornitofilene (1965-1966), 
Kaspariana (1967-1968), Der Milljon (1978, czwarta wersja 1982-1984), 
Brechts Asche (1982-1984), Evangelist Oxyrhincus (1985), które przy
gotowywał z Odin Teatret w Holstebro (Nordisk Teaterlaboratorium for 
Skuespillerkunst) i pokazywał publiczności na całym świecie, ale także 
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w założonej przez siebie i prowadzonej Intemational Schools of Theatre 
Anthropology, której spotkania odbywają się regularnie od 1980 roku 
w różnych europejskich miastach. Barba odróżnia pre-ekspresywny i eks- 
presywny poziom sztuki aktorskiej. O ile na poziomie ekspresywnym 
coś się przedstawia, to na poziomie pre-ekspresywnym prezentuje się 
tylko teraźniejszość wykonawcy i dochodzi do wyeksponowania obec
ności. Barba zaobserwował, że „przepływ magicznej energii”, o którym 
pisał Gert Vielhaber w odniesieniu do gry Griindgensa, jest szczególnie 
intensywny w przedstawieniach teatrów indyjskich i dalekowschodnich. 
Dlatego badał techniki i praktyki, którymi posługiwali się ich mistrzo
wie, by podkreślić własne istnienie w teraźniejszości. Następnie doszedł 
do wniosku, że te techniki i praktyki służą do tego, by wyzwolić w wy
konawcy energię, która przenosi się potem na widzaso.

Idąc w ślad odkryć Barby, dojdziemy do wniosku, że nie wystarczy 
traktować strategii ucieleśnienia, służących aktorom do wytworzenia 
efektu obecności, jako przyczyny powstania panującej nad przestrzenią 
i skupiającej na sobie uwagę cielesności. O wiele bardziej celem ucie
leśnienia pozostaje wytworzenie energii, to znaczy, potraktowanie wła
snego ciała jako źródła energii. Wykonawca posługuje się określonymi 
technikami i praktykami, aby wytworzyć energię, która cyrkulując mię
dzy nim a widzami, oddziałuje na nich bezpośrednio.

„Magia” obecności to zatem wynik szczególnych umiejętności wy
konawcy zdolnego wytworzyć w sobie taką energię, która w wyczuwalny 
dla widzów sposób krąży w przestrzeni i wpływa na nich, prowadząc do 
przemiany. Ta energia to siła, którą wyzwala w sobie wykonawca50 51. Jeśli 
w konsekwencji widz wzbudzi w sobie energię, to odbierze wykonawcę 
jako źródło siły, która nagle i niespodziewanie tryska i zaczyna przepły
wać między nim a wykonawcą, doprowadzając do jego przemiany.

50 Por. E. B a r b a, Jenseits der schwimmenden Inseln. Reflexionen mit dem Odin Te- 
atret. Theorie und Praxis des Freien Theaters, Reinbek bei Hamburg 1985, głównie 
s. 51-174; por. hasło Pre-expressivity (pre-ekspresywność), [w:]/l Dictionary of The
atre Anthropology. The Secret Art of the Performer, red. E. B a r b a, N. S a v a r e s e, 
London-New York 1991, s. 186-204; por. także hasło Energy (energia), ibidem, 
s. 74-94.
51 Często wyzwalanie energii poprzez określone działania to kwestia specyficznego 
treningu aktora. Por. Ch. Weiler, Haschen nach dem Vogelschwanz. Überlegungen 
zu den Grundlagen schauspielerischer Praxis, [w:] Szenarien von Theater (und) Wis
senschaft, red. Ch. Weiler, H.-T. Lehmann, Berlin 2003, s. 204-214.
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Barba identyfikuje oraz opisuje techniki i praktyki, za pomocą któ
rych mistrzowie teatru indyjskiego i dalekowschodniego wyzwalają ten 
szczególny rodzaj energii, którą widzowie odbierają jako żywą i teraź
niejszą, jako grę przeciwieństw. Na przykład, wszystkie podstawowe 
pozycje orientalnych aktorów/tancerzy powstają w efekcie zaburzenia 
równowagi typowej dla codziennych technik posługiwania się ciałem. 
Poszukuje się wtedy nowej równowagi, wymagającej większego wy
siłku i wykorzystującej nowe napięcia, pozwalającej utrzymać ciało 
w pozycji pionowej. Aktorzy orientalni rozpoczynają też często okre
ślone działania w kierunku przeciwnym do celu, który chcą osiągnąć. 
Jeśli chcą pójść w lewo, pierwszy krok robią w prawo, aby potem nagle 
zwrócić się w lewo52. Chodzi zatem o takie techniki cielesne, które nie 
tylko - jak podkreśla Barba - nie naśladują codziennych praktyk, ale 
także lekceważą przyzwyczajenia percepcyjne widza, prowadząc do po
wstania nowych napięć.

52 Choć Barba wychodzi z założenia, że te praktyki stanowią realizację pewnych 
uniwersalnych zasad, dla mnie są one specyficzne dla określonych kultur.

Techniki, jakimi posługiwali się członkowie chóru w spektaklach 
Schleefa, służące wytworzeniu ich fenomenalnego ciała jako ciała ener
getycznego, polegały na rytmicznych ruchach ciał i rytmicznym poda
waniu tekstu. Wyzwalały w efekcie ogromną energię, którą odczuwali 
widzowie i która prowokowała ich do tego, aby sami siebie wytwarzali 
jako ciała energetyczne. I tutaj rytm powodował naruszenie przyzwy
czajeń percepcyjnych widzów, wprawiał ich w stan liminalny, w którym 
wciąż powstawały nowe napięcia.

W spektaklach Grotowskiego impuls i reakcja miały pojawiać się 
jednocześnie. Wilson opracowywał techniki zwolnionego tempa, ryt- 
mizacji i repetycji, które wywoływały u widza szczególne doznanie 
teraźniejszości i miały wyzwolić w nim energię. A zatem wspomniane 
już techniki i praktyki oddzielania wykonawcy od postaci, uwypukla
nia jego szczególnej, indywidualnej cielesności można także opisać jako 
techniki i praktyki wytwarzania obecności. To właśnie one pozwalają 
wykonawcy pokazać własne fenomenalne ciało jako ciało energetyczne 
i w ten sposób pozwolić widzom, by samych siebie odczuli jako ciała 
pełne energii.



160 ROZDZIAŁ IV

Dyskusja na temat pojęcia obecności, jaka toczy się od czasów zwro
tu performatywnego na polu teatru, sztuki akcji i performansu, a także 
w dziedzinie estetyki, obejmuje swoim zasięgiem również dominującą 
w zachodniej tradycji dychotomię ciała i umysłu. Pojęcie obecności 
w fascynujący sposób łączy w sobie cielesne i umysłowe komponenty, 
które w specyficzny sposób tworzą jedną całość i wzajemnie na siebie 
oddziałują. Dlatego często podkreśla się, że nawet jeśli obecność to dzia
łanie ciała wykonawcy i widz odbiera je cieleśnie, to wcale nie ozna
cza, że „zjawisko ma charakter rzeczywisty i cielesny, tylko mentalny. 
Obecność, bycie tutaj to «pozaczasowy» proces świadomości, zarazem 
podlegający i nie podlegający upływowi czasu”53. Lehmann ma w pełni 
rację, kiedy piszę, że obecność należy rozumieć jako proces świadomo
ści, i to taki, który posiada cielesny wyraz i jest cieleśnie odczuwany 
przez widza. Twierdzę jednak, że obecność to zjawisko, którego nie da 
się ująć w binarnych kategoriach ciało/duch, albo ciało/umysł. Ono pod
waża czy wręcz znosi tę dychotomię. Kiedy aktor wytwarza własne cia
ło jako energetyczne i w ten sposób eksponuje własną obecność, wtedy 
objawia się jako wcielony umysł, to znaczy jako istota, w której ciało 
i umysł/świadomość nie dadzą się żadną miarą od siebie oddzielić, gdyż 
oba te elementy stanowią od samego początku integralną całość.

53 H.-T. Lehmann, Die Gegenwart des Theaters, [w:J TRANSFORMATIONEN. 
Theater der neunziger Jahre, red. E. Fischer-Lichte, D. Kolesch, 
Ch. Weiler, Berlin 1999, s. 13.

I nie dotyczy to wyłącznie ani aktorów/tancerzy orientalnych, któ
rzy wedle Barby w szczególnie intensywny sposób wywołują wrażenie 
obecności, ani „świętego” aktora Ryszarda Cieślaka. To prawda, dzięki 
ich wyjątkowo wyrazistej, intensywnej obecności lepiej widać, że opo
zycja ciała i umysłu/świadomości została podważona, a fenomenalne 
ciało aktora wydaje się wcielonym umysłem. Lecz w równej mierze do
tyczy to wszystkich aktorów, którym przypisujemy obecność. Obecność 
wykonawcy sprawia, że widz postrzega i doświadcza go, a zarazem sa
mego siebie jako wcielonego umysłu, jako procesu ciągłego stawania 
się. Krążącą energię odbiera natomiast jako siłę transformacji, czyli jako 
siłę życiową. Ten aspekt obejmuje radykalna koncepcja obecności.

Koncepcja ta pozwala wyjaśnić, dlaczego w obecności wykonaw
cy może spełnić się promesse du bonheur procesów cywilizacyjnych. 
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U podstaw procesu cywilizacyjnego w kulturze zachodniej leży dycho
tomia ciała i ducha. Ten proces przebiega tym szybciej i skuteczniej, im 
lepiej ludzie potrafią poddać swoje ciała kontroli umysłu, abstrahować 
od nich i uwolnić się od uwarunkowań, które zostały im dane wraz z eg
zystencją cielesną. Proces ten zakończy się zniesieniem tej dychotomii, 
kiedy ciało zostanie zupełnie wchłonięte przez „umysł”. Obecność fak
tycznie spełnia tę obietnicę. Znosi dychotomię ciała i umysłu, albo - jak 
twierdzi Elias - przenosi ją na inny poziom. Anuluje ją, kiedy pozwala, 
by określony aktor pojawił się jako wcielony umysł i w ten sposób dał 
widzom możliwość doświadczenia zarówno samych siebie, jak wyko
nawcy jako wcielonych umysłów.

Zamiast odsuwać wypełnienie obietnicy szczęścia w przyszłość jako 
zwieńczenie procesu cywilizacyjnego, obecność aktora wypełnia ją tu 
i teraz. Co więcej, obecność wykonawcy pozwala widzowi w jednej 
chwili doświadczyć samego siebie jako wcielonego umysłu, co jedno
znacznie dowodzi, że obietnica została spełniona. Człowiek to wcielony 
umysł. Nie można go zredukować ani do ciała, ani do umysłu, ani do 
pola zmagań, na którym ciało i umysł walczą o dominację. Umysł nie 
istnieje bez ciała i poprzez nie się wyraża.

Widz, który wyrósł w kulturowej tradycji Zachodu, przyzwyczaił 
się pojmować siebie w kategoriach postulowanej przez tę tradycję dy
chotomii ciała i umysłu, a zarazem odsuwać zniesienie tej dychotomii 
w przyszłość bądź uznawać ją za rzadkie szczęście, które tu i teraz przy
pada w udziale tylko nielicznym wybrańcom ze względu na ich szcze
gólny status, często o charakterze religijnym. Taki widz doświadcza 
obecności wykonawcy jako wcielonego umysłu, sam przy tym stwarza
jąc się jako wcielony umysł. Przeżywa to jako moment szczęścia, które
go w codziennym życiu nie da się osiągnąć. Aby ponownie go przeżyć, 
należy ponowić doświadczenie obecności. W ten sposób widz uzależnia 
się od tych krótkich chwil szczęścia, które może mu dać tylko obecność 
wykonawcy.

W momencie obecności nie wydarza się nic nadzwyczajnego, jedy
nie to, co zwyczajne, zostaje uwypuklone i zmienione w wydarzenie: 
wyjątkowość człowieka, polegająca na byciu wcielonym umysłem. 
Doświadczyć kogoś i siebie samego jako istniejących w teraźniejszości, 
jako obecnych, oznacza doświadczyć jego i siebie jako wcielonych umy
słów i dzięki temu zwyczajne bycie odczuć jako niezwykłe, przemienio
ne, ulegające transfiguracji.
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O ile pojęcie aury podkreśla moment zachwytu w trakcie przemiany, 
noli me tangere, które odbiera się jednocześnie cieleśnie i je „wdycha”, 
o tyle pojęcie obecności zostaje podkreślone przede wszystkim przez 
nadanie niezwykłości temu, co zwyczajne, wysunięcie jej na pierw
szy plan, co daje się odczuć cieleśnie i dlatego staje się wydarzeniem. 
Przywrócenia aury i obecności nie można ze sobą zrównać, ale zarazem 
nie stanowią one przeciwieństwa. Podkreślają raczej odmienne aspekty 
i momenty tego samego procesu, kiedy to przemianie ulega także widz.

Pojęcie aury można stosować w odniesieniu do przedmiotów, na
tomiast w przypadku obecności jest to możliwe tylko w dwóch pierw
szych jej koncepcjach. Owszem, przedmioty również mogą panować 
nad przestrzenią i przykuwać uwagę, czyli może ich dotyczyć mocna 
koncepcja obecności, jeśli te ich cechy rozpatrywać się będzie niezależ
nie od procesów ucieleśnienia. Natomiast radykalna koncepcja nie obej
muje przedmiotów, choć je także postrzega się jako obecne, co często 
dzieje się w przedstawieniach teatralnych i performansach. To jednak 
oczywiste, że ich teraźniejszego istnienia nie da się opisać w kategoriach 
wcielonego umysłu i pojawiania się. Jeśli ta właściwość staje się naj
istotniejszym parametrem radykalnej koncepcji pojęcia obecności, na
leży je zarezerwować wyłącznie dla ludzi. Teraźniejszość przedmiotów 
można zapewne bardziej adekwatnie opisać z pomocą zapożyczonego od 
Gemota Bóhme określenia „ekstaza rzeczy”. Jak w przypadku obecności 
ludzi, kiedy pojawiają się jako to, czym zawsze są, a więc jako wcie
lony umysł, rzeczy osiągają ekstazę, kiedy pojawiają się jako to, czym 
zawsze są, a czego nie dostrzegają ludzie, którzy w życiu codziennym 
instrumentalizują je i funkcjonalizują54. W dalszej części moich rozwa
żań podejmę problem relacji między pojęciami obecności (wykonawcy) 
i ekstazy (rzeczy).

54 G. B ö h m e, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt/Main 1995, głównie 
s. 31-34. Por. także część Atmosfera w kolejnej sekcji niniejszej książki.

Żadnego z tych pojęć nie da się jednak zastosować w odniesieniu do 
wytworów technicznych i elektronicznych mediów, które mogą wpraw
dzie wytwarzać efekty obecności, ale nie samą obecność. Pojęcie obec
ności, związane nierozerwalnie z procesem pojawiania się, podważa 
kluczową i fundamentalną dla estetycznych debat ubiegłych wieków dy
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chotomię bytu i pozoru. Natomiast efekty obecności produkowane przez 
techniczne i elektroniczne media zakładają jej istnienie. Wytwarzają po
zór teraźniejszości, nie powodując jednocześnie faktycznego pojawie
nia się ciał i przedmiotów. Dzięki określonym strategiom udaje im się 
spełnić obietnicę teraźniejszości i sprawić, że ludzkie ciała, ich części, 
rzeczy czy krajobrazy zaczną się w szczególnie intensywny sposób wy
dawać teraźniejsze, choć w rzeczywistości chodzi o rzucany na ekran 
snop światła albo specyficzny układ pikseli. Tak na ekranie kinowym, jak 
w telewizji lub na monitorze komputera ludzkie ciała, rzeczy i krajobra
zy pojawiają się faktycznie jako teraźniejsze. To właśnie ten szczególnie 
udatny pozór ich teraźniejszości odpowiada za wywołanie tak zwanego 
efektu obecności. Realne ciała, przedmioty i krajobrazy zamieniają się 
w grę świateł i pikseli. To one są teraźniejsze, a nie to, co za ich sprawą 
wydaje się teraźniejsze.

W ten sposób również techniczne i elektroniczne media zdają się 
spełniać promesse du bonheur procesu cywilizacyjnego. Również one 
starają się znieść dychotomię ciała i świadomości, materii i umysłu. 
Jednak droga, którą obierają, wiedzie w kierunku dokładnie przeciwnym 
do obecności. Podczas gdy obecność ludzkiego ciała pojawia się w swo
jej materialności jako ciało energetyczne i żywy organizm, techniczne 
i elektroniczne media stwarzają pozór teraźniejszości ludzkiego ciała, 
pozbawiając je materialności i cielesności. Im lepiej udaje się im ode
brać materialność ludzkim ciałom, rzeczom i krajobrazom, by je odre
alnić, tym intensywniej i bardziej obezwładniająco oddziałuje pozór ich 
teraźniejszości. Ten pozór może z powodzeniem - jak w teatrze XVIII 
wieku - wzruszyć widza do łez, przestraszyć go i przerazić, sprawiając, 
że wstrzyma on oddech, zacznie się pocić, a jego puls się znacznie pod
niesie55. Stwarzana przez nie iluzja okazuje się często bardziej przekonu
jąca niż w teatrze tradycyjnym, wywołuje bowiem u widza silne fizjolo
giczne, emocjonalne, energetyczne i motoryczne reakcje. Jednocześnie 
nie sprawia ona, że fenomenalne ciało wykonawcy pojawia się jako te
raźniejsze, nie pokazuje go jako wcielonego umysłu. Efekty obecności 
i pozór teraźniejszości spełniają obietnicę teraźniejszości raczej przez to, 

55 Por. H. Kappelhoff, Matrix der Gefiihle. Das Kino, das Melodrama und das 
Theater der Empfindsamkeit [rozprawa habilitacyjna], FU Berlin 2002.
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że - zgodnie z logiką tego procesu - odbierają materialność rzeczywi
stej cielesności wykonawcy, odcieleśniająjąi sprawiają, że tej teraźniej
szości doświadcza się wyłącznie jako estetycznego pozoru, w zupełnym 
oderwaniu od realnej, materialnej cielesności.

I obecność, i efekty obecności można traktować jako próby spełnie
nia obietnicy szczęścia, jaką składał proces cywilizacyjny. O ile jednak 
efekty obecności wytwarzane przez techniczne i elektroniczne media po
dążają za logiką procesu cywilizacyjnego, to przecież obecność w czasie 
przedstawienia, sprzeciwiając się tej logice, może podać ją w wątpli
wość, zakwestionować i pokazać, że nie ma ona racji bytu.

W tym sensie estetyka performatywności to estetyka obecności56, 
a nie estetyka efektów obecności; to „estetyka pojawiania się”57, a nie 
„estetyka pozoru”.

36 Por. H.-T. Lehmann, Die Gegenwart des Theaters, s. 22.
37 M. S e e 1, Ästhetik des Erscheinens, München 2000.

Cialo/zwierzę
Kiedy podejmuje się problem cielesności w teatrze i performansie od 

lat sześćdziesiątych, nie wystarczy ograniczyć się do tego jej typu, który 
wytwarzali aktorzy i performerzy. Często bowiem w ich przedstawie
niach brały udział także zwierzęta. Najlepiej znane przykłady z lat sie
demdziesiątych to konie w inscenizacji Bachantek Grübera (Schaubühne 
am Halleschen Ufer, 1974), obecne na scenie w czasie całego przedsta
wienia - choć przez większość czasu za szybą - a także kojot w akcji 
Beuysa I like America and America likes me (Lubię Amerykę, a Ameryka 
lubi mnie, René Block Gallery w Nowym Jorku, 1974). W latach dzie
więćdziesiątych zwierzęta coraz częściej „występowały” na scenie. 
Marina Abramovic, która w jednym z performansów (przygotowanych 
razem z Ulayem) wykorzystała węża, w Dragon Heads (Głowy węży), 
pokazywanym w różnych miejscach w latach 1990-1994, pozwalała, aby 
wokół jej ciała owijały się pytony. Jan Fabre w Macht der theatralischen 
Torheiten (Potęga sztuczek teatralnych, Biennale w Wenecji, 1984) 
wprowadził na scenę dwie papugi i żaby, a w Das Glas im Kopf wird 
vom Glas (Szkło w głowie jest ze szkła, De Vlaamse Opera w Antwerpii, 
1990) na scenę wchodził „chłopiec z księżycem i gwiazdami nad głową” 
z afrykańską sową na ramieniu. W Sweet Temptations (Słodkie pokusy, 
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Wiener Festwochen, 1991) na scenie ponownie pojawiła się afrykańska 
sowa, tym razem siedząca na gałęzi. W Sie war und sie ist, sogar (Była 
i jest, nawet, Felix Meritis w Amsterdamie, 1991) po scenie chodziły 
dwa pająki ptaszniki, dotykając co chwila brzegu białej sukni aktorki 
Els Deceukelier. A w Fälschung wie sie ist, unverfälscht (Oszustwo jakie 
jest, bez oszustwa, Théâtre National w Brukseli, 1992) na scenie miau
czało dwadzieścia jeden kotów, wszystkie trzymane na krótkiej smy
czy. Pojawiły się one tylko w kilku pierwszych przedstawieniach, póź
niej z nich zrezygnowano. W inscenizacjach Franka Castorfa na scenie 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zwierzęta można było zobaczyć 
bardzo często: pyton w Pension Schöller (Pensjonat Schöller, 1994), 
kozy w Hauptmanns Weber (Tkacze Hauptmanna, 1997), koń w Stadt 
der Frauen (Miasto kobiet, 1995), małpa w Schmutzige Hände (Brudne 
ręce, 1998), złota rybka w Biesach (1999), a także pies w Vaterland 
(Ojczyzna, 1999-2000) oraz w Skrzywdzonych i poniżonych (2001).

„Występy” zwierząt w przedstawieniach teatralnych to żadna no
wość. Wiadomo, że pojawiały się one na scenie już w średniowiecznych 
widowiskach liturgicznych, a także bardzo często w przedstawieniach 
dworskich w XVI i XVII wieku. Znana jest powszechnie historia sztu
ki Castellego Der Hund des Aubry de Mont-Didier (Pies Aubry’ego 
de Mont-Didera), w której „główną rolę” grał pies58. Kiedy Caroline 
Jagemann w 1817 roku zaprosiła to przedstawienie na występy gościnne 
w weimarskim teatrze dworskim, jego dyrektor, Johann Wolfgang von 
Goethe, w proteście zrezygnował z pełnionej funkcji.

” W XIX wieku w całej Europie grano tzw. „psie dramaty”, pisane specjalnie z głów
ną rolą dla psa, które bardzo szybko stały się ogromną atrakcją. Por. M. D o fa
so n, A Dog at all Things. The Transformation of the Onstage Canine, ¡550-1850, 
[w:] Performance Research. On Animals, red. A. R e a d, t. 5, nr 2, London 2000, 
s. 116-124.

O ile w widowiskach liturgicznych zwierzęta miały znaczenie sym
boliczne, w przedstawieniach dworskich w XVI i XVII wieku przede 
wszystkim znaczenie emblematyczno-symboliczne, to od XVIII wieku 
zaczęły pełnić funkcję dramaturgiczną, a w naturalizmie stały się waż
nym elementem charakterystyki środowiska. Często miały też tworzyć 
odpowiednią atmosferę, jak w Orestei Reinhardta, gdzie pojawienie się 
na scenie koni krytyk Jacobson z pogardą określił jako „cyrkowe sztucz
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ki najniższego lotu”, a ich zwierzęcą zmysłowość jako odpowiednią 
dla publiczności „wychowanej na walkach byków”. W wymienionych 
przedstawieniach powstających od lat siedemdziesiątych trudno odna
leźć takie znaczenia i funkcje zwierząt59. Wypowiedzi artystów świadczą 
raczej o tym, że chodzi im o nową formę komunikacji między ludźmi 
i zwierzętami. Na przykład Beuys określił akcję z kojotem jako „dialog 
energetyczny”60, zaś Marina Abramovic w następujący sposób opisała 
swoją interakcję z pytonami: „Siedzę nieruchomo na krześle, a wokół 
mego ciała owija się pięć pytonów. Węże o długości od 3 do 4,5 metra 
przez dwa tygodnie przed performansem nie dostawały nic do jedzenia. 
Otacza mnie krąg z lodowych bloków. Podczas performansu węże poru
szają się wzdłuż moich kanałów energetycznych, po moim ciele”61.

59 Nie oznacza to wcale, że dziś zwierzęta nie spełniają funkcji dramaturgicznej 
w przedstawieniach. Tak działo się w przypadku pudla królewskiego w inscenizacji 
Fausta w reżyserii Petera Steina (Hannover-Berlin-Wien, 2000-2001), albo pytona 
w inscenizacji Pasożytów Mariusa von Mayenburga w reżyserii Thomasa Ostermeie- 
ra (Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu i Schaubühne w Berlinie, 2000).
60 Cyt. za C. T i s d a 11, Joseph Beuys Coyote, München 1988, s. 13.
61 Cyt. za: Marina Abramovic Artist Body. Performances 1969-1997, red. T. S t o o s s, 
Mailand 1998, s. 326. Performans miał miejsce w Mediale Deichtorhalle w Hambur
gu i trwał godzinę.
62 Początkowo akcja miała być pokazywana na otwarcie René Block Gallery od 
21 maja, od godz. 10.00 do 25 maja, do godz. 18.00. Kiedy jednak Beuys po przy
jeździe nie zastał galerii w takim stanie, jakiego sobie życzył, przeniósł akcję na 
23 maja. Opisuję ją głównie na podstawie dokumentacji Caroline Tisdall oraz re
lacji Uwego M. Schneede opublikowanej w książce Joseph Beuys..., s. 330-353. 
Uwzględniam również film Helmutha Wietza Joseph Beuys. I like America and 
America likes me, Berlin 1974.

W obu przypadkach chodzi o dzikie, nietresowane zwierzęta, któ
rych zachowanie uznawano za nieprzewidywalne, a także niemożliwe 
do zaplanowania i sterowania. Dzikie zwierzęta podążały za głosem in
stynktu. Zarazem oboje artyści twierdzili, że odkryli nową możliwość 
komunikacji z nimi, którą opisywali jako wymianę energii. Brzmi to 
w pierwszej chwili dość tajemniczo. Co mogli mieć na myśli, spróbuję 
wyjaśnić na przykładzie akcji Beuysa z kojotem.

Akcja ta, na prośbę artysty pieczołowicie udokumentowana przez 
fotografika Caroline Tisdall, miała miejsce od 23 do 25 maja 1974 roku 
w René Błock Gallery w Nowym Jorku, w godzinach 10.00-18.0062. Na 
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lotnisku im. Kennedy’ego Beuys kazał zawinąć się w filc i zawieźć ka
retką pogotowia ratunkowego do galerii, gdzie przebywał przez pięć dni. 
W ten sam sposób odleciał do Europy. Akcję przeprowadzono w gale
rii, w podłużnym pomieszczeniu z trzema oknami, w którym widzów 
oddzielała od Beuysa i kojota metalowa siatka. W jednym kącie leżało 
trochę słomy, którą przywieziono razem z kojotem. Artysta przygotował 
poza tym dwie płachty filcu, laskę, rękawiczki, latarkę i pięćdziesiąt eg
zemplarzy gazety „The Wall Street Joumal”, które codziennie dostarcza
no. Beuys pokazał gazety kojotowi, a ten je obwąchał i na nie nasikał.

Artysta rozłożył obie płachty filcu pośrodku pomieszczenia. Jedną 
z nich zwinął niechlujnie i do środka włożył latarkę, kierując świa
tło wprost na widzów. Egzemplarze „The Wall Street Joumal” ułożył 
w dwóch stosach z przodu pomieszczenia. Z przewieszoną przez ramię 
laską, Beuys ubrał brązowe rękawiczki, podszedł do drugiej filcowej 
płachty i owinął się nią tak, że laska wystawała u góry. Taki kształt ule
gał następnie zmianom. Gdy Beuys stał wyprostowany zakończenie la
ski sterczało pionowo. Kiedy schylał się w prawo, laska kierowała się 
w stronę podłogi. Kiedy klękał, a potem kucał, laska dotykała podłogi. 
Cały czas obracał się przy tym wokół własnej osi, zgodnie z kierunkiem 
ruchu i biegu kojota. Potem znowu upadł bokiem na podłogę i leżał na 
niej wyciągnięty. Nagle zerwał się, odrzucił płachtę z filcu i trzykrotnie 
uderzył w metalowy trójkąt, który miał zawieszony na szyi. Kiedy zapa
dła cisza, przez dwadzieścia sekund Beuys kazał odtwarzać zza kraty od
głos pracującej turbiny. Kiedy znowu zapanowała cisza, zdjął rękawiczki 
i rzucił w stronę kojota, który zaczął je tarmosić w pysku. Potem podszedł 
do gazet rozrzuconych i częściowo podartych przez kojota, i ponownie 
poukładał je w równe stosy. Na koniec położył się na słomie, aby zapalić 
papierosa. Tylko w tej chwili kojot dotrzymywał mu towarzystwa, poza 
tym wołał leżeć na płachcie filcu. Kojot patrzył w kierunku, gdzie padało 
światło latarki, ale nigdy nie zbliżył się do widzów. Najczęściej niespo
kojnie przemierzał pomieszczenie, podbiegał do jednego z okien i przez 
nie wyglądał. Potem znów zabierał się za darcie gazet, rozrzucał je po 
pomieszczeniu lub na nie sikał.

Kojot zachowywał dystans wobec postaci zawiniętej w filc. Potem, 
podenerwowany, okrążał ją i obwąchiwał, próbował doskoczyć do laski 
i gryzł filc na drobne kawałki. Kiedy postać leżała wyciągnięta na pod
łodze, obwąchiwał ją, szturchał pyskiem, drapał łapą, albo kulił się obok 
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niej i próbował wczołgać do środka. Najczęściej jednak trzymał się na 
dystans, nie spuszczając wzroku z nieruchomego kształtu. Tylko kiedy 
Beuys palił papierosa, leżąc na słomie, kojot regularnie próbował się do 
niego zbliżyć. Po wypaleniu papierosa Beuys wstawał, układał płachtę 
z filcu i ponownie się nią owijał. W ciągu trzech dni człowiek i zwierzę 
zbliżyli się do siebie. Potem Beuys powoli rozsypał słomę w całym po
mieszczeniu, uścisnął kojota na pożegnanie i opuścił galerię w ten sam 
sposób, w jaki do niej przybył.

Co wydarzyło się w ciągu tych trzech dni między człowiekiem 
a zwierzęciem?

Beuys wykorzystał w czasie akcji przedmioty codziennego użytku: 
gazety, papierosy, latarkę, rękawiczki, laskę, słomę, kasetę magnetofo
nową, metalowy trójkąt. Z ich pomocą wykonywał codzienne czynności: 
układał gazety, palił, włączał magnetofon. Jednak wszystkie te przed
mioty i działania można powiązać z procesami wytwarzania, podtrzymy
wania, przekazywania i zatrzymywania energii. Beuys używał filcu jako 
„izolacji i osłony cieplnej”, Jako izolacji od Ameryki i sposobu przeka
zania ciepła kojotowi”63. Latarka służyła mu jako przykładowe źródło 
energii. „Najpierw skupia w sobie skumulowaną energię, która w ciągu 
dnia wyczerpuje się stopniowo, aż w końcu trzeba wymienić baterię”64. 
Latarkę ukrył w filcu, bo nie chciał ujawnić, że to wytwór technologii: 
„Miała być źródłem światła, ogniskiem, żarem zachodzącego słońca [...] 
z tej szarej kupy filcu”65. Zakrzywiona laska, którą po raz pierwszy wy
korzystał w akcji Eurasia (Eurazja, 1965), stanowiła dla niego mani
festację przepływów energii między Wschodem a Zachodem. Dźwięki 
czy hałasy, czyli dzwonienie trójkąta i wycie turbiny, wprowadził Beuys 
ze względu na ich potencjał energetyczny, który nie został praktycznie 
wykorzystany czy nakierowany na określony cel. Hałas turbiny określił 
jako „echo rozpanoszonej technologii, energię, która nie została spożyt
kowana”, zaś dźwięk trójkąta miał wedle niego przypominać „o jedności 
i całości” oraz funkcjonować jako „skierowany do kojota impuls świado
mości”66. Co istotne, przedmioty te nie tylko znaczyły przepływ energii, 
ale także faktycznie ją wytwarzały i przekazywały dalej.

63 C. T i s d a 11, Joseph Beuys Coyote, s. 14.
64 Ibidem.
65 Ibidem, s. 15.
66 Ibidem.
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Energie skumulowane w przedmiotach i przekazywane przez nie, 
na przykład wtedy, gdy kojot kładł się na filcowej płachcie, obwąchi
wał laskę albo przysłuchiwał się dźwiękowi trójkąta, miały w zamyśle 
wspierać tylko tę energię, którą artysta w sobie wyzwalał. Beuys nie 
tylko inscenizował w tych akcjach siebie samego jako szamana, kiedy 
wyraźnie wzorował swój ubiór na stroju szamana z plemienia Nawaho, 
wkładając kapelusz, długi płaszcz, nosząc przy kamizelce trochę zaję
czego futra i zawieszając na szyi trójkąt zamiast typowego dla Nawaho 
bębenka i pałeczki. Co więcej, uznawał siebie za szamana, a więc za 
kogoś obdarzonego szczególnymi duchowymi mocami, dzięki którym 
może oddziaływać na świat zwierząt i ludzi, a nawet cały kosmos, by go 
zmieniać:

Naprawdę w czasie tej akcji przybrałem postać szamana [...] Ale nie po to, 
żeby wskazać na przeszłość w tym sensie, w jakim musimy zwrócić się ku 
przeszłości [...], kiedy to szaman cieszył się autorytetem [...] Posługuję 
się raczej tą starą figurą aby wyrazić coś, co należy jeszcze do przyszłości, 
gdyż uważam, że szaman reprezentował siłę zdolną połączyć materialne 
i duchowe właściwości w jedno67.

67 [Cyt. za:] U. M. S c h n e e d e, Joseph Beuys..., s. 336.
61 Beuys w dużej mierze korzystał z ustaleń Franka J. D o b 1 e’a zawartych w książce 
The Voice of the Coyote, Boston 1949.
6’ Por. K. W. L u c k e r t, Coyoteway. A Navajo Holyway Healing Ceremonial, 
Tucson-Flagstaff 1979.

Kiedy dochodziło do wykonania opisanych wyżej działań, w artyście 
i w kojocie powinny wyzwolić się energie, które potrafią zainicjować 
przemianę. Akcja miała miejsce w swego rodzaju mitologicznym kon
tekście. Wedle indiańskich mitów i legend, kojot to potężne bóstwo68. 
Ucieleśnia siłę przemiany i może zmieniać postać z cielesnej na duchową 
i z powrotem. Rozumie wszystkie języki, a nawet potrafi negocjować ze 
stojącymi mu na drodze przeszkodami, aby pozwoliły mu przejść. Jeśli 
jednak wpada w gniew, to może zesłać na ludzi nieszczęście. Jeśli się go 
obłaskawi, potrafi uleczyć wiele chorób. W czasie trwających dziewięć 
dni rytuałów uzdrowienia szamani z plemienia Nawaho zakładali maski 
kojotów, aby zaklinać ich moc, którą chcieli wykorzystać do leczenia 
chorych* 6’. Kolonizacja białych zmieniła status kojota. Jego inwencję 
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i zdolność do adaptacji, podziwianą i czczoną przez Indian jako moc 
subwersywna, zaczęto postrzegać jako podstępną dwulicowość. Stał się 
„złym kojotem”, rodzajem kozła ofiarnego, którego próbowano upolo
wać i zabić.

Jak twierdził Beuys, jego akcja wskazywała właśnie na ten „trauma
tyczny moment” w historii Ameryki: „Można powiedzieć, że powinni
śmy wyrównać rachunki z kojotem. Dopiero wtedy będzie można wyle
czyć tę ranę”70. Jego akcja miała zatem funkcjonować jako rodzaj rytuału 
uzdrowienia, który tak w artyście, jak w kojocie wyzwoli siły zdolne 
pokonać chorobę.

70 [Cyt. za:] C. T i s d a 11, Joseph Beuys Coyote, s. 10.
71 Cyt. za: ibidem, s. 16.

Aby to osiągnąć, Beuys pod wieloma względami faktycznie zacho
wywał się jak szaman. Bezustannie zmieniając pozycje i relacje prze
strzenne, próbował stworzyć taką sytuację liminalną, w której mogłoby 
dojść do przemiany kojota, do przywrócenia mu jego „pierwotnego” 
statusu. Sam leżał na słomie, którą przywieziono razem z kojotem, zaś 
kojot wybierał na miejsce odpoczynku płachtę filcu, przyniesioną przez 
Beuysa, odpowiednio przez niego ukształtowaną i zaopatrzoną w źródło 
energii - latarkę. Beyus z jednej strony pozwolił, by kojot podarł i obsikał 
„The Wall Street Joumal”, bo widział w tej gazecie ucieleśnienie „skost
niałych zwłok myślenia o KAPITALE”71. Z drugiej strony pozwolił mu 
obwąchać i pogryźć rękawiczki, symbolicznie odsyłające do ludzkich 
rąk i ich kreatywnego potencjału, który napędza przekształcenia i zmia
ny. Kazał mu też słuchać hałasu turbiny, „echa rozpanoszonej technolo
gii”, a także dźwięku trójkąta, który miał docierać bezpośrednio do jego 
„świadomości”. Za pomocą tych procedur zaklinał ukryte w używanych 
przez siebie przedmiotach energie oraz wyzwalał w sobie i w kojocie 
„uzdrowicielskie siły”, które miały spowodować przemianę człowieka 
i zwierzęcia. „Dialog energetyczny”, prowadzony przez Beuysa z kojo
tem, miał na celu wyzwolenie w nich obu energii i pobudzenie ducho
wych mocy, które spowodują przemianę.

Należy jednak wątpić, czy widzowie traktowali tę akcję jako „dialog 
energetyczny” i rytuał uzdrowienia. Beuys i kojot byli oddzieleni od wi
dzów drucianą siatką, jak w czasie pokazu drapieżnych zwierząt w cyr
ku. Beyus zniósł ten podział, choć tylko w ograniczonym zakresie, kiedy 
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do galerii przyszedł jeden z jego przyjaciół czy znajomych i artysta pod
szedł do siatki, żeby się z nim przywitać. Poza tym siatka stanowiła kon
stytutywny element akcji, nawet jeśli z czysto praktycznych względów 
służyła jako zabezpieczenie dla widzów. Zarazem jednak narzucała im 
status voyeurów, którzy z bezpiecznego dystansu mogą oglądać artystę 
wykonującego niebezpieczne i ryzykowne działania. Czy odcinało ich to 
od potencjału energetycznego, który wyzwalała akcja? Czy może dosię
gał ich jednak przepływ energii, generowanych i cyrkulujących między 
Beuysem a kojotem? Przestrzenna aranżacja nie tylko nie niwelowała 
dystansu między Beuysem, który przyleciał z Europy, a zachowywał się 
jak tubylczy, indiański szaman, a amerykańską publicznością, ale wręcz 
go wzmagała.

Zarazem należy przyjąć, że działania artysty i zachowania zwierzęcia 
w niezwykły sposób oddziałaływały na widzów. Beuys traktował zwie
rzę jak równoprawnego partnera. Próbował na niego wprawdzie oddzia
ływać, ale nie posługiwał się przemocą, jeśli pominąć fakt, że dla potrzeb 
akcji kojota należało schwytać i uwięzić. Dał zwierzęciu pełną wolność 
w zakreślonych przez siebie i dla obu jednakowo obowiązujących grani
cach. Nawet jeśli widz nie wiedział i nie zauważył, że Beuys przypisuje 
kojotowi świadomość, rnusiał spostrzec, że relacja między człowiekiem 
i zwierzęciem nie była zhierarchizowana - jak ma to miejsce w przypad
ku pokazów cyrkowych - ale regulowana procesem wymiany, w którym 
człowiek uznaje w zwierzęciu równoprawnego partnera, nad którym nie 
próbuje zapanować. To rozpoznanie mogło dla wielu obserwatorów oka
zać się w najwyższym stopniu irytujące.

Akcja konfrontowała widza z niemożliwością zapanowania nad zwie
rzęciem, co stało w centrum uwagi wielu przedstawień teatralnych i per- 
formansów z udziałem zwierząt, powstających od lat sześćdziesiątych. Ta 
niemożność dotyczyła z jednej strony materialnego wymiaru przedsta
wień, z drugiej zaś ich przebiegu, autopojetycznej pętli feedbacku.

W akcji Beuysa zwierzę-ciało pojawiało się jako energetyczny, żywy 
organizm, jako ciało w procesie. Pod względem materialności nie było 
zatem żadnej różnicy między ludzkim i zwierzęcym ciałem. Obu nie 
dało się użyć jako poddającego się kształtowaniu i kontroli materiału, 
z którego można by stworzyć dzieło. Jak ludzkie ciało, tak ciało zwie
rzęce może stać się materiałem tylko w chwili śmierci. Wskazywały na 
to choćby akcje Hermanna Nitscha, w czasie których „przetwarzano” 
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martwe jagnię, oblewano je krwią, wypełniano wnętrznościami, przy
wiązywano do ludzi. Albo takie performanse, jak Clearing the House 
(Sprzątanie domu), który Marina Abramovic pokazała w Sean Kelly 
Gallery w Nowym Jorku w 1995 roku. Siedziała wtedy na niewielkim 
taborecie, otoczona górą świeżych kości wołowych. Brała po kolei każdą 
kość, oskrobywała ją i myła. Przetworzyła kości, oczyściła je z ostatnich, 
przypominających o żywym zwierzęciu resztek mięsa i w ten sposób 
zmieniła w przedmioty, w materiały, w artefakty.

Nad żyjącym zwierzęciem-ciałem nie da się natomiast zapanować. 
Podobnie jak ludzkie ciało nie ma ono charakteru dzieła, ale wydarzenia. 
Pod tym względem nie ma żadnej różnicy między człowiekiem a zwie
rzęciem. To właśnie musiało z całą siłą dotrzeć do widzów akcji Beuysa, 
a także innych wymienionych przeze mnie przedstawień. Można tylko 
spekulować, w jakim stopniu wydarzające się tu utożsamienie zwierzę
cia z człowiekiem prowadziło u widzów nie tylko do refleksji na temat 
porównywalności czy podobieństwa między żywymi organizmami, ale 
też wywoływało bezpośrednio fizjologiczne, emocjonalne i energetyczne 
reakcje. Nie wiadomo, czy w momencie bezpośredniej konfrontacji z ży
wym organizmem zwierzęcia uruchamiał się w widzach proces stawania 
się zwierzęciem, o którym pisali Deleuze i Guattari72; czy czuli się skon
frontowani z własną zwierzęcością i odpowiednio ujawniali cielesne tego 
symptomy. Należy jednak przyjąć, że tego typu utożsamienie człowieka 
ze zwierzęciem, które stało w sprzeczności z wielowiekowymi tradycja
mi myślenia i działania człowieka w kulturze Zachodu - i w pewnym 
zakresie potwierdzone zostało dopiero przez najnowsze badania gene
tyczne - nie pozostało bez wpływu na widzów.

72 Por. G. D e 1 e u z e, F. G u a 11 a r i, Was ist Philosophie?, tłum. B. S c h w i b s, 
J. V o g 1, Frankfurt/Main 1996, s. 199.

Niemożliwość zapanowania nad zwierzęciem poruszała widza w in
ny sposób. Kiedy tylko zwierzęta pojawiają się na scenie, ujawniają od 
razu swoją niesamowitą „obecność”. Wypełniają sobą całą przestrzeń 
sceny i ściągają na siebie całą uwagę. Spychają aktorów na drugi plan. 
Dzieje się tak przede wszystkim w przedstawieniach, w których zwierzę
ta mają do spełnienia jakieś wyraźnie określone, dramaturgiczne zadanie. 
Bowiem wraz ze zwierzęciem - nawet jeśli to tylko zwierzę domowe, ja
kiś pies czy ufryzowany pudel - wkracza na scenę „pierwotna”, „tajem
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nicza”, „nieposkromiona” natura. Widz może zakładać, że aktor działa 
wedle jakiegoś planu. Zwierzę fascynuje go właśnie dlatego, że wraz 
z jego wejściem powstaje szansa, że na scenie zamiast zaplanowanej ak
cji wydarzy się coś nieprzewidzianego. Wejście zwierzęcia na scenę po
strzega się jako wdarcie się realnego w świat fikcyjny, przypadku w po
rządek, natury w kulturę. Kiedy na scenie pojawia się zwierzę, to niczym 
orkan lub powódź wprowadza ten moment, w którym wszystko staje pod 
znakiem zapytania; moment, który grozi, że ludzki porządek stanie się 
pastwą natury; a zatem moment, w którym - inaczej niż w czasie orkanu 
czy powodzi - zburzenie ludzkiego porządku, czyli przerwanie insceni
zacji przez zwierzę, wydaje się o wiele bardziej radosną perspektywą niż 
pełna realizacja z góry powziętego planu. Wejście zwierzęcia na scenę 
wprowadza w inscenizację moment subwersywny, grożąc rozsadzeniem 
jej od środka, co budzi zarazem ogromną fascynację w widzu.

Od lat sześćdziesiątych reżyserzy teatralni i performerzy wciąż 
badają tę budzącą lęk niemożliwość zapanowania nad zwierzętami. 
Zwierzęta, które pojawiają się w przedstawieniach, nie mają zwykle do 
wypełnienia żadnych specjalnych zadań. Wystarczy, że istnieją w prze
strzeni przedstawienia w swojej nieosiągalności. Cokolwiek zrobią, sta
je się elementem przedstawienia, które one współtworzą. W ten sposób 
zwierzęta wzmagają jego zasadniczą nieprzewidywalność, czy wręcz 
w ogóle uświadamiają ją widzom, a być może także aktorom. Wprawdzie 
w każdym przedstawieniu, niezależnie od jego przebiegu, to interakcja 
między aktorami i widzami prowadzi do nieprzewidzianych zwrotów au- 
topojetycznej pętli feedbacku. Włączeni są w nią jednak i aktorzy, i wi
dzowie, dlatego najczęściej nie traktują tych zwrotów jako emergencji73. 
Natomiast zwierzęta, które swoim zachowaniem bezustannie powodują 
pojawianie się emergencji, zwracają na siebie uwagę widzów i aktorów, 
uwrażliwiając ich na to zjawisko. Przedstawienie z udziałem zwierząt 
może zatem oglądającemu je widzowi wydać się naturalnym systemem, 

” Pod pojęciem emergencji rozumiem nieprzewidywalne i nieumotywowane poja
wianie się zjawisk, które post factum wydają się ze wszech miar prawdopodobne. Na 
temat pojęcia emergencji por. A. S t e p h a n, Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit 
zur Selbstorganisation, Dresden-München 1999; idem, Emergenz in kognitions
fähigen Systemen, [w:] Neurowissenschaften und Philosophie, red. M. P a u e n, 
G. R o t h, München 2001, s. 123-154; Blinde Emergenz? Interdisziplinäre Beiträge 
zu Fragen kultureller Evolution, red. Th. Wägenbau r, Heidelberg 2000.
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który nie działa wedle szczegółowo opracowanego „planu”, ale - jak 
choćby system immunologiczny - musi stale liczyć się z emergencjami 
i na nie reagować.

2. Przestrzenność

Przestrzenność także jest ulotna i przemijająca. Nie istnieje przed, 
poza czy po przedstawieniu, lecz - podobnie jak cielesność i dźwięko- 
wość - powstaje w trakcie przedstawienia i dzięki niemu. Nie należy jej 
zatem utożsamiać z przestrzenią, w której się wydarza.

Przestrzeń, gdzie rozgrywa się przedstawienie, można wyobrazić 
sobie jako przestrzeń geometryczną. Jako taka istnieje jeszcze przed roz
poczęciem się przedstawienia i nie przestaje istnieć wraz z jego końcem. 
Można naszkicować jej schemat, wykazuje określoną wysokość, szero
kość, długość i objętość, jest trwała i stabilna, a wymienione wcześniej 
parametry pozostają przez dłuższy czas niezmienione. Przestrzeń geo
metryczną łatwo sobie wyobrazić jako kontener. Jako rodzaj pojemnika, 
którego zasadnicze parametry nie ulegają zmianie pod wpływem tego, 
co się w nim wydarza. Nawet jeśli z czasem w podłodze pojawiają się 
dziury i nierówności, blaknie farba, a ze ścian zaczyna odpadać tynk, to 
przestrzeń geometryczna się nie zmienia.

Zarazem jednak przestrzeń, w której odbywa się przedstawienie, 
należy pojmować jako przestrzeń performatywną. Pozwala ona w spe
cyficzny sposób zaplanować relację między aktorami i widzami, usta
lić zasady ich ruchu i jego postrzegania w chwili, kiedy narzuci się im 
określony porządek i strukturę. Jak wykorzystuje się te możliwości, jak 
się ich używa, realizuje oraz modyfikuje czy lekceważy, ma wpływ na 
przestrzeń performatywną. Każdy ruch człowieka, przedmiotu, światła, 
każdy rozbrzmiewający dźwięk może ją zmienić. Jest ona niestabilna 
i wciąż się zmienia. Przestrzenność przedstawienia rodzi się w przestrze
ni performatywnej i dzięki niej, ona także dyktuje specyficzne warunki 
percepcji74.

74 O różnych punktach widzenia architektoniczno-geometrycznych i performatyw- 
nych aspektów przestrzeni por.: J. R o s e 1 t, Wtj die Gęfuhle wohnen - zur Per- 
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Przestrzenie performatywne
Przestrzenie teatralne, zarówno te istniejące na stałe, jak i te przy

gotowane prowizorycznie, są pod tym względem zawsze przestrzeniami 
performatywnymi. Historię architektury i techniki teatralnej, którą za
zwyczaj opisuje się w kategoriach przemian przestrzeni geometrycznych, 
można zasadnie uznać za historię specyficznych przestrzeni performa- 
tywnych. Pokazuje ona poglądowo, jak inaczej za każdym razem projek
towano relację między aktorami i widzami, jakie przewidywano możli
wości ruchu w przestrzeni dla aktorów i percepcji dla widzów. Relację 
między aktorami i widzami określano inaczej w chwili, kiedy widzowie 
ze wszystkich stron otaczali przestrzeń przeznaczoną dla aktorów, ina
czej zaś wtedy, gdy siedzieli z trzech stron prostokątnej lub kwadratowej 
sceny czy mogli się wokół niej poruszać, inaczej zaś kiedy siedzieli na
przeciw sceny, oddzieleni od niej rampą prosceniową. Aktorzy miewają 
do dyspozycji obszerne, koliste i niemalże puste miejsce do tańca, jak 
orchestra, albo muszą grać na wąskiej przestrzeni przed pierwszymi ku
lisami na scenie pudełkowej. Wszystko to ma poważne konsekwencje 
dla ich ruchu w przestrzeni. Percepcja widzów, których wzrok dowolnie 
błądzi po całej przestrzeni teatralnej i otaczającym ją krajobrazie oświe
tlonym jasnym, zmieniającym się w ciągu dnia światłem słonecznym, by 
następnie skupić się na aktorach przed skene, chórze na orchestrze albo 
na innych widzach, różni się od percepcji tych widzów, którzy siedzą 
w zamkniętym pomieszczeniu oświetlonym świecami przed zbudowaną 
zgodnie z zasadami centralnej pespektywy sceną z kulisami, w miejscu 
idealnej widoczności, albo też w takim, które umożliwia tylko fragmen
taryczny ogląd sceny, ale za to daje najlepszy widok na przeciwległą 
lożę.

Przestrzeń przedstawienia za każdym razem specyficznie organizu
je relację między aktorami i widzami, między ruchem i percepcją. Nie 
oznacza to jednak, że je determinuje. Przestrzeń performatywną wyko
rzystać przecież można wbrew jej pierwotnemu przeznaczeniu. Można 
również posłużyć się nią w sposób, który nie został ani zaplanowany, 
ani przewidziany. Takie użycie przestrzeni sprzeciwia się często przy

formativitat von Raumen, [w:] TheorieTheaterPraxis, red. H. Kurzeń b er ger, 
A. M a t z k e, Berlin 2004.
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zwyczajeniom i dominującym przekonaniom, czego najlepiej dowodzą 
relacje z podróży, fragmenty dzienników, autobiograficzne notki, listy 
czy raporty w gazetach. Dzięki nim można się dowiedzieć, że we fran
cuskim teatrze XVII wieku wysoko urodzeni widzowie często siadywali 
na scenie, zajmowali przestrzeń gry i bywało, że głośno i bez zażenowa
nia rozmawiali. Zmieniali tym samym nie tylko wpisane w taki układ 
przestrzenny relacje między aktorami i widzami, ale także możliwości 
ruchu i percepcji. Skandale teatralne w XVIII i XIX wieku pociągały za 
sobą podobne konsekwencje. Na przykład, w czasie prapremiery Przed 
•wschodem słońca Hauptmanna (20 października 1889 roku) w berliń
skiej Freie Bühne na wyciemnionej widowni jeden z widzów wstał i, 
trzymając nad głową kleszcze położnicze, zaproponował aktorom, że 
wejdzie na scenę i jako ginekolog pomoże przy najwyraźniej trudnym 
porodzie odbywającym się w kulisach, definiując tym samym na nowo 
relację między aktorami i widzami. I nie był to odosobniony przypadek. 
Prasa pisała o tym, że zachowania widzów stały się rodzajem

teatru w teatrze [...]. Można było zobaczyć walkę między zachwytem 
i obrzydzeniem, owacjami i okrzykami wstrętu, sykaniem i oklaskami, 
okrzyki, demonstracje, niepokoje, podniecenie, następujące po każdym ak
cie, przenikały wręcz do samej sztuki, zamieniając Teatr im. Lessinga w pod
rzędną knajpę, którą wypełniał rozemocjonowany, wzburzony tłum75.

75 C. B a a k e, [rec. w:] „Berliner Volksblatt” 1889, 22 X. Cyt. za: Berlin-Theater der 
Jahrhundertwende. Bühnengeschichte der Reichshauptstadt im Spiegel der Kritik 
(1889-1914), red. N. J a ro n et al., Tübingen 1986, s. 96.

Przestrzeń performatywną zawsze da się wykorzystać wbrew jej pier
wotnemu przeznaczeniu. Nawet wówczas, kiedy niektórzy uczestnicy 
takie nieprzewidziane wykorzystanie uznają za niedopuszczalne czy 
wręcz oburzające, jak na przykład Claus Peymann w 1965 roku, kiedy 
w czasie drugiego pokazu Publiczności zwymyślanej widzowie podjęli 
szturm na scenę. To właśnie każdorazowe użycie konstytuuje przestrzeń 
performatywną i wytwarza określoną przestrzenność.

Wiele nurtów historycznej awangardy potwierdza ten pogląd, gdyż 
radykalnie zerwały one z dominacją jednego modelu, w tym przypad
ku sceny pudełkowej z rampą prosceniową i wyciemnioną widownią. 
Przedstawiciele historycznej awangardy eksperymentowali z różnymi 
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rodzajami przestrzeni, które narzucały odmienny porządek i strukturę re
lacji między aktorami i widzami. Nawiązywali na przykład do takich hi
storycznych, choć specyficznie zmodyfikowanych modeli, jak orchestra, 
średniowieczna scena na publicznym placu czy hanamici z teatru kabuki. 
Kiedy Reinhardt w berlińskim Cyrku Schumanna wystawił Króla Edypa 
i eksperymentował z możliwościami orchestry, wcale nie dążył do odro
dzenia teatru greckiego. Poszukiwał raczej takich przestrzeni teatralnych, 
które umożliwią połączenie aktorów i widzów w jedną wspólnotę, stwa
rzając z jednej strony nową przestrzeń ruchu dla aktorów przyzwycza
jonych do sceny pudełkowej, z drugiej zaś nowe sposoby percepcji dla 
widzów, za co zaatakowało go gwałtownie wielu krytyków. Na przykład 
Alfred Klaar skarżył się, że „rozstawienie aktorów w przestrzeni przed, 
między i za nami, wymaga ciągłego zmieniania punktu widzenia”76.

76 A. K 1 a a r, [rec. w:] „Vossische Zeitung” 1911, nr 513.

Reformatorzy teatru okresu awangardy tworzyli również przedsta
wienia w przestrzeniach i miejscach tematycznie związanych z insce
nizowaną sztuką, by tak rzec, w „oryginalnych miejscach wystawie
nia”. Na przykład Reinhardt pokazał Sen nocy letniej (1910) w lesie 
sosnowym w Berlin-Nikolassee, Großes Salzburger Welttheater (Wielki 
salzburski teatr świata, 1922) w kolegiacie w Salzburgu, a Kupca we
neckiego (1934) na Campo San Trovaso w Wenecji. Nikołaj Jewrejnow 
przygotował widowisko masowe Szturm na Pałac Zimowy (Petersburg 
1920) na placu przed Pałacem Zimowym i w jego oknach, zaś Siergiej 
Eisenstein wybrał jako miejsce wystawienia Masek gazowych (1923) 
Tretjakowa moskiewską gazownię. Każda z tych przestrzeni pozwalała 
inaczej ustalić relację między aktorami i widzami, dyktując określone 
sposoby ruchu i percepcji. Zarazem jej kształt umożliwiał wciąż nowe 
i wielorakie wykorzystanie.

Powstawały też projekty nowych budynków teatralnych, oferujących 
rozmaite możliwości użycia przestrzeni, jak na przykład Cyrk Schumanna 
przebudowany przez Reinhardta jako Großes Schauspielhaus, czy Teatr 
Totalny zaprojektowany przez Piscatora we współpracy z Gropiusem.

Reformatorzy teatru początku XX wieku i przedstawiciele historycz
nej awangardy mieli pełną świadomość performatywnego charakteru 
przestrzeni. Badali możliwości, jakie stwarzały różne przestrzenie pod 
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względem relacji między aktorami i widzami, a także ruchu i percepcji. 
Próbowali wzmocnić to specyficznymi modyfikacjami, wprowadzany
mi za każdym razem zgodnie ze swoimi wyobrażeniami o miejscu gry 
oraz o pożądanych sposobach percepcji i zachowania widzów. Jak już 
wielokrotnie wspominałam, reżyserzy historycznej awangardy starali się 
zachować kontrolę nad autopojetyczną pętlą feedbacku.

Po drugiej wojnie światowej, a nawet już pod koniec lat trzydzie
stych, ponownie dominującym modelem stał się teatr pudełkowy z ram
pą. Dopiero później, w latach pięćdziesiątych, powstało w Niemczech 
wiele nowych budynków teatralnych. Nie projektowano ich jednak z my
ślą o różnorodnych możliwościach wykorzystania przestrzeni. Pierwszy 
znany mi przypadek takiego nowego czy zmodyfikowanego budynku, 
który można uznać za rezultat zwrotu performatywnego lat sześćdziesią
tych, to teatr Schaubühne am Lehniner Platz w Berlinie, otwarty dopiero 
w 1980 roku.

W latach sześćdziesiątych ponownie - tym razem na większą skalę 
i bardziej intensywnie - rozpoczął się exodus z budynków teatralnych. 
Nowych przestrzeni gry poszukiwano w nieczynnych fabrykach, rzeź
niach, bunkrach, zajezdniach tramwajowych i halach targowych, w cen
trach handlowych, halach wystawowych i stadionach, na ulicach i placach, 
w przejściach podziemnych na stacjach metra i w publicznych parkach, 
w barach pod namiotami, na wysypiskach śmieci, w warsztatach samo
chodowych, zrujnowanych budynkach i na cmentarzach. Najczęściej 
wybierano takie przestrzenie, które nie były zaprojektowane, zbudowane 
i ukształtowane jako miejsca teatralne. Służyły one wcześniej zupełnie in
nym celom, a zatem nie dawały żadnych jasnych wskazówek co do relacji 
między aktorami i widzami. W większości przypadków chodziło o prze
strzenie, które pozwalały na nowe za każdym razem zdefiniowanie tych 
relacji, bowiem żadnej z grup nie przypisywały stałego miejsca w prze
strzeni, otwierając przed nimi pełnię możliwości ruchu i percepcji. Wybór 
tego typu przestrzeni wydobył na światło dzienne fakt, że to przedstawie
nie reguluje relację między aktorami i widzami, stwarzając możliwości 
ruchu i percepcji, i że to właśnie ono wytwarza przestrzenność.

Można wyróżnić trzy strategie, z pomocą których intensyfikowano 
performatywność przestrzeni: 1) użycie (prawie) pustej przestrzeni, albo 
przestrzeni, której aranżacja mogła się zmieniać, dopuszczając różne 
modele ruchu aktorów i widzów; 2) stworzenie specyficznych aranża
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cji przestrzennych, które otwierały nieznane dotąd i niewykorzystywane 
możliwości ustanawiania relacji między aktorami i widzami; 3) użycie 
istniejących i wcześniej inaczej wykorzystywanych przestrzeni, których 
specyficzne możliwości badano i wypróbowywano.

1) Na przykład w Celtic +-----ustawiono jedynie drewniane ławki
w bunkrze, nie aranżując poza tym przestrzeni w sposób pozwalający 
dookreślić sytuację wyjściową. Beuys i widzowie poruszali się w całej 
przestrzeni. Relację między nimi definiowały jedynie jego działania i re
akcje widzów. Przedmiot i sposób percepcji zależał od stale zmieniającej 
się pozycji widza w przestrzeni - na jednej z ławek, zagubiony w tłumie, 
na obrzeżach tłumu, oko w oko z performerem, zupełnie z boku, czy 
jeszcze gdzie indziej. To performer i widz swoimi działaniami stwarzali 
przestrzenność jako wciąż zmieniający się element.

W Dionysus in 69 istniała określona aranżacja przestrzenna. Pośrodku 
niegdysiejszego warsztatu samochodowego, Performance Garage, leża
ły czarne, gumowe maty, wyznaczające przestrzeń gry aktorów. Wzdłuż 
ścian wznosiły się wielopiętrowe rusztowania, a ich poziomy były po
łączone licznymi drabinami. Wśród nich ustawiono wysoką, sięgającą 
prawie sufitu konstrukcję, tak zwaną wieżę. Widzowie mogli usiąść na 
dywanie, wokół gumowych mat czy pod rusztowaniem, albo też zająć 
miejsce na którymś z jego pięter. Sami więc decydowali o odległości od 
centrum, wybierając punkt widzenia na rozgrywające się tam wydarze
nia. Możliwości stworzone przez taki podział przestrzeni ulegały w trak
cie przedstawienia pomnożeniu. Wykonawcy nie pozostawali wyłącznie 
w centrum, ale poruszali się po całej przestrzeni. Aktor grający Penteusza 
wychodził na najwyższe piętro wieży, aby stamtąd skierować swoje sło
wa do obywateli Teb. W „scenie pieszczot” wykonawcy rozpraszali się 
po całej przestrzeni, podchodząc również do „ukrytych” pod rusztowa
niem widzów. Także widzowie mieli prawo i możliwość poruszania się 
w przestrzeni podczas całego przedstawienia. Mogli szukać dla siebie 
nowych miejsc i punktów widzenia, dowolnie regulować odległość od 
wykonawców i innych widzów, na przykład wchodząc w centralny ob
szar, aby „przyłączyć się do opowiadania historii”. Przygotowana sytu
acja wyjściowa wcale nie ograniczała możliwości, jakie mieliby aktorzy 
i widzowie w zupełnie lub prawie pustej przestrzeni, ale wręcz je pomna
żała. W przypadku tej strategii performatywność przestrzeni okazuje się 
wyjątkowo silna, nic bowiem nie sprzyja ani nie wyklucza żadnej z moż
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liwości. W oczywisty sposób przestrzenność powstaje w efekcie ruchu 
oraz percepcji aktorów i widzów.

2) Druga strategia faktycznie sprzyja niektórym możliwościom, 
a inne wyklucza. Grotowski postawił sobie za cel stworzenie w swo
ich inscenizacjach szczególnej bliskości aktorów i widzów, by widzowie 
mogli czuć oddech i zapach potu aktorów. W Kordianie Słowackiego 
(1961) ustawił w trzech miejscach sali piętrowe łóżka, na których zaj
mowało miejsca nie więcej niż sześćdziesięciu pięciu widzów. Łóżka 
służyły zarazem jako podia, gdzie rozgrywano wydarzenia dla przedsta
wienia najistotniejsze. Aktorzy i widzowie w widoczny sposób dzielili 
tę samą przestrzeń. Tych ostatnich traktowano przy tym jak pacjentów 
szpitala dla umysłowo chorych. Na przykład lekarz zmuszał aktorów 
i widzów do wspólnego śpiewania określonej piosenki. Jeśli któryś z wi
dzów odmawiał, lekarz podchodził do niego, domagał się posłuszeństwa, 
wymachując mu groźnie kijem przed nosem. Aktorzy poruszali się po 
całej przestrzeni, podczas gdy widzowie pozostawali niejako przykuci 
do łóżek. Ich możliwości percepcji zależały od tego, w którym miejscu 
znajdowało się ich łóżko i czy zajmowali jego gómy czy dolny poziom. 
W ten sposób powstała przestrzenność, która zakładała możliwość okre
ślonych doświadczeń dla widzów.

Podobnie było w przypadku przygotowanego przez Grotowskiego 
Księcia niezłomnego (1965) Calderona/Słowackiego. Tym razem prze
strzeń przypominała theatrum anatomicum. Zaledwie 30-40 widzów sta
ło w koncentrycznych kołach, na wznoszących się wokół miejsca akcji 
podestach. Rzędy oddzielone zostały od siebie przegrodami, tak wysoki
mi, że sponad nich wystawała tylko głowa (i może jeszcze klatka piersio
wa) widza. Nie tylko unieruchomiło to w znacznym stopniu widzów, ale 
przede wszystkim narzuciło im pozycję voyeurów oglądających przera
żające wydarzenia rozgrywające się przed ich oczami. W obu przypad
kach przestrzenna aranżacja i implikowane przez nią warunki wstępne, 
wyznaczające relację między aktorami i widzami oraz ruch i percepcję, 
kanalizowały energię cyrkulującą w przestrzeni performatywnej w taki 
sposób, aby przestrzenność mogła ujawnić swój specyficzny potencjał 
oddziaływania.

Na podobnych zasadach, choć w zupełnie inny sposób, funkcjono
wała przestrzenna aranżacja stworzona przez Einara Schleefa w jego Die 
Miitter w znacznie większym teatrze we Frankfurcie czy w spektaklu 
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Götz von Berlichingen w hali Bockenheimer Depot, gdzie mieściła się 
wcześniej zajezdnia tramwajowa. Schleef ustawił tu w samym środku 
szeroki, „podpiwniczony” wybieg, biegnący wzdłuż całej hali. Prowadził 
on bezpośrednio do drzwi w głębi, które w trakcie przedstawienia na roz
maite sposoby otwierano. Aktorzy w wysokich, podzelowanych butach 
chodzili po wybiegu lub pod nim, a w scenie rozdawania gotowanych 
ziemniaków również między widzami. Ci siedzieli naprzeciw siebie na 
wznoszących się rzędach krzeseł po obu stronach wybiegu. Widzowie 
z najwyższych rzędów mieli tylko ograniczone pole widzenia na działa
nia sceniczne rozgrywające się pod wybiegiem, widzieli za to bardzo do
brze widzów siedzących naprzeciwko. Tym, którzy siedzieli w przednich 
i środkowych rzędach, działania aktorów na wybiegu zasłaniały widok 
na siedzących naprzeciwko. Natomiast widzowie w przednich rzędach 
siedzieli tak blisko wybiegu, że mogli czuć zapach potu aktorów, którzy 
defilowali lub przebiegali przed nimi. Ruchy aktorów na wybiegu i pod 
nim wciąż na nowo definiowały relację między aktorami i widzami oraz 
stwarzały bądź wykluczały określone możliwości percepcji. Tak stwo
rzona przestrzenność przedstawienia bezustannie się zmieniała, w jed
nym momencie umożliwiając budowanie wspólnoty między aktorami 
i widzami, a w następnym skutecznie jej przeciwdziałając.

3) Trzecia strategia polegała na wykorzystaniu możliwości impliko
wanych przez przestrzeń ukształtowaną w określony sposób, ale - lub 
też równocześnie - w inny sposób używaną do wytwarzania przestrzen
ności. Tę strategię szczególnie często stosował Klaus Michael Grüber. 
W 1975 roku wystawił on spektakl Faust Salpêtrière (według dramatu 
Goethego) w Chapelle Saint Louis w Hôpital de la Salpêtrière w Paryżu, 
w 1977 roku Winterreise (Podróż zimowa) na Stadionie Olimpijskim 
w Berlinie, dwa lata później spektakl Rudi w ruinach hotelu Esplanade 
w Berlinie, w 1995 roku Bleiche Mutter, zarte Schwester (Blada mat
ka, delikatna siostra) na cmentarzu żołnierzy radzieckich, na północnym 
zboczu wzgórza, gdzie stoi zamek Belvedere w Górnym Weimarze, któ
ry był letnią rezydencją księcia Karola Augusta, mecenasa Goethego. 
Grüber wykorzystał istniejące przestrzenie, zmieniając je zarazem. 
Współpracujący z nim scenografowie (Gilles Aillaud i Eduardo Arroyo 
czy Antonio Recalcati) za każdym razem wprowadzali szczegóły wzmac
niające performatywność tych przestrzeni i zmieniali bądź rozszerzali 
ich możliwości znaczeniowe.
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Dla potrzeb przedstawienia Rudi Antonio Recalcati przygotował 
swoistą instalację w tych pomieszczeniach budynku ekskluzywnego 
hotelu Esplanade, których nie uszkodziły bombardowania - wejściowe 
foyer, ogród palmowy, sala śniadaniowa i tak zwana „sala cesarska”77. 
Zanim wybudowano Mur Berliński, który otwarty na plac Tiergarten 
przed hotelem zagrodził murami i zasiekami, regularnie organizowano 
tu takie uroczystości galowe, jak występy śpiewaków operowych, bale 
dla prasy i gwiazd filmu, pokazy mody czy konkursy piękności. Potem 
zaprzestano organizowania podobnych uroczystości i w latach siedem
dziesiątych dawny hotel popadł w całkowitą ruinę. Do tego właśnie bu
dynku reżyser spektaklu Rudi Klaus Michael Grüber i scenograf Antonio 
Recalcati zaprosili widzów. W sali śniadaniowej przed kominkiem sie
dział aktor Paul Burian i monotonnym głosem czytał powieść Bernarda 
von Brentano Rudi (1934). Fragmenty czytanego tekstu dało się słyszeć 
dzięki głośnikom także w innych salach hotelu. Oprócz niego w spek
taklu występował mały chłopiec w dżinsach, swetrze i koszuli z dużym 
kołnierzem, który bawił się w jednej z sal. Gdzieś obok w staromodnym 
fotelu na kółkach siedziała stara, siwowłosa kobieta, ubrana w czarną 
sukienkę i czamą kamizelkę. Widzowie mogli swobodnie poruszać się 
po całym budynku i pozostawać w każdym z pomieszczeń tak długo, 
jak tylko chcieli. Mogli słuchać głosu rozbrzmiewającego z głośników, 
usiąść bądź iść dalej, wedle woli powracając do wybranych przez siebie 
pomieszczeń78. W przypadku czytającego na glos Paula Buriana widz 
mógł mieć pewność, że ma do czynienia z aktorem. Tego samego nie 
mógł jednak powiedzieć ani o chłopcu, ani o starszej kobiecie, ani o in
nych przebywających w pomieszczeniu widzach. Każdego, kto tamtędy 
przechodził, można było identyfikować jako wykonawcę lub innego wi
dza, z którym nawiązywała się specyficzna relacja, choćby w chwili, kie
dy uważnie śledziło się jego ruch w pomieszczeniu, albo kiedy zaczynało 
się z nim rozmawiać, pytając o to, co widział, o jego wrażenia, odczucia 

77 Z niemałym nakładem środków technicznych w 1996 roku foyer, ogród palmo
wy, salę śniadaniową i cesarską przeniesiono do Sony-Center przy Potsdamer Platz, 
gdzie można je dzisiaj oglądać.
78 Na temat tego przedstawienia por. wyczerpujące rozważania w: F. K r e u d e r, 
Formen des Erinnerns im Theater Klaus Michael Grübers, Berlin 2002, głównie 
s. 43-70.
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albo po prostu o to, która godzina. Zatem w przypadku przedstawienia 
Rudi przestrzenność wytwarzali przede wszystkim sami widzowie, ich 
ruch i sposoby percepcji, ale także znaczenia, jakie miały przedmioty 
w przestrzeni albo czytane fragmenty tekstu, wpływające na ich percep
cję i motywujące ich ruchy i działania, które z kolei powodowały, że 
powstawała nowa, inna przestrzenność. Percepcja, asocjacje, wspomnie
nia i wyobrażenia nakładały się na siebie - widzowie doświadczali rze
czywistych przestrzeni hotelu Esplanade jako przestrzeni wyobrażonych 
albo wspominanych.

W zupełnie inny sposób podobną strategię wykorzystała gru
pa Comerstone Theater z Los Angeles, która w centrum handlowym 
w Santa Monica wystawiła kolaż tekstów Becketta i Pirandella zatytu
łowany Foot/Mouth (Stopa/usta, 2001). Widzów witano tu na dolnym 
poziomie, podawano im słuchawki, a jeden z członków grupy prowadził 
ich do położonej na najwyższym piętrze galerii, skąd mieli dobry widok 
na niższe piętra. Mogli poruszać się nie tylko po galerii, ale także - jeśli 
chcieli - po całym centrum handlowym. Wykonawcy też mieli swobo
dę ruchu, ale głównie pozostawali na przeciwległej galerii, położonej 
o jeden poziom niżej od widzów, po której przechodzili również zwy
kli kupujący. Widzowie nie wiedzieli, kto jest aktorem i z której stro
ny przyjdzie, dlatego każdy wydawał im się początkowo aktorem. Ale 
nawet wtedy, gdy już okazywało się, kto był aktorem w ścisłym słowa 
znaczeniu i należał do grupy wykonawców, a kto tylko przechodniem, ci 
ostami funkcjonowali przez cały czas jako szczególny rodzaj aktorów, 
na których od czasu do czasu niektórzy widzowie skupiali swoją uwagę. 
Niektórzy kupujący przechodzili szybko albo powoli, inni oglądali długo 
wystawy sklepów, wchodzili do nich i wychodzili po dłuższej lub krót
szej chwili, najczęściej z kolejnymi zakupami. Inni z irytacją zatrzymy
wali się, kiedy byli świadkami tego, jak starsza pani (aktorka) tak mocno 
wychyliła się przez poręcz, że wydawało się, że zaraz wypadnie. Inni 
zauważali widzów wyposażonych w słuchawki i przez dłuższą chwilę 
badawczo im się przyglądali.

W tych warunkach nie dało się jednoznacznie ustalić, kogo należało 
zaliczyć do aktorów, a kogo do widzów. Każdy, kto przechadzał się po 
centrum handlowym, mógł stać się aktorem i/lub widzem. W każdym 
przypadku ustalała się odmienna relacja między aktorem i widzem, za
leżnie od tego, kto kogo widział w jakiej roli. Przed każdym otwierały 
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się rozmaite możliwości ruchu i percepcji. Przede wszystkim przed tymi, 
którzy kupili bilet i w ten sposób nadali sobie status widza. Zależnie od 
tego, w którą stronę i jak poruszał się każdy z nich, w którą stronę kie
rował swój wzrok, czy nadal miał słuchawki, przez które do jego uszu 
dochodziły głosy aktorów, czy od czasu do czasu je zdejmował, aby po
słuchać szumu głosów i hałasu panującego w zatłoczonym centrum han
dlowym, i nie potrafił już rozróżnić między aktorami i przechodniami, za 
każdym razem powstawała inna przestrzenność, w której życie centrum 
handlowego i działania aktorów nakładały się na siebie i przenikały na 
wciąż nowe sposoby.

Tę zasadę generowania przestrzenności wykorzystała grupa Hygiene 
heute w wysoce zmodyfikowanej formie, w wymyślonych przez siebie 
wycieczkach audio. Do tej pory miały one miejsce w Gießen (Verweis 
Kirchner, 2000), Frankfurcie nad Menem (System Kirchner 2000), 
w Monachium (Kanal Kirchner, 2001) i Grazu (Kirchners Schwester, 
2002). Jak w czasie podobnych wycieczek w muzeach, zamkach i innych 
obiektach historycznych, każdy dostawał tu walkmana z nagraniem, któ
re miało oprowadzać go przez godzinę po mieście. Każdy widz wyru
szał w trasę sam, w odstępach co piętnaście minut. Taśma magnetofo
nowa stanowiła rzekomo jeden z nielicznych śladów życia, jaki zostawił 
po sobie bibliotekarz Kirchner, który w 1998 roku zniknął bez śladu. 
(W Monachium została ona podobno znaleziona w publicznej toalecie, 
gdzie rozpoczynała się trasa.) Głos na taśmie opowiadał historię znik
nięcia bibliotekarza i wikłał w nią słuchającego jako zarazem tropią
cego i tropionego. Słuchający znajdował się bowiem w niebezpieczeń
stwie i groziło mu, że wpadnie w pułapkę zastawioną przez niejakiego 
„Ślimaka”. Każdy widz stawał się w ten sposób protagonistą, najważ
niejszym aktorem przedstawienia. Na wielkim, podziemnym parkingu 
słyszał, jak zdyszany głos ponagla go: „Biegnij! Otwórz drzwi! Ślimak 
już się zbliża, nie czujesz? Biegnij szybciej, otwórz drzwi na końcu ko
rytarza!” Na przystanku tramwajowym głos natomiast radził: „Obserwuj 
ludzi na przystanku. Widzisz tych z walizką?” Niemal na każdym przy
stanku tramwajowym w środku wielkiego miasta stoją ludzie z walizka
mi, wszędzie w mieście przechodzą mężczyźni w niebieskich koszulach 
(przed którymi ostrzegał głos we Frankfurcie), we wszystkich publicz
nych budynkach są kamery - które głos z taśmy uznawał za niechybny 
dowód kontynuowanego pościgu - widz/aktor mógł jedynie z trudem 
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(lub w ogóle) zdecydować, czy w tym przypadku aktorzy byli w mieście, 
odgrywając pościg. Decyzję utrudniał także fakt, że widzowie/aktorzy 
podążający za wskazówkami głosu często zachowywali się na tyle oso
bliwie, że przechodnie zatrzymywali się i oglądali za nimi. Powstawało 
więc pytanie, czy ścigających grali tylko widzowie, czy również akto
rzy? Widz stawał się aktorem, gdyż nie potrafił rozróżnić między aktora
mi, widzami i przypadkowymi przechodniami.

Widzowie już po krótkiej chwili zaczynali innymi oczami patrzeć 
na miasto, które uważali za dobrze im znane. Przechadzali się po znajo
mych ulicach, placach, parkach czy budynkach, traktując je jednocześnie 
jako scenę, na której rozgrywały się niewiarygodne, tajemnicze i fikcyjne 
wydarzenia, o których opowiadał głos na taśmie, wydając jednocześnie 
polecenia co do dalszych działań, ostrzeżenia czy wyjaśnienia; wyda
rzenia, w których - jak się okazywało - sami grali główną rolę. Każdy 
widz poprzez swój ruch w przestrzeni i swoją percepcję wytwarzał prze
strzenność miasta jako osobliwe przenikanie się realnych i fikcyjnych 
przestrzeni, osób i działań.

W wyniku zastosowania każdej z tych strategii przestrzeń perfor- 
matywna wyraźnie i nieustannie się zmienia, bowiem przestrzenność 
powstaje w wyniku ruchu i percepcji aktorów oraz widzów. Pierwsza 
strategia kładzie nacisk na proces, w wyniku którego autopojetyczna pę
tla feedbacku wytwarza przestrzenność, druga kieruje uwagę na fakt, że 
w przestrzeni performatywnej krąży energia, która może w specyficzny 
sposób oddziaływać. Trzecia wytwarza natomiast przestrzenność jako 
przenikające się realne i wyobrażone przestrzenie, zmieniając przestrzeń 
performatywną w rodzaj „między-przestrzeni”.

Jak pokazują wszystkie trzy strategie, przestrzenność nie jest dana, 
ale wciąż na nowo wytwarzana. Przestrzeń performatywna nie jest - jak 
przestrzeń geometryczna - dana jako artefakt, za który odpowiedzial
ność ponosi jeden lub więcej twórców. Nie ma ona charakteru dzieła, 
lecz raczej wydarzenia.

Atmosfera
Przestrzeń performatywna to zarazem przestrzeń atmosferyczna. 

Bunkier, zajezdnia tramwajowa, dawny hotel - każda z tych przestrze
ni odznacza się charakterystyczną atmosferą. Przestrzenność powstaje 
nie tylko w efekcie specyficznego wykorzystania przestrzeni przez ak
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torów i widzów, ale także dzięki panującej w niej swoistej atmosferze. 
W przedstawieniach grupy Comerstone Theater oba te czynniki wchodzi
ły w skomplikowaną relację. Widz miał możliwość przechadzania się po 
centrum handlowym niczym fläneur, ale mógł też stojąc na galerii przy
glądać się temu, jak w ruchliwy, piątkowy wieczór w centrum handlowym 
zachowują się kupujący i zwykli przechodnie, czy też temu, jak aktorzy, 
wykorzystując teksty Becketta i Pirandella, stwarzają sytuacje, które 
w tych okolicznościach bezustannie oscylowały między rzeczywistością 
i fikcją. W konsekwencji atmosfera centrum handlowego nabierała szcze
gólnego charakteru i afektywnie oddziaływała na wszystkich widzów.

Także w przypadku konwencjonalnego układu przestrzennego, 
w którym scena pozostaje zarezerwowana wyłącznie dla aktorów i wy
raźnie oddzielona od widowni, atmosfera ma istotny udział w tworze
niu specyficznej przestrzenności. Kiedy widz spektaklu Marthalera Murx 
den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab! (Zabij 
Europejczyka! Zabij! Zabij! Zabij! Zabij go!, Volksbühne am Rosa- 
Luxemburg-Platz w Berlinie, 1993, scenografia Anny Viebrock) wchodził 
na widownię, otaczała go bardzo szczególna atmosfera. Przypominała 
ona krępującą atmosferę poczekalni, choć odczuwało się ją zarazem 
jako niesamowitą, nawiedzoną i nierzeczywistą. Scena przedstawiała po
mieszczenie, aż po sam sufit wyłożone jakimś sztucznym tworzywem, 
które jaskrawo i szokująco kontrastowało z ciepłymi kolorami boazerii na 
ścianach widowni. Gdzieś pośrodku znajdowały się przeszklone drzwi, 
prowadzące bodaj na korytarz, na prawo i lewo zaś drzwi do toalet. Nad 
szklanymi drzwiami wisiał zepsuty zegar dworcowy, a obok niego napis: 
„Oby czas nigdy nie stał w miejscu”. Po prawej stronie pod ścianą usta
wiono zardzewiały kaloryfer i dwa olbrzymie piece węglowe, na lewo 
fortepian, a pośrodku dwa równe rzędy kwadratowych stołów i plasti
kowych krzeseł, na których siedziało nieruchomo jedenaście zupełnie 
różnych postaci. Za szczególną atmosferę nie odpowiadał tu jakiś jeden, 
konkretny element - nawet jeśli poszczególne przedmioty, jak zegar czy 
piece węglowe, szczególnie rzucały się w oczy. Tę atmosferę wywoływa
ła raczej całość aranżacji pomieszczenia. W pierwszej kolejności to wła
śnie ona oddziaływała na widza, przesądzając o jego dalszej percepcji.

Jak dowodzi Gernot Böhme, atmosfera nie wiąże się na stałe z kon
kretnym miejscem i dzięki temu może swobodnie się rozprzestrzeniać. 
Nie stanowi integralnej cechy przedmiotów czy ludzi, którzy rzekomo 
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nią promieniują, ani też tych, którzy wchodzą w jakąś przestrzeń i cie
leśnie ją odczuwają. W przestrzeni teatralnej to atmosfera w pierwszej 
kolejności działa na widza i „zabarwia” jego percepcję, umożliwiając 
specyficzne doświadczenie przestrzenności. Nie sposób tego wyja
śnić, jeśli weźmie się pod uwagę poszczególne elementy przestrzeni. 
Atmosfery nie wytwarza bowiem żaden z nich z osobna. Powstaje ona 
raczej w wyniku ich wzajemnych oddziaływań, co inscenizatorzy często 
świadomie wykorzystują. Bóhme, który wprowadził do języka estetyki 
pojęcie atmosfery, opierając się na znacząco zmodyfikowanej koncepcji 
aury Waltera Benjamina, opisuje ją jako: „[...] przestrzenie «zabarwio
ne» obecnością rzeczy, ludzi czy konstelacji pewnych uwarunkowań, 
czy raczej ich ekstazami. Zakreślają one sfery obecności przedmiotów, 
ich rzeczywistego trwania w przestrzeni”79. Zatem atmosfera stanowi 
właściwość przestrzeni performatywnej, a nie geometrycznej. Nie jest

79 G. B ö h m e, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt/Main 1995, s. 33.
80 Ibidem, s. 33 i n.

czymś, co swobodnie się unosi, ale - wręcz przeciwnie - jest czymś, co wy
dzielają i wytwarzają rzeczy, ludzie i ich konstelacje. Zatem nie sposób jej 
teoretycznie opisać jako czegoś obiektywnego, czyli jako zestawu właściwo
ści charakteryzujących rzeczy, choć jest ona z pewnością czymś przedmioto
wym, należącym do przedmiotów, kiedy przez swoje właściwości - w stanie 
ekstazy - określają one sfery własnej obecności. Atmosfera nie jest też czymś 
subiektywnym, jak określenia stanów duszy. Stanowi również własność pod
miotu, należy do niego, gdyż ludzie odczuwają ją jako cielesną obecność, 
a polega to na cielesnym usytuowaniu podmiotu w przestrzeni80.

Interesują mnie szczególnie dwa aspekty tego opisu i konceptualiza- 
cji atmosfery. Po pierwsze, Bóhme określa atmosferę jako „sfery obec
ności”. Po drugie, nie lokalizuje jej ani w rzeczach, które rzekomo ją 
emanują, ani w podmiotach, które cieleśnie ją odczuwają, ale zarazem 
w nich i pomiędzy nimi. Pod pojęciem „sfery obecności” Bóhme rozumie 
w oczywisty sposób specyficzny modus teraźniejszości rzeczy. Opisuje 
go bardziej szczegółowym określeniem „ekstaza rzeczy” jako ten szcze
gólny modus, w którym dana rzecz zjawia się postrzegającemu w swojej 
teraźniejszości. Zarazem ekstaza nie obejmuje tylko tak zwanych se- 
kundamych właściwości rzeczy, jak kolor, zapach czy wydawany przez 
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nią dźwięk, ale także właściwości prymame, jak forma. „Forma rzeczy 
oddziałuje [...] również na zewnątrz. Promieniuje w dużym stopniu na 
otoczenie, otaczającej rzecz przestrzeni odbiera jej homogeniczność, 
wypełnia ją napięciem i zdaje się wprawiać w ruch”“1, a w rezultacie ją 
zmienia. To samo można powiedzieć o wymiarach i objętości przedmio
tów. Nie stanowią one tylko i wyłącznie właściwości przedmiotów, które 
określają zajmowaną przez nie przestrzeń. „Wymiary przedmiotu i jego 
objętość [...] wyczuwa się także na zewnątrz. Nadają one przestrzeni 
obecność, ciężar i ukierunkowanie”81 82.

81 Ibidem, s. 33.
82 Ibidem.

Ekstaza rzeczy prowadzi do tego, że kiedy oddziałują one na oto
czenie, to wydają się postrzegającemu podmiotowi w szczególny sposób 
teraźniejsze i przykuwają jego uwagę. Pojęcia ekstazy nie można jednak 
traktować jako synonimu obecności. Odnosi się ono do teraźniejszości 
zarówno w ramach słabej, jak i mocnej koncepcji obecności. W przy
padku obecności chodzi o wzajemne oddziaływanie ludźmi na pozio
mie energetycznym, natomiast tylko w ograniczonym sensie można po
wiedzieć, że w przedmiotach lub za ich pomocą wytwarza się energia. 
Zarazem jednak promieniują one czymś więcej niż to, co może zobaczyć 
lub usłyszeć postrzegający, a co w trakcie patrzenia i słuchania ciele
śnie odczuwa; czymś, co przemieszcza się w przestrzeni performatywnej 
między rzeczą i postrzegającym ją podmiotem.

Z przestrzenią jest podobnie. Kiedy przestrzeń geometryczna staje 
się przestrzenią performatywną, jej tak zwane prymame właściwości - 
a więc także wymiary i objętość - oddziałują również na jej otoczenie, 
a więc także na postrzegającego.

Atmosferze można przypisać podobne znaczenie w procesie wytwa
rzania przestrzenności przedstawienia, jak obecności w procesie wytwa
rzania cielesności. Przestrzenie i rzeczy stają się namacalnie teraźniejsze 
dla podmiotu, który wchodzi w wytwarzaną przez nie atmosferę. Nie 
tylko odsłaniają przed nim swoje prymame i sekundame właściwości 
i ujawniają swoją istotę, ale także oddziałują bezpośrednio i w określony 
sposób na ciało zanurzonego w atmosferze postrzegającego podmiotu, 
czy wręcz się w niego wdzierają. Nie znajduje się on przecież poza zasię
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giem atmosfery, nie obserwuje jej z dystansu, ale wkracza w nią i w niej 
się zanurza.

Dotyczy to szczególnie zapachów, bowiem one również wytwarzają 
atmosferę. Przestrzenie teatralne zawsze przenikają rozmaite zapachy, 
niezależnie od tego, czy powstają jako niepożądane, ale niemożliwe do 
usunięcia skutki uboczne działań scenicznych, czy też jako zamierzo
ny efekt procesu inscenizacji. Tym bardziej może dziwić fakt, że zapa
chom w teatrze poświęcono do tej pory tak niewiele uwagi. W teatrach 
na wolnym powietrzu do widzów docierają zapachy otaczającej natury 
albo zapachy miasta, które współtworzą atmosferę. Natomiast od czasu, 
kiedy przedstawienia zaczęły odbywać się w budynkach, aż do momentu 
wynalezienia oświetlenia gazowego w latach dwudziestych XIX wieku, 
na widowni czuło się przede wszystkim swąd palących się świec i lamp 
olejowych, przemieszany z zapachem szminki, pudru, perfum czy potu, 
który wydzielali zarówno aktorzy, jak widzowie.

Od czasu naturalizmu świadomie stosowano określone zapachy, 
aby wytworzyć pożądaną atmosferę. Śmierdzące odchody na scenie, 
czy błyskawicznie rozprzestrzeniający się zapach kapusty przyczyniały 
się w dużej mierze do tego, że widzowie wchodzili w atmosferę życia 
chłopów albo najuboższych warstw społecznych i odczuwali jąponiekąd 
na własnej skórze. Na przykład Max Reinhardt wykorzystywał zapachy 
jako środek budowania atmosfery. Jego las w Śnie nocy letniej (Neues 
Theater, Berlin 1904) wzbudził sensację nie tylko dlatego, że się kręcił 
- wtedy właśnie po raz pierwszy w historii użyto wynalezioną w 1898 
roku scenę obrotową wzorowaną na teatrze kabuki - ale także dlatego, 
że mech, którym Reinhardt kazał wyłożyć scenę, roztaczał tak intensyw
ny zapach, że widzowie odczuwali las jako obecny tu i teraz. Natomiast 
symboliści stosowali w teatrze intensywne zapachy, aby umożliwić wi
dzom pożądane doznania synestezyjne.

Używając zapachów celowo i świadomie, twórcy teatralni wycho
dzili zazwyczaj z założenia, że roznoszą się one w całej przestrzeni 
i mogą silnie oddziaływać na zmysły widza. Przestrzenie, przedmioty 
i ludzie wydzielają bowiem zapach, który bezpośrednio wnika w ciało 
odczuwających go podmiotów. Do tej szczególnej cechy zapachu nawią
zuje Georg Simmel, pisząc:
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Kiedy coś wąchamy, odbieramy określone wrażenie zmysłowe albo przyj
mujemy przedmiot wydzielający zapach tak głęboko w siebie, do same
go środka i bez reszty go asymilujemy, by tak rzec, poprzez fizjologiczny 
proces oddychania. Nie można tego powiedzieć o żadnym innym zmyśle, 
za pośrednictwem którego doświadcza się przedmiotów. Wyjątek stanowi 
bodaj tylko jedzenie. Nasze najbardziej intymne doznanie jakiejś osoby to 
fakt, że za pośrednictwem węchu odczuwamy jej atmosferę, która niczym 
powietrze wnika w głąb naszego ciała”.

Od lat sześćdziesiątych w teatrze i performansach coraz częściej wy
korzystywano zapachy. W teatrze orgii i misteriów Nitscha był to roz
chodzący się zapach martwego jagnięcia, jego krwi i wnętrzności, zmu
szający widzów do zanurzenia się w bardzo specyficznej atmosferze 
i wywołujący silne obrzydzenie lub doznanie ekstazy. Grotowski wpro
wadzał widzów do tak ciasnych przestrzeni, że mogli czuć zapach potu 
aktorów. Cielesność wykonawców stawała się dla nich w szczególny 
sposób teraźniejsza, a zarazem intensywnie odczuwali wydzielaną przez 
nich i panującą w przestrzeni atmosferę.

Poza zapachem wydzielanym przez nadużywane dziś na scenie ma
szyny do produkcji mgły, na widowni rozchodzi się często zapach jedzenia. 
W przedstawieniu Johanna Kresnika poświęconemu Artaudowi, Antonin 
Nalpas (Prater, premiera 16 maja 1997 roku), grillowano kawałki dużej 
ryby. Zapach mógł na początku wydawać się przyjemny, przynajmniej 
tym widzom, którzy byli głodni. Jednak w miarę upływu czasu, zapach 
przypalającej się ryby zaczął zapewne wywoływać wstręt i obrzydzenie. 
Nie inaczej było w inscenizacji Castorfa Endstation Amerika (Tramwaj 
zwany Ameryką, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 2000). W pew
nej chwili Kathrin Angerer smażyła tu jajka, które zaczynały skwierczeć 
i wydzielać typowy zapach spalonego białka. W spektaklu De Metsiers 
grupy Hollandia (pokazywanym w ramach gościnnych występów w ber
lińskiej Schaubühne w 2003 roku) jedna z aktorek potrząsała dużą butel
ką piwa, otwierała ją, a potem opryskiwała zawartością siebie i kolegów 
na scenie od stóp do głów. Na podłodze zostawały kałuże piwa. Od ak
torów i ze sceny wionął obrzydliwy, przenikliwy zapach, który szybko 
roznosił się po całym teatrze. W antrakcie kałuże piwa zostały wprawdzie

” G. S i m m e 1, Sozologie. Untersuchungen über die Form der Vergesellschaftung, 
München-Leipzig 1922, s. 490.
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wytarte, ale zapach unosił się na widowni aż do końca przedstawienia 
i w ten sposób współtworzył jego atmosferę.

Jak twierdził Simmel, tylko jedząc, asymilujemy przedmioty w więk
szym stopniu, niż kiedy je wąchamy. Zapachy wydzielane przez potrawy 
i napoje wnikają w nasze ciała razem z oddechem, pobudzając produkcję 
śliny w jamie ustnej, a także w pewnym stopniu oddziałują na wewnętrz
ne organy i wywołują intensywne doznania przyjemności bądź mdłości. 
Wdychając zapachy, widz uświadamia sobie, jakie procesy zachodzą 
wewnątrz jego ciała i odczuwa siebie samego jako żywy organizm.

Zapach stanowi zatem bez wątpienia jeden z najsilniejszych kompo
nentów atmosfery, bowiem rozprzestrzeniających się zapachów nie da 
się „powstrzymać”. Okazują się one w najwyższym stopniu odporne na 
ingerencję. Nawet kiedy opary mgły opadną, jej zapach widzowie będą 
czuć jeszcze przez długi czas. Kiedy zwęglone jajka wyniesiono ze sce
ny, ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Nawet kiedy zmyto kałuże 
piwa, jego zapach widzowie - przynajmniej ci siedzący w pierwszych 
rzędach - i tak czuli do samego końca spektaklu. Zapach można po
równać do dżinna zamkniętego w butelce, którego po wypuszczeniu na 
świat nie da się ani kontrolować, ani ponownie uwięzić. Nie daje się on 
przemocą zagarnąć aktorom i widzom, uparcie sprzeciwia się wszelkim 
próbom gruntownej zmiany atmosfery.

Dlatego nie bez powodu w teatrze i performansie od lat sześćdzie
siątych tak często wykorzystuje się różne zapachy. Poza tym w coraz 
większym zakresie używa się wszystkich innych komponentów współ
tworzących atmosferę. Umożliwia to wywołanie szczególnie intensyw
nej ekstazy przedmiotów, zarówno w odniesieniu do ich prymamych, jak 
i sekundamych właściwości. Przestrzenie wykorzystuje się tak, aby już 
ich rozmiary, objętość i materialne właściwości wysuwały się na pierw
szy plan. Tak właśnie działo się w przypadku bunkra w Celtic +----- ,
zajezdni tramwajowej Bockenheimer Depot w inscenizacjach Einara 
Schleefa, albo półkolistej przestrzeni z betonu w berlińskiej Schaubühne 
w Hamlecie Griibera (1981) czy Körper (Ciała, 2000) Sashy Waltz. Za 
każdym razem użyto takich przedmiotów, które ze względu na swoje 
rozmiary, objętość i materialne właściwości miały za zadanie zdomino
wać przestrzeń i atmosferę, jak choćby wielki lejek, z którego sypał się 
ciurkiem piach w inscenizacji Die glücklose Landung (Szczęśliwe lą
dowanie, TAT we Frankfurcie nad Menem i Hebbel Theater w Berlinie, 
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1993), albo metalowy kontener ustawiony w centralnym punkcie sce
ny w ostatniej inscenizacji Hamleta Petera Zadka (premiera w wiedeń
skim Volkstheater w maju 1999 roku, następnie od września 1999 roku 
w Schaubiihne am Lehniner Platz w Berlinie).

Przede wszystkim jednak to światło i dźwięk przyczyniają się do 
stworzenia atmosfery i mogą ją zmienić w ułamku sekundy. Robert 
Wilson w swoich inscenizacjach posługuje się komputerowo sterowa
nym oświetleniem, co pozwala stworzyć około trzystu aranżacji świetl
nych w ciągu stu dwudziestu minut, a więc bez przerwy modyfikować 
ustawienie świateł i ich kolor. W konsekwencji bezustannie zmienia się 
też atmosfera. Jednak ze względu na szybkość zmian oświetlenia często 
umykają one świadomej percepcji. W ten sposób widz rejestruje zmiany 
światła nie tyle za pomocą wzroku, ile raczej na własnej skórze. Można 
powiedzieć, że wnika ono przez skórę w jego ciało. Ludzki organizm 
wykazuje ogromną wrażliwość na zmiany światła. Dlatego stan emocjo
nalny widza, który ogląda stale zmieniający się układ świateł, może ule
gać częstym i gwałtownym wahaniom, choć ten nie rejestruje ich świa
domie, a już na pewno nie potrafi kontrolować. Wzmaga to dodatkowo 
oddziaływanie sugestywnej atmosfery przedstawień Wilsona, i tak już 
niezwykle silnie angażującej uwagę widzów za sprawą zwrócenia uwagi 
na podkreślone, zwolnione tempo ruchu aktorów. Przestrzeń performa- 
tywna staje się tutaj przede wszystkim przestrzenią atmosferyczną.

Silny potencjał atmosferycznego oddziaływania mogą również wy
kazywać różne dźwięki, odgłosy, brzmienia i muzyka. Wilson, którego 
krytycy chwalą zazwyczaj za umiejętność komponowania obrazu sce
nicznego, współpracuje także z takimi kompozytorami i muzykami, jak 
Philip Glass, David Byme, Tom Waits, a szczególnie Hans Peter Kuhn. 
Troszczą się oni o to, aby dźwięki, odgłosy, brzmienia i muzyka - po
cząwszy od kapiących kropli, a skończywszy na wykonywanych na sce
nie pieśniach - w tym samym stopniu co światło charakteryzowały at
mosferę i jej oddziaływanie.

Dźwięki można o tyle porównać z zapachami, że one również otacza
ją postrzegający podmiot, spowijają go i wnikają w jego ciało. Ciało sta
je się pudłem rezonansowym dla słyszanych dźwięków i zaczyna razem 
z nimi wibrować. Określone odgłosy mogą nawet wywołać miejscowy, 
fizyczny ból. Widz/słuchacz może izolować się od dźwięków, zatykając 
sobie uszy. Z reguły jednak pozostaje wobec nich równie bezbronny, co 
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wobec zapachów. Jednocześnie traci on poczucie granic własnego cia
ła. Kiedy dżwięki/hałasy/muzyka czynią z ciała widza/słuchacza swoje 
pudło rezonansowe, kiedy rezonują w jego klatce piersiowej, kiedy spra
wiają mu fizyczny ból, wywołują gęsią skórkę albo wprawiają w drgania 
organy wewnętrzne, wtedy nie odbiera on ich jako czegoś, co z zewnątrz 
dostaje się do ucha, ale odczuwa jako proces przebiegający w jego cie
le, co często wywołuje wrażenie podobne do opisanego przez Freuda 
„uczucia oceanicznego”. Wraz z dźwiękami atmosfera wnika w ciało wi
dza i otwiera je na nie.

Szczególnie dobrych tego przykładów poza Wilsonem dostarcza
ją spektakle Heinera Goebbelsa i Christopha Marthalera. Na przykład 
w Murx opisana już atmosfera beznadziei na początku i groteskowo-ko- 
miczna ponurość zniknęła błyskawicznie w chwili, kiedy aktorzy chó
rem zaintonowali pieśń. Ich śpiew powodował, że zapominało się o przy
gnębiającym, obskurnym pomieszczeniu przypominającym poczekalnię, 
a także o małostkowości i nienawiści, z jaką traktowały się nawzajem 
postacie. Ich śpiew zdawał się oddalać ich i widzów od tego upadłego 
świata codzienności, stwarzając atmosferę pełni, jedności i harmonii, bu
dując utopię wyzwolenia od wszystkich niskich animozji małoduszne
go i małostkowego życia codziennego. Kiedy śpiew ucichł i wybraniał 
zupełnie, w przestrzeni teatralnej zapanowywała na powrót atmosfera 
przygnębienia, znów oddziałując na widzów.

W teatrze i performansie od lat sześćdziesiątych przestrzeń perfor- 
matywną często próbowano zmienić w atmosferyczną. W kontekście es
tetyki performatywności miało to trojakie konsekwencje. Po pierwsze, 
okazało się, że przestrzenność w przedstawieniach nie ma z pewnością 
charakteru artefaktu, lecz jest wydarzeniem; jest ulotna i przemijająca. 
Po drugie, w przestrzeni atmosferycznej widz odczuwa swoją cielesność 
w bardzo specyficzny sposób. Doświadcza siebie jako żywego organi
zmu, wchodzącego w interakcję z otoczeniem. Atmosfera przenika ciało, 
narusza jego granice. Po trzecie, przestrzeń performatywna okazuje się 
przestrzenią liminalną, w której zachodzą przemiany i transformacje.

Bóhme opracował swoją estetykę atmosfery jako antytezę dla este
tyki semiotycznej, która opierała się na założeniu, że sztukę należy ro
zumieć jako język, i skupiała się przede wszystkim na procesach konsty
tuowania się znaczeń. Tymczasem estetyka atmosfery kieruje uwagę na 
doświadczenie cielesne. Niewątpliwie Bóhme ma rację, przesuwając ak
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cent ze znaczenia na doświadczenie cielesne. Czy jednak z doświadcze
nia cielesnego, a szczególnie z doświadczenia atmosfery można zupełnie 
wyeliminować znaczenie? Oddziaływania atmosfery nie da się przecież 
opisać w ramach modelu bodziec-reakcja jako fizjologicznego odruchu, 
który w każdym postrzegającym go - i cieleśnie doświadczającym - 
podmiocie zostaje automatycznie wywołany, tak jak każdy automatycz
nie mruga, kiedy do jego oka dostanie się jakieś obce ciało. Zarówno 
przedmioty - jak kontener w Hamlecie czy piece węglowe w Murx, jak 
wydzielane przez nie zapachy - jak woń spalonej ryby w Antonin Nalpas 
albo dźwięk spadających kropli w Learze Wilsona (Schauspielhaus 
Frankfurt na scenie Bockenheimer Depot, 1990), a także określone usta
wienie świateł - jak jaskrawe, rażące światło zapalające się po oślepieniu 
Gloucestera w Learze Wilsona - mogą mieć dla widza pewne znaczenia, 
a wręcz odsyłać do kontekstów i sytuacji bądź wspomnień, które dla 
postrzegającego podmiotu mają silnie zabarwienie emocjonalne. Trudno 
sobie wyobrazić, że ten aspekt znaczeniowy przedmiotów nie ma zu
pełnie żadnych konsekwencji dla oddziaływania atmosfery. Zakładam 
raczej, że zwiększa on jej oddziaływanie. W dalszych rozważaniach pod
dam jeszcze szczegółowej dyskusji to, jak ujawniająca się w momencie 
ekstazy materialność rzeczy współdziała ze znaczeniami, jakie mogą one 
przybierać dla postrzegającego podmiotu84.

14 Por. rozdział V Emergencja znaczeń.

3. Dźwiękowość

Dźwięk to paradygmatyczny przejaw ulotności przedstawień. Cóż może 
być bardziej ulotne niż rozbrzmiewający i wybrzmiewający dźwięk? 
Wyłaniając się z ciszy przestrzeni, rozchodzi się w niej, wypełniają, aby 
za moment wybrzmieć, przeminąć i zniknąć. Mimo to oddziałuje on na 
odbiorcę bezpośrednio, a często również post factum. Daje mu nie tylko 
wyczucie relacji przestrzennych (w tym kontekście trzeba przypomnieć, 
że zmysł równowagi mieści się w uchu), ale też wnika w jego ciało, 
często wywołując fizjologiczne i afektywne reakcje. Ten, kto go słyszy, 
ma dreszcze, dostaje gęsiej skórki, przyspieszenia pulsu i oddechu. Widz 
wpada w melancholię, albo - wręcz przeciwnie - w euforię, zaczyna tę
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sknić za czymś nieokreślonym, nachodzą go określone wspomnienia itd. 
Jak dowodziłam w poprzednim rozdziale, dźwięki mają w sobie ogrom
ny potencjał oddziaływania.

Teatr nigdy nie jest wyłącznie przestrzenią, w której się patrzy (the- 
atronem). Jest również przestrzenią, w której się słucha (auditorium)115. 
Rozbrzmiewają w niej mówiące lub śpiewające głosy, muzyka, dźwięki. 
Już w teatrze greckim stosowano specjalne efekty dźwiękowe. Na przy
kład, odgłos grzmotu wytwarzano za pomocą bronteionu, naciągniętej 
skóry, na którą wysypywano z kamiennego pojemnika ołowiane kule, 
albo powstawał on w efekcie potrząsania metalową misą wypełnioną 
kamieniami.

83 Por. E. Fischer-Lichte, Berliner Antikenprojekte, [w:] Berliner Theater im
20. Jahrhundert, red. E. F i s c h e r - L i c h t e, D. K o 1 e s c h, Ch. W e i 1 e r, Berlin
1998, s. 77-100, głównie s. 93-96.

Do dziś tak wśród krytyków teatralnych, jak badaczy literatury pa
nuje przekonanie, że teatr europejski tym się różni od teatrów innych 
kultur, że o jego dźwiękowości stanowi w przeważającym stopniu ludz
ka mowa. W konsekwencji twierdzi się, że dźwięki w przedstawieniu 
nie liczą się właściwie jako takie, ale zaledwie jako przekaźniki mowy, 
jako medium, w którym i poprzez które ujawnia się mowa. Obecny stan 
badań wskazuje jednak na fakt, że już w teatrze greckim nie tylko recy
towano. Recytowaniu trocheicznych tetrametrów w tragedii, zaś w ko
medii jambicznych bądź anapestycznych tetrametrów katalektycznych 
w parabazie towarzyszyła melodia grana na flecie. Wszystkie liryczne 
partie tekstu śpiewano wspólnie, część na zmianę z chórem (jak w przy
padku rytualnych lamentów umarłych w tragedii, tak zwanych kommos), 
a część jako wirtuozerskie arie solowe. Trudno więc w tym przypadku 
mówić o dominacji języka mówionego.

Coraz wyraźniej uwidacznia się to od momentu powstania opery. 
Stanowiła ona efekt starań o odnowienie tragedii greckiej, podejmowa
nych przez florencką Cameratę pod koniec XVI wieku. Od tego czasu to 
przede wszystkim w powstających kolejno gatunkach teatru muzycznego 
- najpierw w operze, a potem śpiewogrze, balecie, operetce, a w końcu 
musicalu - nie tylko przekaz językowy, ale również warstwa dźwiękowa 
stanowiła źródło szczególnej przyjemności, ciesząc się ogromną popu
larnością wśród widzów. Mówiące głosy przestały dominować również 
w teatrze dramatycznym. Pomijając szczególny fakt, że do końca XVIII 83 * * 
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wieku przedstawienia składały się z połączonych w jeden program nu
merów, gdzie z reguły znajdował się także fragment muzyczny - najczę
ściej jako akompaniament finałowej sekwencji baletowej, także przed
stawienia sztuk teatralnych zawierały wstawki muzyczne. W przerwie 
spektaklu, kiedy czyściciel lamp przycinał knoty świec, aby zredukować 
kopcenie, rozbrzmiewała tak zwana muzyka międzyaktowa. Prawie do 
połowy XVIII wieku nie miała ona nic wspólnego ze sztuką, której ak
cję przerywała. Pod koniec lat trzydziestych współpraca kierującej ze
społem aktorskim Friederike Caroline Neuber i kompozytora Johanna 
Adolpha Scheibego zrodziła nowy rodzaj sztuki międzyaktowej. Scheibe 
wyznawał pogląd, że między muzyką i akcją sceniczna, jej charakterem 
i emocjami powinna powstać pewna relacja86. Muzyka zaczęła zatem 
spełniać funkcję dramaturgiczną - miała przede wszystkim „niepostrze
żenie przeprowadzić widzów z jednego stanu emocjonalnego w drugi”87. 
Wedle tych wytycznych Scheibe skomponował dla Neuber muzykę 
do spektakli Polyeuctes i Mithridates, wystawionych w Hamburgu 30 
kwietnia i 2 czerwca 1738 roku. Pod koniec XVIII i w XIX wieku mu
zyka w teatrze nie ograniczała się tylko do wypełniania przerw między 

86 W numerze 67 wydawanego przez niego czasopisma „Der Critische Musicus” 
Scheibe w następujący sposób sformułował te nowe zasady: „Otwierająca spektakl 
symfonia [...] musi [...] mieć związek z całością sztuki, zarazem jednak powinna 
przygotować jej początek i w konsekwencji harmonijnie współgrać z pierwszymi 
wejściami. [...] Symfonie grane między kolejnymi aktami muszą wiązać się zarówno 
z końcem poprzedniego aktu, jak i z początkiem następnego. Powinny zatem łączyć 
ze sobą dwa akty, a zarazem niepostrzeżenie przeprowadzić widzów z jednego stanu 
emocjonalnego w drugi. Dobrze jest więc zbudować utwór z dwóch części. Pierwsza 
powinna odnosić się do tego, co właśnie się stało, a druga do tego, co dopiero się 
zdarzy. Oczywiście, konieczność taka zachodzi tylko wtedy, kiedy emocje zostaną 
wyraźnie skontrastowane. W przeciwnym razie wystarczy tylko jedna część, o ile 
posiada odpowiednią długość, aby zapewnić czas potrzebny na wyczyszczenie lamp, 
albo przebranie się aktora. Kiedy wreszcie sztuka dobiega końca, następująca po tym 
symfonia powinna z najwyższą dokładnością i dostatecznie wyraźnie zasygnalizo
wać ten fakt widzowi. Czy może być coś żałośniejszego niż sytuacja, kiedy bohater 
nieszczęśliwie stracił życie, a po niej zabrzmiała żwawa i radosna symfonia? I czy 
może być coś bardziej niesmacznego niż sytuacja, kiedy komedia kończy się szczę
śliwie, a potem następuje smutna lub poruszająca symfonia?” J. A. S c h e i b e, [art. 
w:] „Der Critische Musicus” 1745, nr 67, s. 616 i n.
87 Ibidem.
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aktami, ale ponadto komponowano ją specjalnie do określonych partii 
czy sekwencji akcji”.

W przedstawieniach, w których pojawiały się takie komiczne po
stacie jak Hanswurst czy Arlekin, a później Bemadon (Felix von Kurz 
1717-1784), a także w spektaklach wiedeńskiego Volkstheater aż do 
sztuk Raimunda i Nestroya często śpiewano przy akompaniamencie mu
zyki, najpierw „arie”, a potem „kuplety”. Nestroy wprowadził w Wiedniu 
nowy gatunek operetki, który miał w pewnym stopniu zastąpić teatr ludo
wy. W prowadzonym przez niego Carltheater 16 października 1858 roku 
miała miejsce premiera Wesela przy latarniach Jacquesa Offenbacha. 
Wtedy rozpoczął się triumfalny pochód operetki przez Wiedeń. W ope
retce Orpheus in der Unterwelt (Orfeusz w piekle) wystawionej w 1860 
roku w Carltheater w wersji przygotowanej przez Nestroya na podstawie 
przekładu Ludwiga Kalischa, wykorzystanego we wrocławskim przed
stawieniu w 1859 roku, sam Nestroy zagrał rolę Pana: „Nestroy jako Pan 
powiększył galerię swoich komicznych ról o jeszcze jedno arcydzieło. 
Jego gra, mowa i śpiew były nieodparcie komiczne”8’.

“ Muzykę teatralną traktowano jako rodzaj „muzyki użytkowej”, dlatego przez długi 
czas muzykolodzy zupełnie ją ignorowali. Dopiero od kilku lat prowadzi się bada
nia naukowe w tej dziedzinie. Por. D. A 1 t e n b u r g, Das Phantom des Theaters. 
Zur Schauspielmusik im späten 18. und 19. Jahrhundert, [w:] Stimmen - Klänge - 
Töne. Synergien im szenischen Spiel, red. H.- P. Bayerdörfer, Tübingen 2002, 
s. 183-208; idem, Von den Schubladen der Wissenschaft. Zur Schauspielmusik im 
klassisch-romantischen Zeitalter, [w:] Denn in jenen Tränen lebt es. Festschrift Wolf
gang Marggraf red. H. G e y e r, M. B e r g, M. T i s c h e r, Weimar 1999, s. 425-449; 
idem, Schauspielmusik, [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart, red. L.Fin- 
s c h e r, t. 8, Kassel 1998, szpalta 1046-1049.
” „Blätter für Theater, Musik und Kunst” (Wien) 1861, 5 III, s. 75.

Na początku XX wieku muzykę wprowadzano także do teatru, cza
sem wręcz w nadmiarze. Reinhardt dla potrzeb każdej ze swoich in
scenizacji - nie tylko pantomim, jak Sumurun - zlecał skomponowa
nie specjalnej muzyki. Poza tym, aby zbudować specyficzną atmosferę, 
wprowadzał pewne efekty dźwiękowe. Na przykład jego Kupca wenec
kiego (Deutsches Theater w Berlinie, 1905) otwierała uwertura skompo
nowana przez Engelberta Humperdincka z różnych dźwięków. Najpierw 
dało się słyszeć odgłosy zwierząt, a potem brzęk, łoskot i stukanie oraz 
pojedyncze zawołania gondolierów. Stopniowo włączały się w to ludzkie * * 
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głosy, łącząc się w hałas ludzkiego tłumu - miasto się obudziło. Nagle 
rozległ się śpiew i gra na skrzypcach, które - najpierw zupełnie niepo
strzeżenie - zaczęły przechodzić w muzykę marszową. Tę kompozycję 
Bruno Walter scharakteryzował jako „pełen napięcia motyw marszowy 
[...], który umyka uwagi słuchającego, a jednak podkreśla radosny, pod
niosły nastrój sceny, nie wysuwając się na pierwszy plan”90 91.

90 Wypowiedź Bruno Waltera w Gespräch über Reinhardt mit Hugo von Hofmannsthal, 
Alfred Roller und Bruno Walter, [w:] M. R e i n h a r d t, Schriften. Briefe, Reden, Auf
sätze, Interviews, Gespräche und Auszüge aus den Regiebüchern, red. H. F e 11 i n g, 
Berlin 1974, s. 383.
91 Theater-Kalender auf das Jahr ¡781, red. H. A. O. R e i c h a r d, Gotha 1781, 
s. 57 i n.

Jak pokazuje ten krótki przegląd, w teatrze europejskim dźwięko- 
wość nie ograniczała się zwykle tylko i wyłącznie do mówiących gło
sów, a więc do języka mówionego. Teatr jako przestrzeń, w której się 
słucha, konstytuuje się w znacznie większym stopniu poprzez muzykę, 
głosy - mówiące, śpiewające, śmiejące się, plączące, krzyczące - oraz 
różne rodzaje dźwięków, używanych w rozmaitych proporcjach, zależ
nie od gatunku i epoki. Głosy aktorów zyskują w tym kontekście szcze
gólne znaczenie. To odkrycie rodzi dwa pytania dotyczące badania war
stwy dźwiękowej przedstawień powstających od lat sześćdziesiątych: 1) 
Jakiego rodzaju przestrzenie dźwiękowe w nich powstają? oraz 2) Jakie 
aspekty ludzkiego głosu wysuwają się na pierwszy plan?

Przestrzenie dźwiękowe
Jak dowodzą historyczne przykłady, co najmniej od XVIII wieku za 

dźwięki konstytuujące przestrzeń dźwiękową uznawano tylko te, które 
świadomie wytwarzali w przedstawieniach ich twórcy - aktorzy, muzy
cy i technicy. Z narastającym niezadowoleniem stwierdzano, że również 
publiczność wydaje stale jakieś dźwięki. Uważano je jednak za hałas 
zakłócający przedstawienie i próbowano zwalczać. Reichard, redaktor 
kalendarza teatralnego miasta Gotha, skarżył się w wydaniu z 1781 roku 
na głośne hałasy powodowane przez widzów: „Dla uważnych słuchaczy 
i widzów to niewypowiedziana tortura, kiedy pozostali hałasują gada
jąc, szurając nogami i stukając laskami tak głośno, że często nie sposób 
zrozumieć, co mówią aktorzy „Tumult i hałas” denerwowały 
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Reicharda do tego stopnia, że zaproponował, aby publikować w progra
mach teatralnych ostrzeżenie, „że każdy, kto hałasując lub zachowując 
się nieodpowiednio będzie przeszkadzał pozostałym widzom, zostanie 
poproszony o opuszczenie teatru”92. Podobne skargi słychać było jesz
cze w XIX wieku. Kierownik teatru w Hamburgu, Friedrich Ludwig 
Schmidt, ubolewał choćby, że „spóźnianie się, trzaskanie krzesłami, sze
lest ubrań itd. są na porządku dziennym u większości widzów, którzy 
potem dziwią się, że nie potrafią zrozumieć całości sztuki, a przecież nie 
słyszeli jej istotnej części”93. Publiczność powinna być na tyle zdyscypli
nowana, aby siedząc nieruchomo i cicho na krzesłach mogła bez reszty 
skupić uwagę na wydarzeniach scenicznych i dźwiękach wytwarzanych 
przez aktorów. Takie próby dyscyplinowania widzów nigdy się w pełni 
nie powiodły. Jednak już w latach pięćdziesiątych XX wieku publicz
ność do tego stopnia przyswoiła sobie nakazy tego typu, że sama starała 
się unikać wydawania jakichkolwiek dźwięków, nawet jeśli z trudnością 
powstrzymywała kaszel czy szuranie nogami.

92 Ibidem, s. 58.
” F. L. S ch m i d t, Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspieldichters und 
Schauspieldirectors Friedrich Ludwig Schmidt (1772-1841), red. H. Uhde, t 2, 
Stuttgart 1878, s. 175.

29 kwietnia 1952 roku w Maverick Hall w Woodstock koło Nowego 
Jorku odbyła się prapremiera pierwszego Silent Piece (cichy utwór) 
Johna Cage’a pod tytułem 4’33". Utwór składał się z trzech części. 
Pianista David Tudor wszedł na scenę ubrany w czamy frak i zasiadł 
przy fortepianie. Otworzył klawiaturę i chwilę siedział, nie grając. Potem 
zamknął pokrywę. Po trzydziestu trzech sekundach ponownie ją otwo
rzył. Po krótkiej chwili znów zamknął i otworzył dopiero po dwóch mi
nutach i czterdziestu sekundach. Zamknął pokrywę po raz trzeci, tym 
razem na minutę i dwadzieścia sekund. Potem otworzył ją po raz ostatni. 
Utwór się skończył. David Tudor nie zagrał na fortepianie ani jednego 
dźwięku. Podniósł się i ukłonił publiczności.

Artysta przyczynił się do stworzenia przestrzeni dźwiękowej za
ledwie poprzez odgłos kroków oraz zamykania pokrywy fortepianu. 
Przestrzeń dźwiękowa powstała nie za sprawą artysty, ale dźwięków, 
które dochodziły spoza sali, albo z widowni. Nie była zatem wynikiem 
celowego skomponowania dźwięków w określoną dźwiękowość przed
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stawienia. Wyłaniała się raczej ze współbrzmienia czy może sekwencji 
przypadkowo usłyszanych dźwięków, jak wiatr lub deszcz, albo uwag 
wypowiadanych przez niezadowolonych widzów. Obecni na widowni 
widzowie/słuchacze nie postrzegali ich jednak jako integralnie związa
nych z przedstawieniem. Skoro pianista nie zagrał, to znaczy, że oni nic 
nie mogli usłyszeć, chyba że jedynie irytującą ciszę. Nie czuli się jednak 
sprowokowani do tego, by się jakoś zaangażować, to znaczy albo uważ
nie słuchać ciszy i rejestrować ledwo słyszalne dźwięki, albo sami celo
wo wydawać dźwięki i włączać je do utworu. Cage zauważył, że

„większość ludzi [...] nie zrozumiała tego, co najważniejsze. Cisza nie 
istnieje. To, co odbieramy jako ciszę, wypełnia mnóstwo przypadkowych 
dźwięków” - słuchacze tego nie zrozumieli, bo ich słuch nie został do tego 
przyzwyczajony. Podczas pierwszej części [premierowego pokazu] słychać 
było, jak na zewnątrz wyje wiatr. W drugiej części deszcz uderzał w dach, 
a w trzeciej sama publiczność wydawała interesujące dźwięki, rozmawiając 
albo wychodząc94.

94 [Cyt. za:] R. Kostelanetz, Cage im Gesprach, Koln 1989, s. 63.

Przestrzeń dźwiękowa przedstawienia i jego dźwiękowość powsta
wała tutaj właśnie przez to, co niegdyś próbowano w miarę możliwości 
wyeliminować z przedstawienia, a więc tworzyły ją dźwięki dochodzące 
z zewnątrz i odgłosy, które wydawała publiczność, kaszląc, szurając no
gami, rozmawiając, wstając czy otwierając i zamykając drzwi sali. Tej 
dźwiękowości nikt nie zaplanował i nie dało się jej przewidzieć, wymy
kała się jakiejkolwiek kontroli. Z jednej strony stanowiła wynik autopo- 
jetycznej pętli feedbacku, to znaczy powstała wskutek działań aktorów 
i widzów; działań, których w dużej mierze nie dało się ani zaplanować, 
ani przewidzieć. Z drugiej strony budowały ją jednak dźwięki, których 
nie słyszał nikt z biorących udział w przedstawieniu. Powstały one w wy
niku wydarzeń rozgrywających się poza salą, których nie dało się zapro
gramować ani na nie wpłynąć, jak wycie wiatru i deszcz. W ten sposób 
na pierwszy plan wysunęła się niemożność kontrolowania dźwiękowo
ści, która wymyka się indywidualnym intencjom, planom oraz machi
nacjom, i wydarza jako niemożliwa do przewidzenia. Rozmaite dźwięki 
rozbrzmiewały w przestrzeni, rozchodziły się w niej przez dłuższy bądź 
krótszy czas, brzmiały za każdym razem inaczej i znikały. Dźwiękowość 
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zmienia się stale, bezustannie ulega transformacji. To oczywiste, że nie 
ma charakteru artefaktu, ale raczej jest wydarzeniem95.

95 Wedle tej zasady pracuje także berliński performer Jörg Laue ze swoją grupą Lose 
Combo. Por. Ch. Weiler, Bilderloses Licht. „ Mythos Europa " von Jörg Laue, 
„Theater der Zeit” 1999, V/VI, s. 48 i n.
96 Cage ma na myśli Earle’a Browna, Mortona Feldmana, Christiana Wolffa i Davida 
Tudora, z którymi ściśle współpracował w latach pięćdziesiątych.
97 [Cyt. za:] W. F u r 1 o n g, Audio Arts, Leipzig 1992, s. 91.
91 [Cyt. za:] R. K o s t e 1 a n e t z, op. cit., s. 95.

Ponadto w 4 '33 " doszło do wyodrębnienia przestrzeni performatyw- 
nej jako przestrzeni dźwiękowej. Ta ostatnia rozciąga się poza przestrzeń 
geometryczną, w której ma miejsce przedstawienie, obejmując to, co ją 
otacza. Tym samym rozmywają się granice przestrzeni performatywnej, 
która otwiera się na przestrzenie leżące „poza” nią. Granice między wnę
trzem i zewnętrzem okazują się nieostre. Za sprawą dźwięków i odgło
sów otaczająca przestrzeń przenika do przestrzeni performatywnej i po
szerza ją do nieprzewidywalnych rozmiarów. Wszystko, co da się przy
padkiem usłyszeć, staje się elementem przedstawienia i może przyczynić 
się do zmiany przestrzeni performatywnej.

Cage z naciskiem opisuje to doświadczenie jako doświadczenie te
atralne: „Wydaje mi się, że to, co odróżnia moją pracę od innych96 [...], 
to, co ją odróżniało, to fakt, że stała się teatralna. Moje doświadczenia 
mają charakter teatralny”97. Cage definiuje teatralność jako brak intencji 
i planu, otwartość na to, co może się wydarzyć, niemożliwość kontroli, 
przypadek, ulotność i zmianę bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz. 
Dlatego przedstawienie 4 '33 ” stanowi dla niego samą esencję teatralno
ści: „Co może mieć więcej wspólnego z teatrem niż zupełna cisza. Ktoś 
wchodzi na scenę i nie robi zupełnie nic”98. Pozwala zaledwie na to, by 
stało się coś, co i tak wydarza się bez jego ingerencji.

Nawet jeśli Sileni Piece pod pewnymi względami stanowi wyjątek, 
to jednak leżące u podstaw tego preformansu zasady nie zmieniły się 
w późniejszych pracach teatralnych Cage’a. Aby je wprowadzić i zagwa
rantować ich obowiązywanie również w tych przypadkach, kiedy aktorzy 
mieli do wykonania jakieś konkretne zadania - często uprzednio przygo
towane, a więc i zaplanowane - Cage wprowadził działanie przypadku 
i time brackets. Na przykład do Europeras I & II (Frankfurt nad Menem, 
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1987) wybrał na chybił trafił z listy wszystkich oper w Metropolitan 
Opera, nieobjętych już prawem autorskim, sześćdziesiąt cztery utwory, 
a potem opracował je zgodnie z zasadami I-Ching, chińskiej Księgi prze
mian. W ten sposób zdecydował, z jakich oper wybrać kolejne fragmenty 
muzyki dla poszczególnych instrumentów. Jeszcze bardziej przypadko
we operacje zadecydowały, które fragmenty faktycznie zostaną zagrane. 
Time brackets wyznaczyły moment najwcześniejszego rozpoczęcia i naj
późniejszego zakończenia określonego fragmentu. Każdy muzyk w orkie
strze próbował swoją część niezależnie od innych. Dziewiętnaście śpiewa
czek i śpiewaków różnorodnych specjalizacji (dramatycznych, lirycznych 
i buffo, o różnych wysokościach głosu) wykonywało w tak wyznaczonych 
time brackets arie, które sami wybrali z własnego repertuaru.

Przestrzeń sceniczna została podzielona na sześćdziesiąt cztery 
części, zgodnie z zasadami I-Ching. Specjalny program komputerowy 
stworzony przez kompozytora Andrew Culvera losowo rozmieścił śpie
waków i ich asystentów - tancerzy i techników - a także ich działania, 
miejsca dla muzyków z orkiestry i przeznaczone na dekoracje. W ten 
sposób instrumentaliści zostali ulokowani w całej przestrzeni scenicznej, 
włącznie z kanałem dla orkiestry. Cztery grupy po czterech muzyków 
grających na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, a także 
na skrzypcach zostały jako grupy kameralne rozmieszczone w czterech 
kątach sceny. Na scenie i na widowni zainstalowano głośniki, z których 
zgodnie z planem opracowanym na zasadzie przypadku, odtwarzano 
przygotowany wcześniej w Nowym Jorku zmiksowany utwór składający 
się ze stu jeden nagrań operowych.

Zastosowanie zasady przypadku gwarantowało, że żaden z mate
riałów użytych w przedstawieniu nie został wybrany ze względu na po
wzięty z góry plan czy określoną intencję. Wybrane elementy także nie 
miały ze sobą nic wspólnego. Nie wykazywały żadnego intencjonalnego 
powiązania, żadnego pożądanego związku. Poza tym „asystenci” mieli 
za zadanie za pomocą mikrofonów kontaktowych rejestrować wszystkie 
dźwięki i odgłosy na widowni oraz dobiegające z zewnątrz, dając je 
usłyszeć tak wykonawcom, jak widzom. Dzięki temu nagłośnieniu wi
dzowie jeszcze wyraźniej niż zazwyczaj mogli usłyszeć dźwięki, które 
sami stworzyli. Miało im to uświadomić, że oni sami jako widzowie 
przyczyniają się do powstania przestrzeni dźwiękowej i dżwiękowości 
przedstawienia.
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Time brackets wyznaczały zaledwie najwcześniejszy moment roz
poczęcia i najpóźniejszy moment zakończenia działań. Nigdy długość 
muzycznych fragmentów wybranych losowo i za każdym razem od
grywanych, ani wybranych przez śpiewaków arii nie trwała tyle, ile 
ustalony w danym przypadku najdłuższy czas ich trwania. W każdym 
przedstawieniu pojawiały się przesunięcia, wcześniej nie planowane 
ani uzgadniane. W każdym przedstawieniu powstawała inna przestrzeń 
dźwiękowa i każdego wieczoru z widowni i z zewnątrz teatru dochodzi
ły inne odgłosy. W ten sposób przypadkowość, ulotność i brak kontroli 
dźwiękowości oraz jej wydarzeniowość wysuwały się na pierwszy plan. 
Przestrzeń performatywna zmieniała się stale właśnie jako przestrzeń 
dźwiękowa, rozszerzała swoje granice i rozciągała się daleko poza prze
strzeń geometryczną, w której odbywało się przedstawienie.

Głosy
Jak już pokazałam, dźwiękowość za każdym razem stwarza specy

ficzną przestrzenność, a nie tylko bierze udział w powstawaniu atmosfe
ry. Głosowość przyczynia się natomiast do wytworzenia cielesności. Za 
sprawą głosu i z jego pomocą powstają trzy typy materialności: ciele
sność, przestrzenność i dźwiękowość. Głos rozbrzmiewa, wydobywając 
się z ciała i niosąc się w przestrzeni, staje się słyszalny zarówno dla śpie- 
wającego/mówiącego, jak i dla innych. Ścisły związek między głosem 
i ciałem objawia się przede wszystkim w krzyku, westchnieniu, jęku, 
szlochu i śmiechu. Powstają one jako wynik procesu znajdującego wy
raz w całym ciele, które zgina się wpół, jest wstrząsane spazmami, albo 
nadyma się do granic możliwości. Zarazem te nieartykułowane komuni
katy głosowe głęboko oddziałują na ciało słuchającego. Kiedy słucha się 
ludzkiego krzyku, westchnienia, jęku, szlochu czy śmiechu, to odbiera 
się je jako specyficzne procesy ucieleśnienia, a więc jako procesy, w ra
mach których powstaje za każdym razem specyficzna cielesność. W kon
sekwencji każdy, kto wydaje jakiś odgłos, daje się zauważyć w swoim 
cielesnym byciu-w-świecie. To zaś oddziałuje na bycie-w-świecie słu
chającego, bowiem kiedy dobiega go czyjś krzyk, szloch czy śmiech, 
krzyczący, szlochający lub śmiejący się głos wnika w jego ciało, rezonu- 
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je w nim i zostaje przez nie zasymilowany99. Momenty, kiedy w przed
stawieniu wykonawca krzyczy, wzdycha, jęczy, szlocha lub śmieje się 
można zatem postrzegać i przeżywać jako chwile, kiedy głos staje się 
słyszalny w jego specyficznej cielesności i zmysłowości100.

99 Por. H. P1 e s s n e r, Lachen und Weinen, [w:] Philosophische Anthropologie, red. 
G. D u x, Frankfurt/Main 1970, s. 11-171.
100 Por. C. R i s i, Die bewegende Sängerin. Zu stimmlichen und körperlichen Aus
tauschprozessen in Opernaufführungen, [w:J Klang und Bewegung. Beiträge zu ei
ner Grundkonstellation, red. Ch. Brüstle, A. Riethmüller, Aachen 2003, 
s. 135-143.

Oglądając przestawienia, rejestrujemy jednak przede wszystkim te 
głosy, które śpiewają lub mówią, a więc głosy, które weszły w pozornie 
nierozerwalną relację z językiem. W retoryce, a także w wywodzącej się 
z niej tradycji deklamacji od XVII wieku, w ramach tej relacji dominu
je język. Każę ona aktorowi w taki sposób posługiwać się głosem, aby 
w stosunku do tego, co jest przez niego wypowiadane, spełniał on funk
cję parasyntaktyczną, parasemantyczną i parapragmatyczną. Oznacza to, 
że głos powinien, po pierwsze, uwypuklać syntaktyczny podział mowy, 
po drugie, wydobywać i podkreślać zamierzone znaczenie, a po trze
cie, wzmacniać oddziaływanie mowy na słuchającego. W Regeln fur 
Schauspieler (Reguły dla aktorów, 1803) Goethe zaleca:

Kiedy zrozumiem już w pełni znacznie słów i całkiem je uwewnętrznię, 
muszę próbować wypowiedzieć je takim tonem, tak głośno lub cicho, tak 
szybko lub powoli, jak domaga się tego sens każdego zdania. Na przykład:

Ludy milkną - należy wypowiadać półgłosem, szepcząc,
Imiona wybrzmiewają - należy wypowiadać jasno, dźwięcznie,
Ciemna niepamięć 
Rozciąga ciemne, nocne 
Kołysanie
Na całe pokolenia

} należy wypowiadać
} głucho,
} głęboko,
} groźnie.

Natomiast w przypadku fragmentu:

Zeskakując szybko z mego rumaka, 
Powściągnąłem lejce...
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Należy wybrać inne, o wiele szybsze tempo niż w przypadku poprzedniego 
zdania, bowiem tego domaga się sama treść słów101.

101 J. W. von Goethe, Regeln für Schauspieler, [w:] idem, Sämtliche Werke in 18 
Bänden, t. 14, Zürich 1977, s. 77 i n.

Głos ma zostać wprzęgnięty w służbę wypowiadanych słów, by ułatwić 
ich zrozumienie.

Naturalizm przyniósł pod tym względem istotną zmianę. Uważana 
wcześniej za nierozerwalną relacja między głosem i językiem uległa 
zakwestionowaniu. Głosem można się odtąd posługiwać tak, aby - za 
sprawą intonacji, akcentu, wysokości czy głośności - kontrapunktował 
on wypowiadane słowa. Głos, który pozornie wypowiada przyjazne po
witanie - a także towarzyszący mu wyraz twarzy, gesty, ruchy - może 
ujawniać strach czy nawet agresję. Powstaje w ten sposób pęknięcie, 
wskazujące na sprzeczność między zamierzonym i świadomym zacho
waniem a rzeczywistą i może nawet nieświadomą postawą. Język może 
kłamać, ale ciało postrzega się zwykle jako prawdomówne i autentycz
ne. Głos i inne komunikaty cielesne obnażają „prawdziwy” stan ducha 
postaci, nawet jeśli pozostaje on ukryty dla niej samej. Głos oddziela 
się od języka. To rozdzielenie należy jednak wytłumaczyć i zrozumieć 
w odniesieniu do postaci.

Zupełnie inaczej natomiast kształtuje się od początku napięcie mię
dzy głosem i językiem w operze. Na przemian ważność zyskują sloga
ny: „Prima la musica/la voce, poi le parole” (Najpierw muzyka/głos, 
potem język) oraz „Prima le parole, poi la musica/la voce” (Najpierw 
język, potem muzyka/głos). Kiedy powstawała opera, wprowadzono za
sadę parlar cantando lub recitativo, czyli słowom przypisano prymat 
nad głosem. Relacja ta uległa odwróceniu - mimo ponawianych prób 
upowszechnienia zasad odwrotnych - w dalszym rozwoju opery, kie
dy preferowano coraz wyższe tonacje. Im wyżej śpiewał dany głos, tym 
dalej odchodził od artykułowanego języka. Wysokie tony nie pozwalają 
wypowiadać słów tak, by dało się zrozumieć ich sens:

Śpiewaka znacznie łatwiej zrozumie publiczność wtedy, kiedy przeważają
ca część jego tessitury (zakres częstotliwości, który może on wyemitować 
bez trudności) nakłada się na sferę optymalnej zrozumiałości, to znaczy po
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niżej 312 Hz. Nie powinno nas dziwić, że łatwiej zrozumieć bas niż sopran, 
zważywszy na to, że cała tessitura basu leży poniżej strefy optymalnej zro
zumiałości, podczas gdy tylko jedna czwarta tessitury sopranu i jedna piąta 
tessitury sopranu koloraturowego (najwyższego głosu kobiecego) leży w tej 
strefie102.

102 N. S c o 11 o di Carlo, Travaux de l‘Institut de phonétique d'Aix-en-Provence, 
„La Recherche” 1978, cyt. za: M. P o i z a t, The Angel's Cry. Beyond the pleasure 
principle in Opera, thim. A. D e n n e r, London 1992, s. 42.
103 M. P o i z a t, op. cit.

Co więcej, te wysokości głosu śpiewaczki, przy których słowa przesta- 
ją być zrozumiałe, wywołują u słuchacza dreszcz przyjemności, któ
ry - w miarę jak śpiew stopniowo przechodzi w krzyk - zmienia się 
w dreszcz przerażenia. Należy przy tym zauważyć, że tego typu efektu 
nie wywołuje jedynie sama niezrozumiałość śpiewanych słów. Wynika 
on raczej z daleko posuniętej dekonstrukcji znaczenia, która kulminuje 
w koloraturach, lub osiągnięciu określonej wysokości, kiedy głos traci 
jakiekolwiek znaczenie i przemawia do słuchacza jak „krzyk anioła”103. 
To właśnie trudna do wyjaśnienia i wstrząsająca mieszanka zmysłowości 
i rozjaśnienia oddziałuje na widza w podobnie trudny do wyjaśnienia 
i wstrząsający sposób - budząc w nim najwyższe pożądanie i najgłębsze 
przerażenie.

W artykule poświęconym operze mieszczańskiej Theodor W. Adomo 
nawiązuje właśnie do tej specyficznej cechy śpiewu operowego:

W operze [...] mamy [...] do czynienia z empirycznymi ludźmi i to taki
mi, którzy zostali zredukowani do swojej naturalnej istoty. Uzasadnia to 
ich charakter jako kostiumu: śmiertelnicy przebierają się za bogów i boha
terów, a ich przebranie jest dokładnie takie, jak ich śpiew. Poprzez śpiew 
zostają uwzniośleni i rozświetleni. [...] Podczas gdy gestus śpiewu oszu
kuje osoby dramatyczne, bowiem nawet jeśli poddano je pewnej stylizacji, 
to mają niewiele powodów i możliwości, by śpiewać. Pobrzmiewa w nim 
nadzieja na pojednanie z naturą: śpiew, utopia zwykłego bytu, to zarazem 
także wspomnienie przedjęzykowego, niepodzielnego stanu stworzenia, 
[...] śpiew operowy jest językiem uczucia: nie tylko nadmierną stylizacją 
bycia, ale także wyrazem tego, że ludzka natura daje o sobie znać wbrew 
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wszelkim konwencjom i zapośredniczeniom, jako emanacja czystej bezpo
średniości104.

104 Th. W. A d o r n o, Bürgerliche Oper, [w:] idem, Gesammelte Schriften, red.
R. Tiedemann et al., t. 16, Frankfurt/Main 1979, s. 34 i n.

Śpiewając, przede wszystkim najwyższe tony, śpiewaczka zyskuje to, co 
nazwałam obecnością, a więc generuje ogromną siłę, która za pośred
nictwem jej głosu rozchodzi się w przestrzeni i cieleśnie oddziałuje na 
słuchacza. Uwolniony od języka głos zdaje się Innym Logosu, którego 
panowaniu się wymknął, unikając niebezpieczeństwa i pułapki zamknię
cia. Poddanie się jego władzy nie oznacza wcale upadku i śmierci, jak 
w przypadku mitycznych syren, ale obiecuje zarówno przyjemne, jak 
i przerażające doświadczenie własnej cielesności jako zarazem zmysło
wej i rozświetlonej.

Performans i teatr od lat sześćdziesiątych próbowały uwolnić głos 
od języka. W tak zwanych autobiograficznych performansach Spaldinga 
Greya, Laurie Anderson, Rachel Rosenthal i Karen Finley, a przede 
wszystkim w występach Diamandy Galas i Davida Mossa, wciąż po
szukiwano i docierano do takich momentów, kiedy - mówiący lub śpie
wający - głos przestawał zrozumiale artykułować słowa i przechodził 
w krzyk, wysokie tony, śmiech, jęk czy bełkot. Pojawienie się takich mo
mentów umożliwiają nie tylko określone techniki emisji głosu, ale także
- jak w przypadku Anderson, Galas czy Mossa - wykorzystanie elek
tronicznych mediów, które nagłaśniają, zwielokrotniają, rozmieszczają 
w przestrzeni, kawałkują i zniekształcają głos, choć nie dają efektu jego 
dematerializacji (w przeciwieństwie do filmu czy nagrań wideo, które 
dematerializują sfilmowane ciało). Głos zdaje się polimorficzny. Traci 
jakiekolwiek cechy wskazujące na płeć, wiek, przynależność etniczną 
i inne cechy mówiącego. Stwarzana przez niego przestrzeń dźwiękowa 
jest doświadczana jako przestrzeń liminalna, jako przestrzeń ciągłych 
przejść, pasaży i przemian.

W przypadku wymienionych artystów doświadczenie to staje się 
możliwe tylko wtedy, gdy wyraźnie artykułują oni słowa. Kiedy ich głos
- mówiący lub śpiewający - łączy się z językiem, nie przestaje żyć wła
snym życiem i zwracać uwagi słuchacza na to własne życie. Artyści nie 
wprzęgajągo bowiem w służbę słowa, nie używają go jako medium, po
przez które język staje się słyszalny. Ich głos sam w sobie przede wszyst
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kim staje się słyszalny. Wbrew powszechnym przekonaniom nie pociąga 
to za sobą automatycznie desemantyzacji. Polimorfizm głosu pozwala 
raczej zwielokrotnić sensy językowych wypowiedzi. Zaledwie utrudnia 
jednoznaczne rozumienie, ale nie wyklucza rozumienia języka w ogóle. 
Zarazem jednak, a może przede wszystkim, głos kieruje uwagę słuchają
cego na swoje własne cechy, które stają się wyraźne z każdym kolejnym 
oddechem i poprzez oddech. Za pośrednictwem tych cech cielesne by
cie-w-świecie ujawnia się poprzez głos i staje się słyszalne dla innych.

W tych performansach powstawało permanentne napięcie między 
głosem i językiem. W jego efekcie głos nigdy nie chował się za języ
kiem, ale zawsze żył własnym życiem i pozwalał to usłyszeć. Takie wła
śnie napięcie charakteryzowało wiele przedstawień powstających od lat 
sześćdziesiątych. W swojej inscenizacji Orestei (Schaubiihne w Berlinie, 
1980) Peter Stein rozegrał dwie pierwsze części w prawie zupełnie 
ciemnej przestrzeni, która stała się w ten sposób przestrzenią dźwię
kową. W ciemności rozbrzmiewały ludzkie głosy. Wydawały osobliwe 
odgłosy, które trudno było zidentyfikować jako dźwięki artykułowane. 
Na przykład chór starców z zamkniętymi ustami wydawał niepokojący 
pomruk, przechodzący w zawodzący gwizd. Albo rozbrzmiewał ololyg- 
mos, „okrzyk radości”, „wydawany z leżącym płasko językiem, w reje
strze głowowym, kiedy wykrzyczany, zaśpiewany i nastrojony głos przy
pomina coś między grą konika polnego a świergotem ptaka”105. Przede 
wszystkim jednak głosy wypowiadały artykułowane dźwięki. Jeden ze 
starców mamrotał wciąż to samo zdanie, inni, rozstawieni w przestrze
ni, podchwytywali je i powtarzali z różnym natężeniem, wysokością 
głosu i tempem, podkreślając w ten sposób różnice między rozbrzmie
wającymi jeden po drugim głosami. Do uszu widzów docierały zdania 
wypowiadane przez chór z różnych miejsc, różnymi głosami w różnych 
intonacjach. Nagle skądś dobiegało greckie słowo, uzupełniając znany 
dukt języka niemieckiego o brzmienie obcej mowy. Stawała się słyszalna 
szczególna materialność głosów wypowiadających artykułowane dźwię
ki. Specyficzna dźwiękowość głosów i języków nie współbrzmiała har
monijnie, ale wchodziła ze sobą w pełen napięcia związek106.

105 R. M i c h a e 1 i s, Die Geburt des Rechtsstaates im Regen, „Die Zeit” 1980, 24 X.
Było to jedyna - oprócz Übungen für Schauspieler, pokazanego w ramach Anti

kenprojekt w Schaubühne w 1974 roku - inscenizacja Petera Steina, w której w taki 
sposób podkreślił on napięcie między głosem i językiem.
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W zupełnie inny sposób Robert Wilson wytwarza w swoich insce
nizacjach napięcie między głosem i językiem. Osiąga je, na przykład, 
używając z jednej strony gotowych fraz z języka codziennego, jako swo
istych ready mades, z drugiej strony rozkładając je na elementy składowe 
- słowa i dźwięki - i każąc je wypowiadać na przemian dwóm lub więcej 
aktorom oraz wielokrotnie powtarzać. Niemiecką część pięcioczęścio- 
wego, międzynarodowego projektu the CIVIL warS (wojnY DOMOWE, 
Schauspielhaus w Kolonii, 1984) rozpoczynało takie oto „naprzemienne 
mówienie” między kobietą na drabinie (1) i mężczyzną na drabinie (2):

1 leci
21
1 leci
2 leci
1 ci
2 dobrze
1 dobrze ci
2 dobrze ci
1 leci ci
2 leci ci dobrze
2 A TERAZ
1 to
2 to nie
1 to nie jest
2 to
1 to
2 to nie jest zbyt
1 dobrze ci leci
[-]107

107 R. W i 1 s o n, the CIVIL warS, a tree is best measured when it is down, Frankfurt/ 
Main 1984, s. 72.

W głosach transmitowanych przez mikroport pobrzmiewał sferyczny 
pogłos. Łączyły się one z dźwiękami z offii i muzyką w rodzaj kolażu 
dźwiękowego, co sprawiało, że zdawały się niemal uwalniać od słów czy 
dźwięków artykułowanej mowy, wywołując zdumiewający efekt.

W inscenizacjach Einara Schleefa powstawało wyraziste napięcie 
między głosem i językiem szczególnie w partiach chóralnych, dominu
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jących nad innymi elementami przedstawienia. Rodziło się ono przez 
rozmaite powtórzenia pojedynczych zdań, nakładanie się na siebie po
jedynczych głosów, przez szept czy - wręcz przeciwnie - bardzo głośne 
mówienie, które - na przykład w Die Miitter - przeradzało się w krzyk 
powodujący niemal zupełne oddzielenie głosu od języka.

Moment, w którym głos oddziela się od języka, wydaje się ostatnim 
etapem czy może wręcz zniwelowaniem napięcia między głosem i języ
kiem. To moment zniesienia napięcia, bowiem tutaj głos sam staje się 
językiem. Nie przekazuje już języka, ale sam staje się językiem, w któ
rym wyraża się cielesne bycie-w-świecie i który kieruje się wprost do 
słuchającego. To czysta ekspresja i przeznaczony dla kogoś komunikat. 
W materialności głosu na pierwszy plan wysuwa się cała materialność 
przedstawienia - jako dźwiękowość, bo glos zawsze brzmi jak dźwięk; 
jako cielesność, bo jest powiązana z oddechem ciała; jako przestrzen
ność, bowiem rozchodzi się jako dźwięk w przestrzeni i wnika do ucha 
słuchającego oraz tego, kto ten dźwięk wydał. Lecz sam głos w swojej 
materialności stanowi już język, choć nie musi być od razu językiem 
znaczącym.

Zatem głos to pod wieloma względami godny uwagi i zdumiewający 
materiał. Nie tylko dlatego, że nie istnieje, póki nie zacznie rozbrzmie
wać. Nie tylko dlatego, że trwa tak długo, jak oddech, wraz z którym 
wydobywa się z ciała i z każdym nowym oddechem może powstawać na 
nowo, a zatem stanowi materiał, który istnieje tylko w formie „ekstazy”. 
Nie tylko dlatego, że w głosie dźwiękowość, cielesność i przestrzenność 
łączą się ze sobą, w wyniku czego materialność przedstawienia ukazuje 
się za jego sprawą jako coś, co wciąż na nowo się stwarza. Prócz tego 
głos stanowi także materiał, którym głos może stać się bez konieczno
ści znaczenia, co przeczy wszystkim semiotycznym zasadom i regu
łom. Daje on wyraz cielesnemu byciu-w-świecie tego, kto się wypo
wiada. Przemawia do słuchającego w jego cielesnym byciu-w-świecie. 
Wypełnia przestrzeń między mówiącym i słuchającym, buduje między 
nimi relację i łączy ich w określony związek. Za pośrednictwem głosu 
ten, który mówi, dotyka tego, kto słucha.
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4. Czasowość

Czasowości nie można na tej samej zasadzie zaliczyć do material- 
ności przedstawienia, jak cielesności, przestrzenności i dźwiękowości. 
Stanowi ona jednak warunek pojawienia się materialności w przestrzeni. 
Materialność przedstawienia nie jest, jak już pokazałam, dana z góry. 
Tworzy się i znika w trakcie przedstawienia. Stanowi zjawisko emergen- 
cyjne, bowiem wyłania się, stabilizuje na dłuższy lub krótszy czas i zni
ka. Niektóre podmioty przyczyniają się do jej stworzenia, choć nie mają 
na nią wpływu i nie mogą jej kontrolować. Muszą raczej być gotowe na 
to, że to ona będzie nimi w znacznym stopniu kierować.

Przedstawienia rozgrywają się w pewnym czasie, choć mogą trwać 
od czterech minut i trzydziestu trzech sekund, do wielu godzin czy na
wet wielu dni. Dlatego domagają się one określonych strategii regulują
cych czas trwania i kolejność pojawiania się poszczególnych material
ności oraz ich wzajemnych relacji. Do tych strategii należy tradycyjne 
podnoszenie i opuszczanie kurtyny czy antrakty, ale przede wszystkim 
dramaturgia przebiegu akcji i psychologia postaci. Od lat sześćdziesią
tych rezygnuje się często z użycia kurtyny, nawet na scenach pudełko
wych, z wyjątkiem przedstawień operowych. Wiele przedstawień obywa 
się także bez antraktu. W latach siedemdziesiątych powstawały wielo
godzinne, a czasem nawet wielodniowe inscenizacje Wilsona - jak na 
przykład, trwające siedem dni przedstawienie KA Mountain Guardenia 
Terrace, które pokazał w 1972 roku na festiwalu w Szirazie w Iranie. 
Sam reżyser zdecydowanie wyrażał pogląd, że wprowadzanie przerw nie 
jest konieczne, gdyż każdy widz może zadecydować, kiedy chce, a kiedy 
nie chce brać udziału w przedstawieniu.

Rezygnacja z kurtyny i antraktów idzie bez wątpienia w parze z pod
kreśleniem funkcjonowania autopojetycznej pętli feedbacku i emergen- 
cji materialności. Kiedy powstaje przedstawienie wskutek ciągłego, 
wzajemnego oddziaływania między zachowaniem aktorów i widzów, 
kiedy jego materialność rodzi się w tym procesie i ujawnia jako zjawisko 
emergencyjne, to opuszczenie kurtyny czy wprowadzenie antraktu zdaje 
się mu przeciwdziałać. Nie wyłaniają się one bowiem z funkcjonowania 
autopojetycznej pętli feedbacku i przerywają przebiegający nieustan
nie proces wyłaniania się, stabilizacji i znikania materialności, chyba, 
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że stanowią integralną część tego procesu, jak w przypadku inscenizacji 
Salome w reżyserii Schleefa.

Kiedy uwaga widza kieruje się na zjawisko emergencji, wyparciu 
ulegają strategie budowania struktury czasowej, które proces wyłania
nia się przyporządkowują określonej przyczynie, włączając go w łań
cuch przyczynowo-skutkowy, jakim jest przebieg akcji czy psychologia 
postaci. Istnieją dwie strategie mające na celu uniknięcie tego, o czym 
już pisałam, choć nikt ich jeszcze nie zbadał ze względu na zdolność 
do uwrażliwiania widza/słuchacza na emergencję materialności: time 
brackets (w poprzednim podrozdziale) i rytm (w rozdziale poświęconym 
wspólnocie).

Time brackets
Po raz pierwszy time brackets użył Cage w Untitled Event (Wy

darzenie bez tytułu, 1952) zorganizowanym w czasie akademii letniej 
Black Mountain College. „Wydarzenie” to miało miejsce w stołówce col- 
lege’u. Wzdłuż ścian ustawiono krzesła w cztery trójkąty, w taki sposób, 
aby ich zwrócone do środka pomieszczenia wierzchołki się nie dotykały. 
Pośrodku pozostała wolna przestrzeń, na której rozgrywały się jednak 
tylko niektóre wydarzenia. Środek funkcjonował jako rodzaj przejścia. 
Między trójkątami pozostały szerokie, puste przestrzenie, przebiegają
ce wzdłuż przekątnych i przecinające się pośrodku. Na każdym krześle 
stała biała filiżanka. Widzów nie poinformowano o tym, do czego mają 
zostać użyte. Niektórym posłużyły jako popielniczki. Na suficie wisiały 
obrazy Roberta Rauschenberga, jego „białe malowidła”.

Oprócz Cage’a i Rauschenberga w przygotowaniach do przedsta
wienia wzięli udział David Tudor, kompozytor Jay Watts, tancerz Merce 
Cunningham oraz poeci Charles Olsen i Mary Caroline Richards. Cage 
w czarnym garniturze i krawacie stał na drabinie i czytał na głos własny 
tekst na temat związku muzyki i buddyzmu zen, a także fragmenty z pism 
Mistrza Eckharta. Na końcu wykonał kompozycję muzyczną z użyciem 
radia. Jednocześnie Rauschenberg odtwarzał stare płyty na ręcznym gra
mofonie, obok którego siedział pies. David Tudor przygotował „sprepa
rowane radio”. Potem zaczął przelewać wodę z jednego pojemnika do 
drugiego, podczas gdy Olsen i Richards deklamowali własne wiersze, 
czasem pozostając pośród widzów, a czasem wchodząc na drabiny opar
te o krótszy bok pomieszczenia. W przejściach oraz między widzami tań
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czyli Cunningham i inni tancerze. Gonił ich pies, który w międzyczasie 
zupełnie oszalał. Rauschenberg wyświetlał z rzutnika na sufit i dłuższy 
bok sali abstrakcyjne obrazy (które powstały poprzez zmiażdżenie mię
dzy dwiema szklanymi płytami kolorowej żelatyny) oraz fragmenty fil
mu, pokazujące najpierw kucharza ze stołówki uniwersyteckiej, a potem, 
kiedy coraz częściej przesuwały się z sufitu na dłuższą ścianę, zacho
dzące słońce. W jednym z kątów pomieszczenia kompozytor Jay Watts 
grał na różnych instrumentach. Przedstawienie zakończyło się tym, że 
czterech ubranych na biało młodych mężczyzn zaczęło nalewać widzom 
kawę do filiżanek, niezależnie od tego, czy wcześniej gasili w nich pa
pierosy czy nie.

Przygotowanie do przedstawienia rozpoczęło się tym, że Cage roz
dał wszystkim współtwórcom rodzaj partytury, na której naniósł time 
brackets. Dzięki temu każdy z nich wiedział, z jaką częstotliwością ma 
wykonywać działania i ile maksymalnie powinny one trwać. Każdy z ar
tystów mógł dowolnie decydować, jakie czynności wykona, jeśli tylko 
miał zamiar zacząć je i zakończyć w przewidzianym przez time brackets 
czasie. Zgodnie z umową nikt nikogo wcześniej nie informował, co bę
dzie robił, ani nikt z nikim się w żaden sposób nie umawiał. Time brac
kets nakładały na artystów pewne ograniczenia, ale i dawały im wolność, 
gdyż ograniczały jedynie czas wykonywanych działań. W żadnym razie 
nie wolno było przekroczyć wyznaczonych ram czasowych. Czas trwa
nia działań wszyscy musieli kontrolować w trakcie przygotowań za po
mocą zegarków. Ograniczenie dotyczyło także początku i końca każdej 
sekwencji. Artyści musieli, kontrolując czas, pilnować, aby nie zacząć 
zbyt wcześnie i nie skończyć zbyt późno. Jednak pod wszystkimi inny
mi względami pozostawiono im wolną rękę. Mogli robić, co chcieli, nie 
zwracając uwagi na to, co robili inni. Nie musieli ściszać gramofonu, aby 
widzowie mogli usłyszeć głosy czytających. Ich ubrania i przedmioty, 
którymi się posługiwali, nie musiały harmonizować z innymi, ani z jakąś 
nadrzędną „ideą” czy „intencją”.

To, co się działo, co dało się usłyszeć i zobaczyć, mogło się wydać 
widzom zupełnie pozbawione motywacji. Żadne działanie nie wynikało 
w sposób konieczny z poprzedniego, a jeśli widz chciał ustalić jakieś 
powiązanie między dwiema sekwencjami, wynikało ono albo z ingeren
cji przypadku, albo jakichś szczególnych, subiektywnych uwarunkowań. 
Każde działanie stanowiło zamkniętą całość. Wyłaniało się w konkret
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nym, niezaplanowanym z góry momencie, stabilizowało się w swojej 
permanentnej transformacji na krótką chwilę, zanim, w równie nieprze
widzianym momencie, ktoś je przerywał i znikało. Każdy widz mógł 
przy tym skierować uwagę na dowolne działanie, a pojawiające się nagle 
dźwięki czy ruchy koncentrowały jego uwagę na czymś innym.

Siedzenie zorganizowanej akcji przyczynowo-skutkowej - nawet 
jeśli nie została ona zbudowana zgodnie z klasycznym modelem: eks
pozycja, zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny, perypetia, katastrofa, 
rozwiązanie akcji - i psychologicznego rozwoju postaci powoduje, że 
doświadcza się czasu jako sensownie ustrukturowanej sekwencji we 
wszystkim, co się wydarza i w zrozumiały sposób wynika z siebie tak, że 
początek i koniec zależy od jakiejś motywacji. Untitled Event stwarzał 
zupełnie inną czasowość. Ani początku, ani końca przedstawienia nie 
motywował przebieg działań. W arbitralnie ustalonych granicach równie 
dobrze mógł on wyglądać zupełnie inaczej. Wywoływało to doświad
czenie specyficznej bezczasowości, czas stawał się bowiem namacalny 
przez to, że coś się wyłaniało, a potem znikało, co absorbowało uwagę 
na okres, kiedy się pojawiło. Nie powstawało poczucie ciągłości, w któ
rym czas, nawet jeśli biegł w odmiennym tempie, rytmie i intensywności 
w porównaniu do czasu mierzonego zegarem, niepowstrzymanie postę
pował naprzód. W odniesieniu do czasu odmierzanego, czego domagały 
się time brackets, powstawało wrażenie czegoś w rodzaju wysp czasu, 
z których każda rządziła się własnym rytmem, tempem i intensywnością. 
Zaś pojawiające się jedna po drugiej i tak doświadczane wyspy, nie wy
woływały poczucia ciągłości. Stymulowały raczej wrażenie nieciągłości, 
pęknięcia i braku logicznych powiązań.

Można powiedzieć, że wyspy czasu leżą jedna obok drugiej i za ich 
sprawą czas zyskuje wymiar przestrzenny. Wyspa czasu pojawia się, kie
dy coś się wyłania, czyli zaczyna się rozprzestrzeniać. Tonie zaś w chwi
li, kiedy to, co się pojawiło, znika z danej przestrzeni, a więc także z pola 
percepcji widzów. Takie wrażenie jeszcze silniej niż Untitled Event wy
woływało jego przedstawienie Europeras / <£ 2, w którym wszystkie 
użyte materiały: obrazy (jako „dekoracje”), kostiumy, działania śpiewa
ków i ich „asystentów”, a także materiał muzyczny dla każdego instru
mentu zostały wybrane na drodze przypadku, zaś decyzję o wyborze arii 
pozostawiono śpiewakom i śpiewaczkom. Obrazy wybrano z zasobów 
miejskiej i uniwersyteckiej biblioteki we Frankfurcie. Pochodziły one 
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z różnych stuleci i przedstawiały kompozytorów, śpiewaczki i śpiewa
ków, a także zwierzęta i krajobrazy. W drugiej fazie, ponownie na dro
dze losowej ustalono, jaki fragment obrazu zostanie pokazany i jakiej 
będzie wielkości. Ustalony z góry plan regulował ruch w przestrzeni od 
momentu pojawienia się danego elementu do momentu jego zniknięcia. 
Kostiumy dla śpiewaków Cage wybrał losowo spośród wprost niemoż
liwej do ogarnięcia liczby wspaniałych modeli z różnych epok i krajów, 
opisanych w wielotomowej encyklopedii kostiumów historycznych wy
danej przez Fashion Institute w Nowym Jorku. Działania przypisane 
śpiewaczkom i śpiewakom - w przypadku, gdyby okazało się, że są dla 
nich za trudne do wykonania, mieli przejąć tancerze, a częściowo także 
technicy sceniczni - zostały wybrane przypadkowo z angielskiego słow
nika Webstera. Znalazło się wśród nich stepowanie, robienie na drutach, 
rozbieranie budowli z klocków i ponowne jej składanie, kiedy przez 
scenę przepływały „flądry”. Czas, jaki wyznaczono na ich wykonanie, 
a także moment najwcześniejszego rozpoczęcia i najpóźniejszego zakoń
czenia, czyli time brackets, ustalono również na drodze przypadku.

W konsekwencji radykalizacji uległa zasada braku logicznych po
wiązań: „Wszystko zostało od siebie oddzielone, absolutnie wszystko od 
wszystkiego. Żadne teatralne elementy nie wspierały się czy wzmacniały 
na scenie, żaden z nich też nie wiązał się z drugim. Każdy miał własny, 
osobny status, swoje zupełnie autonomiczne stany aktywności”108.

108 Wypowiedź Johna Cage’a na łamach „Die Opemzeitung Frankfurt” 1987, nr 1-2, 
s. 11.

Każdy budował oddzieloną od innych wyspę czasu, każdy dyspo
nował własną czasowością. Jak organizm jednokomórkowy, człowiek, 
masyw górski i wszechświat posiada swoistą dla siebie czasowość, tak 
samo posiadały ją obrazy, kostiumy, działania, arie, sekwencje dźwię
ków i różne instrumenty użyte w Europeras 1 & 2. Dzięki time brackets 
- szczególnie poprzez zastosowanie zasady przypadkowości - mogły 
powstać wyspy czasu. Doszło do ich specyficznej emergencji i nie tylko 
została ona podkreślona, ale wręcz wystawiona na pokaz, dzięki czemu 
każdy z widzów mógł jej intensywnie doświadczyć.
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Rytm
W wielu współczesnych przedstawieniach szczególnego znaczenia 

dla organizacji i nadania czasowi struktury nabrał rytm. To on wiąże 
określoną relacją cielesność, przestrzenność i dźwiękowość, regulując 
ich pojawianie się i znikanie w określonej przestrzeni. Rytm nie jest by
najmniej nowym wynalazkiem, jakim jest choćby time brackets. Trudno 
przecież wyobrazić sobie przedstawienie, w którym rytm w taki czy inny 
sposób nie strukturuje czasu. Nawet jeśli główną zasadą organizacyjną 
pozostaje przebieg akcji czy rozwój postaci, rytm ma nadal ogromne zna
czenie dla przebiegu scen, sposobu podawania tekstu, ruchu w obrębie 
jednej sceny, nie tylko w teatrze muzycznym i teatrze tańca. Wprawdzie 
w tym przypadku jest on podporządkowany nadrzędnej zasadzie organi
zacyjnej, ale wspiera narzuconą przez nią strukturę. Natomiast w wielu 
przedstawieniach teatralnych i performansach powstających od lat sześć
dziesiątych rytm staje się przewodnią i nadrzędną, a może wręcz jedyną 
zasadą organizującą i strukturującą czas.

Pod pojęciem rytmu rozumiem w tym kontekście - w odróżnieniu od 
taktu i metrum - zasadę organizacyjną, która opiera się nie na symetrii, 
ale na regularności. Jak dowodzi Hanno Helbling, chodzi o dynamiczną 
zasadę, która .jest i cały czas pozostaje w drodze, zawsze zajęta two
rzeniem i przedstawianiem określonych relacji, zawsze zdolna na nowo 
zaprojektować te relacje”109. W rytmie współdziała to, co przewidywalne, 
z tym, co nieprzewidywalne. Powstaje on przez powtórzenie i odchylenie 
od tego, co powtarzane. Samo powtórzenie nie powoduje pojawienia się 
rytmu. W ten sposób można opisać rytm jako zasadę organizacyjną, zakła
dającą swoją permanentną transformację, napędzaną jego działaniem110.

109 H. H e 1 b 1 i n g, Rhythmus. Ein Versuch, Frankfurt/Main 1999, s. 18.
110 Por. C. R i s i, Rhythmen der Aufführung. Kollidierende Rhythmen bei Steve 
Reich und Heiner Goebbels, [w:] Kunst der Aufführung, Aufführung der Kunst, red. 
E. Fischer-Lichte, C.Risi, J. Roselt, Berlin 2004, s. 165-177.

Kiedy rytm zyskuje rangę najważniejszej, czy wręcz jedynej zasady 
organizacyjnej w teatrze, należy przyjąć, że między cielesnością, prze
strzennością i dźwiękowością zachodzą wciąż nowe relacje, a ich poja
wianie się i znikanie reguluje czy determinuje powtórzenie i odchylenie 
od niego.
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Robert Wilson - szczególnie w przedstawieniach powstających od 
połowy lat osiemdziesiątych - stosował rytm po to, aby osiągnąć podob
ne oddziaływanie, jak Cage za pomocą time brackets. Każdy system ele
mentów teatralnych rządzi się swoim własnym rytmem. Światło zmie
nia się w ułamku sekundy, aktorzy poruszają się w zwolnionym tempie, 
a głosy, brzmienia, muzyka i dźwięki splatają się w rodzaj dźwiękowego 
kolażu, wybrzmiewającego w swoistym dla siebie rytmie. Rytm rozbi
ja hierarchię elementów, izoluje je od siebie, pozwalając, by wydawały 
się pozbawione wzajemnych związków. Nadaje każdemu z nich swo
istą strukturę czasową, która w zauważalny sposób różni się od struk
tury innych elementów. W tym sensie widz doświadcza w jednej chwili 
różnych czasowości. Jego percepcja ulega desynchronizacji i uwrażliwia 
się na oddziaływanie poszczególnych elementów. Różnorodność ryt
mów utrudnia mu bezpośrednie powiązanie cielesności, przestrzenności 
i dźwiękowości oraz ustalenie między nimi relacji nadrzędności i pod- 
rzędności, aby połączyć je w obdarzoną znaczeniem całość. Stworzona 
przez rytm swoista czasowość podważa jakiekolwiek powiązania mię
dzy poszczególnymi elementami i pozwala raczej na to, by współistniały 
obok siebie; by rozwinęły i ujawniły swoją własną dynamikę. Kiedy dla 
widzów pojawiają się jakieś relacje między kolejnymi elementami, to 
właśnie oni sami - jak w przypadku utworów Cage’a - je ustanawiają.

W zupełnie inny sposób wykorzystywał rytm Einar Schleef. Słu
chając jego chórów, można było odnieść początkowo wrażenie, że cie
lesność, przestrzenność i dźwiękowość są tu w pełni zsynchronizowane 
i zrytmizowane. Jednak przy dokładniejszym przyjrzeniu się i przysłu
chaniu bardzo szybko okazywało się, że to pierwsze wrażenie myli. To 
właśnie stałe przesunięcia rytmu gestów i podawania tekstu zmieniały 
chór w rodzaj pola bitwy, na którym ścierała się nie tylko jednostka 
ze wspólnotą, ale także ciało z językiem. Rytm wypowiadanych zdań 
próbował narzucić się ciału, zmusić je do poruszania się w tym samym 
trybie, opanować w ten sposób ciało w ruchu i podporządkować je sym
bolicznemu porządkowi języka. Natomiast ciała nie tylko próbowały się 
bronić przed tego typu zawłaszczeniem, ale starały się też poprzez głos 
przenieść rytm swojego ruchu na język - rytm rozbijający syntaktyczny 
porządek języka, niszczący go w pewien sposób i sprawiający, że zdania 
traciły znaczenie i stawały się niezrozumiałe. Głos oddzielał się od języ
ka, zaś rytm ruchów ciała, który przejmował głos, niszczył symboliczny 
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porządek języka. Głos poddawał się rytmowi narzucanemu przez syntak- 
tyczny i semantyczny porządek mowy, przenosił go na ruchy ciała, a po 
chwili ciało próbowało narzucić głosowi swój własny rytm, aby rytm 
mowy, a wraz z nim jej znaczenia i sensy uległy zniszczeniu.

W tej walce było tak samo niewielu zwycięzców, co przegranych, 
podobnie jak w starciu indywiduum i grupy. Rytm ukazywał język i ciało 
jako przeciwstawne siły, które muszą wspólnie oddziaływać, a zarazem 
bezustannie sobie przeciwdziałać. Chóry Schleefa przypominały podsta
wową ideę Nietzschego o narodzinach tragedii z ducha muzyki. Ścierała 
się w nich zasada dionizyjska, urzeczywistniana przez ekstatyczne, upa
dające i upadłe ciała, z zasadą apollińską, jaką realizuje symboliczny po
rządek języka. Nigdy nie dało się przewidzieć ostatecznego rezultatu tej 
walki. W chórach Schleefa to właśnie rytm ustalał pełną napięcia i zupeł
nie nieharmonijną relację między cielesnością, przestrzennością i dźwię- 
kowością. Rytm próbował bezustannie wprowadzać między nimi hie
rarchię i zarazem doprowadzał za każdym razem do jej rozbicia. Każdy 
element wykazywał swoją własną czasowość - poprzez swój rytm mógł 
tylko na pewien czas przenieść ją na inny element.

Inscenizacje Wilsona i Schleefa można uznać za krańcowe punkty 
na skali, która rozciąga się między zupełnym brakiem powiązań między 
poszczególnymi elementami teatralnymi (ruchem ciał, światłem, dźwię
kami) a ciągłym ustalaniem relacji między nimi. Za każdym razem to 
rytm ustanawia relacje lub prowadzi do ich zerwania. W jego efekcie 
powstaje ponadto coś jeszcze, co łączy inscenizacje Schleefa i Wilsona 
mimo wszystkich dzielących je różnic. Nie dopuszcza on mianowicie do 
ustalenia się hierarchii między poszczególnymi elementami. Wszystkie 
zdająsię jednakowo ważne i tak samo wartościowe. W ten sposób uwaga 
widza zostaje skierowana na ich specyficzną materialność i szczególny 
modus ich pojawiania się w przestrzeni.

Rytm staje się zasadą leżącą u podstaw dramaturgii przedstawień nie 
tylko u Wilsona i Schleefa, ale także u Jana Fabre’a, Jana Lauwersa, 
Wooster Group, Heinera Goebbelsa, Christopha Marthalera i wielu in
nych. To od specyficznego rytmu przedstawienia zależy, które elementy, 
w jakiej formie i na jak długo się pojawiają. Dlatego tak często stosuje 
się powtórzenie, w którym pojawiający się element za każdym razem 
w pewnym stopniu - czasem tylko minimalnie - różni się od tego, co 
się powtarza. Na przykład niektóre inscenizacje Marthalera, jak Murx, 
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Die Stunde Null oder Die Kunst des Servierens (Godzina zero albo sztu
ka usługiwania, Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu, 1995) czy Die 
sehöne Müllerin (Piękna młynarka, Schauspielhaus w Zurychu, 2002) 
zdają się składać wyłącznie z powtórzeń, co ponownie można przesad
nie scharakteryzować w następujący sposób: wprowadza się pewien ele
ment, aby potem w trakcie przedstawienia powtarzać go wciąż w no
wych wariacjach. Pojawia się drugi element, który traktuje się w ten sam 
sposób, a potem trzeci i tak dalej. Wariacje mogą polegać na powtórzeniu 
z minimalnym odchyleniem, albo na zupełnie nieprzewidywalnych mo
dyfikacjach. To pierwsze może przy tym oddziaływać równie silnie, jak 
to drugie.

W spektaklu Murx, który do dziś pozostaje w repertuarze Volksbühne, 
do powtórzeń z minimalnymi odchyleniami można zaliczyć na przykład 
wejście Susanne Düllmann do męskiego szaletu, której zawsze prze
szkadza Jürgen Rothert, wypowiadając różne słowa i posługując się od
miennymi strukturami syntaktycznymi i tonem głosu. Podobną funkcję 
pełni historia opowiadana przez Ueliego Jäggisa o tym, jak spóźnił się 
na kurs „Pieczenia bez mąki” i dlatego rnusiał iść na kurs „Pieprzenia 
bez kobiety”. Takie powtórzenia w trakcie całego wieczoru kwitowa
ne są zazwyczaj przez widzów jedynie śmiechem znużenia. Natomiast 
z ogromną siłą oddziałuje minimalne odchylenie, jak choćby w chwili 
śpiewania szesnastu strof pieśni kościelnej Danke (Dziękuję)111, którą in
tonuje i której akompaniuje na fortepianie Jürg Kienberger. Każda strofa 
śpiewana jest o ton wyżej, więc próba wyśpiewania ostatnich strof, kiedy 
struny głosowe śpiewających docierają do kresu wytrzymałości, prowa
dzi zwykle do konwulsyjnego i niepowstrzymanego śmiechu publiczno
ści, która nie potrafi już nad sobą zapanować.

111 Informacja, że pieśń ta składa się z szesnastu strof, nie dotarła do mnie w czasie 
moich dwóch wizyt w teatrze na tym przedstawieniu. Zawdzięczam ją Robertowi 
Sollichowi, który nie tylko je policzył, ale także przeprowadził błyskotliwą analizę 
przedstawienia.

W równych odstępach czasu Ruedi Häusermann podchodzi do wiel
kich pieców, otwiera je i grzebie w nich pogrzebaczem. Jego ruchy za 
każdym razem jedynie nieznacznie się zmieniają. W trzeciej i ostatniej 
części przedstawienia pojawia się jednak zauważalna różnica. Z otwarte
go pieca zaczyna wydobywać się hymn byłego NRD, co wywołuje nie
samowity efekt.



220 ROZDZIAŁ IV

W trakcie przedstawienia aktorzy raz po raz, bez jakiegoś wyraźne
go powodu czy zrozumiałego motywu zaczynają śpiewać. To właśnie 
w określonym rytmie, czyli w określonej sekwencji czasowej, powtarza 
się zjawisko chóralnego śpiewu i ten rytm motywuje jego pojawienie się. 
Odchylenia - czasem bardzo znaczące - ujawniają się w wyborze pieśni, 
który wydaje się najzupełniej dowolny. Repertuar sięga od Kühler Grund 
Eichendorffa, przez Sicheres Deutschland schläfst du noch (z 1650 roku), 
chorał Wach auf, du deutsches Reich, aż po Glühwürmchenidyll Paula 
Linckego i szlagier Ich laß mir meinen Körper schwarz bepinseln.

Powstający w ten sposób rytm przedstawienia nie ma nic wspólne
go z sekwencją, w której jeden numer następuje dowolnie po drugim. 
Pojawiają się raczej różnorodne elementy, które najpierw występują 
obok siebie lub jeden po drugim bez większego związku, a następnie, po
przez stale zmieniające je powtórzenia, splatają się ze sobą i tym samym 
jedynie za sprawą rytmu wiążą się określoną relacją. Pierwsze pojawie
nie się elementów, które razem współtworzą materię przedstawienia, ma 
miejsce nie tylko bez powodu i motywacji, ale także w pełni niezależnie 
jeden od drugiego. Każdy element pojawia się nagle w pewnym mo
mencie w czasie trwającego dwie i pół godziny przedstawienia. Kiedy 
jednak dany element już raz zaistnieje na scenie, to rozprzestrzenia się 
i stale zmienia, w mniej lub bardziej dostrzegalny sposób. Nie dzieje 
się to jednak z zachowaniem zasady ciągłości. Jedynym, co zaświadcza 
o ciągłości, jest obecność na scenie jedenastu wykonawców. Natomiast 
ich niepowiązane ze sobą działania są tak ulotne, że po wykonaniu zdają 
się znikać bez śladu. Jednak za jakiś czas oglądamy je znowu z drob
nymi odchyleniami. Zmienia się zatem fundamentalne założenie: żadne 
działanie nie znika bez śladu. Skoro raz już miało miejsce, to znaczy, że 
pojawi się znowu, choć niedokładnie w tej samej formie. Nie wiadomo, 
co doprowadziło do jego pierwszego pojawienia się i następnie transfor
macji. Wydaje się, że spowodował je tylko i wyłącznie rytm, co dopie
ro w ten pośredni sposób zwraca nań uwagę. Powtórzenie sprawia, że 
powstaje rodzaj pętli feedbacku, która unieważnia pytanie o przyczynę 
i oddziaływanie. Rytm ujawnia się jako zasada organizacyjna, regulująca 
pojawianie się i znikanie elementów oraz materialności bez odwoływa
nia się do innych zasad czy porządków. Raz ustalony rytm wywołuje 
wrażenie, jakby sam z siebie powodował, że kolejne elementy się po
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jawiają, a potem znikają. Rytm to metronom pojawiania się i znikania 
materialności w przedstawieniu112 113.

112 Można tak określić również tego, kto taki właśnie rytm narzucił. Por. podrozdział 
Inscenizacja w rozdziale VII.
113 Por. między innymi G. B a i e r, Rhythmus. Tanz in Körper und Gehirn, Reinbek 
bei Hamburg 2001.

Jak już wspomniałam w podrozdziale na temat wspólnoty, rytm sta
nowi zasadę zakorzenioną w ludzkim ciele. Nie tylko uderzenia serca, 
krążenie krwi i oddychanie przebiegają wedle swoistego rytmu. Nie tyl
ko wykonujemy rytmicznie ruchy chodząc, tańcząc, pływając czy pisząc 
i wydajemy rytmiczne dźwięki mówiąc, śpiewając, śmiejąc się czy plą
cząc. Również ruchy wytwarzane w naszych ciałach, choć wymykają 
się naszej percepcji, wykonywane są rytmicznie"3. Ludzkie ciało jest 
rzeczywiście rytmicznie zorganizowane.

W związku z tym jesteśmy w stanie odbierać rytmy i im się „pod
dawać”. W przypadku przedstawień, których czasowość w decydują
cym stopniu organizuje i strukturuje rytm, nakładają się na siebie różne 
„systemy rytmiczne”; „systemy rytmiczne” przedstawienia i widzów, 
z których każdy jest nieco inaczej rytmicznie nastrojony. W takich przy
padkach dla autopojetycznej pętli feedbacku, zgodnie z którą przebiega 
przedstawienie, decydujące znaczenie ma to, jak funkcjonuje rytmiczny 
wzór, czy i jak dalece udaje się przedstawieniu wciągnąć widza w na
rzucany przez nie rytm - jego „włączenie się w rytm” w nowy sposób 
stymuluje przy tym aktorów - czy i w jakim stopniu więcej podobnie 
rytmicznie nastrojonych widzów może oddziaływać na innych widzów 
i aktorów, i tak dalej. Niezależnie od tego, jak przebiega ten proces 
w poszczególnych przypadkach, należy przyjąć, że autopoj etyczna pętla 
feedbacku sama w dużym stopniu organizuje się poprzez przesunięcia, 
zmiany i przemienność rytmów. Funkcjonuje jako naprzemienne „pod
dawanie się” rytmowi innych i w tym sensie jako bezpośrednie i na
przemienne cielesne oddziaływanie aktorów i widzów. Oznacza to, że 
rytmiczne strukturowanie stwarza szczególnie sprzyjające warunki dla 
funkcjonowania autopojesis pętli feedbacku, a zarazem kieruje uwagę 
widza na ten właśnie proces.

Rytm organizując i strukturując performatywne stwarzanie material
ności, wydobywa też na pierwszy plan powstającą performatywnie ma- 
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terialność jako potencjał oddziaływania w autopojesis pętli feedbacku. 
Za sprawą rytmu performatywne stwarzanie materialności i autopoje- 
tyczna pętla feedbacku stają się w sposób widoczny dla widza ściśle ze 
sobą powiązane i stymulują się nawzajem.
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Em er gen cj a znaczenia

Kiedy Max Herrmann definiował pojęcie przedstawienia, podjął 
głównie problem jego medialności, materialności i estetyki, na margi
nesie pozostawiając kwestię semiotyczności. Stało się tak zapewne dla
tego, że jemu współcześni semiotyczność przedstawienia utożsamiali 
z semiotycznością tekstu dramatycznego. Krytycy teatralni i literaturo
znawcy wychodzili z założenia, że podczas i za sprawą przedstawienia 
„zaczerpnięte” z tekstu znaczenia zostają wyrażone środkami teatralny
mi i przekazane widzom. W ich opinii performatywność przedstawienia 
była w pełni podporządkowana jego ekspresywności. Dlatego relację 
między wykonawcami i widzami uwzględniali jedynie w chwili, kiedy 
pojawiało się pytanie, czy wykonawcy „prawidłowe” znaczenia potrafią 
„odpowiednio” przekazać odbiorcom. Tymczasem Max Herrmann ciele
sną współobecność wykonawców i widzów uważał za podstawę przed
stawienia. Nic zatem dziwnego, że nie interesowała go semiotyczność 
przedstawienia traktowana i oceniana jako funkcja tekstu literackiego.

Odwrót od teatru literackiego, który stał się dziełem takich przed
stawicieli historycznej awangardy, jak Edward Gordon Craig, futuryści, 
dadaiści, surrealiści, Wsiewołod Meyerhold, teatr Bauhausu czy Antonin 
Artaud, usunął w cień gwarantowane przez tekst znaczenia. A nawet 
więcej, skoro wciąż powtarzano żądanie, by teatr w ogóle przestał prze
kazywać jakiekolwiek znaczenia, a zajął się o wiele istotniejszą sprawą 
rzeczywistego działania. Negatywnie ocenianemu teatrowi literackie
mu i realistyczno-psychologicznemu najczęściej przeciwstawiano cyrk 
i variété. Włoscy futuryści w obu manifestach - Teatr variété (1913) 
i Futurystyczny teatr syntetyczny (1915) - proklamowali przemianę 
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teatru wedle recepty variété i cyrku w „teatr oddziaływania szokowe
go, bicia rekordów i cielesnego szaleństwa”1. W Związku Radzieckim 
mnożyły się próby stworzenia nowego teatru korzystającego z chwy
tów cyrkowych, teatru bez żadnej ambicji przekazywania jakichkolwiek 
znaczeń. Siergiej Radłów, który w latach 1913-1916 pracował w Studio 
Meyerholda, cztery lata później założył teatr-cyrk, gdzie obok aktorów 
występowali klowni, akrobaci i żonglerzy. Chciał w ten sposób położyć 
podwaliny pod nowy komediowy teatr ludowy (w 1922 roku rnusiał go 
jednak zamknąć, gdyż wygasło zainteresowanie widzów, którzy tłumnie 
przychodzili jedynie na pierwsze spektakle). W latach 1922-1923 z roz
wiązaniami zapożyczonymi z cyrku i variété eksperymentowała także 
tak zwana FEKSA (Fabryka Ekscentrycznego Aktora).

1 F. T. M a r i n e 11 i, Das Varietetheater, s. 175. W niemieckim tłumaczeniu zamiast 
„cielesnego szaleństwa” pojawia się błędnie „psychiczne szaleństwo”.
2 Cyt. za: V. V. I v a n o v, Einführung in die allgemeine Problematik der Semiotik, 
Tübingen 1985, s. 248.

Szczególne znaczenie dla pożytecznego przenoszenia cyrkowych 
chwytów do teatru miały próby podejmowane przez Meyerholda. 
Największy sukces odniosła jego najbardziej znana inscenizacja Śmierci 
Tariełkina (1922) na podstawie groteski A. W. Suchowo-Kobylina, przy 
przygotowaniu której współpracował Siergiej Eisenstein. Także on po
służył się cyrkiem jako modelem, kiedy rok później wystawił komedię 
A. N. Ostrowskiego I koń się potknie. Jego zdaniem, co podkreślał jesz
cze dwadzieścia lat później w artykule Metoda (1943-47):

Przedstawienie cyrkowe [...] to przypadek, kiedy mamy do czynienia 
z podgatunkiem sztuki, gdzie w czystej formie zachowały się jedynie ele
menty zmysłowe [...], które wszędzie indziej służą wyłącznie ucieleśnieniu 
jakichś materialno-idealistycznych treści. Dlatego też nie może on działać 
inaczej niż jako jedyna w swoim rodzaju zmysłowo-tonizująca kąpiel. [...] 
Dlatego cyrk nie daje żadnych nadziei na „oddanie sensów” czy wykorzy
stanie do przekazywania znaczeń2.

Choć Meyerhold, podobnie jak Eisenstein przyjmował, że zmysłowość 
cyrku nie służy przekazywaniu żadnych znaczeń, tylko oddziałuje bez
pośrednio i dlatego właśnie wydaje się tak dobrym modelem dla nowego 
teatru, to wyciągał z tego założenia nieco inne wnioski. Dla niego jedno 
z zadań teatru sprowadza się do tego, że widz powinien czuć się tu jako 
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„współdziałający i twórca nowych znaczeń”. Podczas gdy wykonawcy 
nie powinni już dłużej przekazywać żadnych znaczeń, nadając swoim 
działaniom wyłącznie zmysłowy i materialny aspekt, każdy z widzów 
pod wpływem materialności przedstawienia miał się stać twórcą nowych 
sensów.

Ludzie teatru i performerzy, działający od początku lat sześćdzie
siątych, podobnie jak wymienieni wcześniej przedstawiciele historycz
nej awangardy, wychodzili z założenia, że celem przedstawienia nie jest 
przekazywanie znaczeń, wytworzonych przez jedną grupę uczestników 
- wykonawców, reżysera, scenografa, kompozytora czy nawet autora 
tekstu - drugiej grupie, czyli widzom. Przedstawienia nie służą komu
nikowaniu znaczeń czy - jak sformułował to Eisenstein - oddawaniu 
sensów. Rodziło to wątpliwości podobne do tych, z którymi musiała so
bie radzić już historyczna awangarda. Szczególną uwagę poświęcano re
lacji między materialnością i znakowością oraz między oddziaływaniem 
i znaczeniem. Ci przedstawiciele historycznej awangardy, którzy chcieli 
stworzyć nową estetykę działania, odpowiadali bez najmniejszego wa
hania: redukcja środków teatralnych do ich materialności/zmysłowości 
zapobiega tworzeniu znaczeń przez wykonawców, nie przeszkadza jed
nak temu, by powstawały one za sprawą widzów. Tworzenie znaczeń 
przez wykonawców wyklucza oddziaływanie na widzów. Dlatego es
tetyka działania wymaga od wykonawców rezygnacji z jakichkolwiek 
prób produkcji znaczeń.

Ludzie teatru i performerzy ostatnich trzydziestu, czterdziestu lat 
nie znaleźli tak jednoznacznych odpowiedzi na te podstawowe pyta
nia. W świetle dotychczasowych rozważań nie wydaje się nawet, żeby 
w ogóle interesowało ich szukanie odpowiedzi. Jako punktu wyjścia nie 
przyjmują przecież założenia o wzajemnym wykluczaniu się material
ności i znakowości, oddziaływania i znaczenia, a tym samym w ogóle 
nie uznają binarnych relacji jako takich. Raczej wciąż stawiają pytanie 
o zasadę, na jakiej te jakości wchodzą ze sobąw związek i wykorzystują 
je w swoich przedstawieniach w zupełnie inny sposób niż poprzednicy. 
Pytają zarazem o to, jak powstają znaczenia w trakcie przedstawienia, 
a także jak one funkcjonują i oddziałują. W tym rozdziale postaram się 
sformułować na te pytania w miarę klarowne odpowiedzi, biorąc pod 
uwagę opisane dotąd przedstawienia. Pozwoli to w kontekście estety
ki performatywności podjąć temat specyficznej semiotyczności tych 
przedstawień.
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1. Materialność, znaczony, znaczący

Poczynając od lat sześćdziesiątych przedstawienia starają się uwal
niać wykorzystywane teatralne środki wyrazu z ich nadrzędnych kon
tekstów. Nie tylko przestają przestrzegać logiki działania czy praw 
psychologii, ale próbują też odrzucić każdy typ związków przyczynowo- 
-skutkowych. Odwołują się natomiast do specyficznych geometrycznych 
i rytmicznych wzorców albo posługują zasadą przypadkowości. Pozwala 
to wybranym elementom pojawić się w przestrzeni, ustabilizować na 
- krótszą lub dłuższą - chwilę, podczas której mogą ulegać pewnym 
modyfikacjom, a następnie zniknąć, nie pozostawiając miejsca na szu
kanie jakichś możliwych sensów czy motywacji dla swego pojawienia 
się i zniknięcia. Tym bardziej, że chodzi tu przeważnie - jeśli nie wyłącz
nie - o chwilowo istniejące zjawiska.

Ich pojawienie się ma tylko jedną konsekwencję, która początkowo 
wydawać się może wewnętrznie sprzeczna; konsekwencję o wyjątkowej 
wadze dla objaśnienia semiotyczności przedstawienia. Z jednej strony 
pojawiające się nagle elementy wydają się pozbawione znaczeń, gdyż 
widzowie dostrzegają przede wszystkim ich materialność i nie traktują 
jako nośników sensu; nie łączą ich także ani z innymi elementami, ani 
z innymi kontekstami. Tym samym pozostają one nieznaczące, pozba
wione znaczenia.

Z drugiej strony właśnie te izolowane, postrzegane w ich materialno- 
ści zjawiska potrafią w oglądającym je podmiocie wywołać cały szereg 
asocjacji, wyobrażeń, myśli, wspomnień i uczuć, dając mu także moż
liwość połączenia ich z innymi zjawiskami. Z całą pewnością należy je 
zatem traktować jako element znaczony, czyli taki, który można odnosić 
do różnych zjawisk, umieszczać w rozmaitych kontekstach oraz łączyć 
z innymi znaczonymi. To zaś prowadzi do niezwykłego pomnożenia po
tencjalnych sensów całości.

Jak wyjaśnić tę sprzeczność?
Już w poprzednim rozdziale przywołałam krótko tezę o deseman- 

tyzacji, próbując pokazać, w jakim stopniu nie wydaje się ona przeko
nująca, w jakim natomiast jest uzasadniona, odnosząc ją do logiki akcji 
i praw psychologii, które każdemu elementowi przyporządkowująjedno 
lub więcej znaczeń. Powołując się na zjawisko slow motion w teatrze 
Wilsona, pokazałam także, że nie prowadzi ono do desemantyzacji ge
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stu, ale raczej pozwala podkreślić jego autoreferencyjność. Gest ozna
cza dokładnie to, czego dopełnia; czyli na przykład jest podniesieniem 
zgiętego ramienia z poziomu biodra na wysokość oczu. To, co wyja
śniałam na tym przykładzie, odnosi się również do wszystkich innych 
przypadków, gdzie zastosowanie znajduje teza o desemantyzacji. Kiedy 
gest, którym Marina Abramović wycina sobie pięcioramienną gwiazdę, 
zostanie postrzeżony jako taki - a niejako działanie symbolizujące wpi
sywanie symbolu państwowego w indywidualne ciało - to uczestnicy 
performansu wcale nie potraktują go jako nie-znaczący, lecz dokładnie 
jako to, czego on dopełnia. Kiedy widzowie nie patrzą na otyłe, prze
kraczające przyjęte miary ciało Giancarlo Paludiego jak na znak postaci 
Cycerona, ale jak na niemal pozbawione widocznych konturów, wypeł
niające przestrzeń ciało, to wtedy widzą je jako to, co się przed nimi 
pojawia, czyli odbierają je jako byt fenomenalny.

To, co wyjaśniłam na przykładzie ciał i gestów, odnosi się również 
do przestrzeni, przedmiotów, kolorów, dźwięków itd. Odbierać elementy 
przedstawienia teatralnego w ich materialności, to znaczy traktować je 
jako byty autoreferencyjne, jako fenomeny. Czy może to zarazem zna
czyć, że postrzega się je jako nieznaczące? Czy w związku z tym można 
zrównać postrzeganie przedmiotów w ich materialności z postrzeganiem 
ich jako nieznaczących, czysto „zmysłowych” zjawisk?

Kiedy postrzegam ciało wykonawcy jako konkretne ciało, jako 
krew, którą Nitsch w czasie swoich akcji rozrywania jagnięcia spryski
wał wykonawców i oglądających, kiedy oglądam specyficzną czerwień 
i smakuję specyficzną słodycz tej krwi czy też odczuwam pod stopami 
wnętrzności zwierzęcia w ich szczególnej konsystencji i miękkości, to 
wtedy traktuję te wszystkie zjawiska jako coś prawdziwego. Nie cho
dzi zatem o jakiś nieokreślony bodziec, ale o postrzeganie czegoś jako 
czegoś. Rzeczy oznaczają to, czym są, albo też to, jako co się pojawiają. 
Postrzegać coś jako coś to postrzegać coś jako znaczące. W akcie au- 
toreferencji materialność, znaczony i znaczący stają się jednym i tym 
samym. Materialność nie funkcjonuje jako znaczący, któremu można 
podporządkować taki czy inny znaczony. Materialność należy raczej poj
mować jednocześnie jako znaczący, który jako pewna materialność za
wsze jest już dany postrzegającemu jąpodmiotowi. Mówiąc tautologicz- 
nie, materialność rzeczy postrzegana przez podmiot przyjmuje znaczenie 
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swojej materialności, to znaczy swego bytu fenomenalnego. Przedmiot 
postrzegany jako coś to bowiem podmiot jako to coś postrzeżony.

Powyższa zasada obowiązuje tylko w odniesieniu do świadomych 
aktów percepcji. Postrzegać coś świadomie to bowiem postrzegać coś 
jako coś. Oczywiście, musimy brać pod uwagę także akty percepcji, 
które nie przekraczają progu świadomości, choć nadal mogą wpływać 
na nasze zachowanie3. Nie wchodzą one jednak w zakres naszej świa
domości i pozostają dla podmiotu bez znaczenia. A ponieważ nikt nie 
potrafi na ich temat nic powiedzieć, muszą pozostać niezauważone - co 
oczywiście nie odnosi się do powodowanych przez nie zachowań. To one 
właśnie stają się istotnym elementem autopojetycznej pętli feedbacku.

3 Por. G. R o t h, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, 
Frankfurt/Main 2001, s. 217 i n.

W przypadku zjawisk, do których odnosi się teza o desemantyza- 
cji, chodzi przede wszystkim o autoreferencję. Dlatego zasadnie można 
mówić o procesie specyficznego budowania znaczeń, który jest postrze
ganiem czegoś jako czegoś. Nie chodzi zatem o taki przypadek, kiedy 
coś zostaje postrzeżone jako coś, aby w następnym kroku otrzymać 
jakieś znaczenie. Tu znaczenia powstają w akcie postrzegania i jako 
ten akt.

Nagłe i niczym nieumotywowane pojawienie się jakiegoś zjawiska 
zwraca uwagę widzów na określony gest, jakiś specyficzny przedmiot czy 
sekwencję dźwięków. Percepcja tego zjawiska może nabrać bardzo spe
cyficznego charakteru. Wyklucza ona bowiem pytanie o dalsze możliwe 
znaczenia, potencjalne funkcje i zakres zastosowania czy o jakikolwiek 
nadający mu sens kontekst. Dopełnia się jako rodzaj kontemplacyjnego 
zanurzenia się w tym geście, w tej rzeczy, w tym następstwie dźwięków, 
w jakim objawiły się podmiotowi jako to, czym są: tak ujawniają swo
je „własne znaczenia”. Ma to miejsce w chwili, kiedy doświadcza on 
obecności wykonawcy czy jakiejś rzeczy. Moment ten to niejako obja
wienie pewnej tajemnicy - skrywanego, „danego” jako fenomenalny byt 
znaczenia, które w akcie postrzegania zostaje „odsłonięte”, a mówiąc 
precyzyjniej: stworzone.

Nie chodzi zatem o proces desemantyzacji, lecz o autoreferencyj- 
ność. To ona znosi różnicę, którą za podstawę przyjmowała historyczna 
awangarda i którą za punkt wyjścia obrało sobie wiele teorii estetycz
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nych: różnicę między zmysłowym postrzeganiem jakiegoś przedmiotu, 
rozumianym jako proces fizjologiczny, oraz przypisaniem temu przed
miotowi określonego znaczenia, co uznaje się za akt mentalny.

Wytłumaczmy to jeszcze raz na dowolnym przykładzie: Kiedy 
przez krople padającego deszczu postrzegam czerwień ulicznej sygnali
zacji jako specyficzny rodzaj czerwieni, który wciąż się zmienia i mieni 
rozmaitymi odcieniami, co mnie aż tak fascynuje, że zaczynam ją ob
serwować, to wówczas ta czerwień staje się dla mnie czymś innym niż 
w chwili, kiedy postrzegam ją jako określony sygnał w ruchu ulicznym 
i zatrzymuję się przed przejściem. Percepcja w obu przypadkach po
dobnie wytwarza konkretne znaczenie - w pierwszym: szczególnie fa
scynującego, zmysłowego wrażenia, zaś w drugim: określonego nakazu 
działania. Można to wyrazić bardziej dosadnie i dla wielu prowokująco. 
Akt świadomego postrzegania zawsze wytwarza znaczenie, dlatego też 
„wrażenia zmysłowe” można z powodzeniem opisać jako taki rodzaj 
znaczeń, które każdy uświadamia sobie jako specyficzne wrażenia zmy
słowe. Nie wynika z tego wcale, że bez większych trudności dadzą się 
one ubrać w słowa. Prawdopodobnie dużo trudności sprawi próba ich 
werbalizacji. Być może nawet okaże się, że w ostatecznym rozrachun
ku opis językowy nie odda im sprawiedliwości, gdyż nieadekwatnie je 
scharakteryzuje czy objaśni. To rozpoznanie dowodzi, że znaczenie na
leży identyfikować na poziomie stanów świadomości, a nie na poziomie 
opisującego je języka.

W czasie ostatnich trzydziestu lat przedstawienia komponowano 
z pojedynczych elementów wypreparowanych z różnego rodzaju nad
rzędnych kontekstów; elementów, które pojawiały się i znikały - czę
sto wielokrotnie - bez dbałości o jakiekolwiek związki przyczynowe. 
Stawały się one zatem zjawiskami momentalnymi, wskazującymi tylko 
i wyłącznie na siebie. To zaś pozwala zauważyć, że postrzeganie i wy
twarzanie znaczeń to jeden i ten sam proces.

Nagłe i nieumotywowane pojawienie się jakiegoś elementu stano
wi wstęp do bardziej skomplikowanego procesu percepcji. Oczywiście, 
najpierw coś zostaje postrzeżone w swoim fenomenalnym bycie, potem 
jednak, kiedy uwaga patrzącego przeniesie się gdzie indziej, czyli mó
wiąc inaczej, kiedy zacznie się „odklejać” od przedmiotu percepcji, wte
dy to postrzeżenie jako element znaczący zwiąże się za sprawą najróż
niejszych asocjacji - wyobrażeń, wspomnień, odczuć, uczuć, myśli - ze 
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znaczonym. Wedle jakich zasad pojawiają się tego rodzaju asocjacje? 
Jaką spełniają funkcję?

Kiedy jakiś widz boi się koni (jak opisywany przez Freuda mały 
Hans), pająków czy węży, wtedy z dużym prawdopodobieństwem ten 
lęk dopadnie go także w czasie Bachantek Grübera, Sie war und sie ist, 
sogar (Była i jest, nawet) Fabre’a czy nawet podczas Dragon Heads 
(Smocze głowy) Abramovic, choćby nie było ku temu żadnych oczywi
stych przyczyn. Jeśli jednak pozostawić na boku przypadki takich fobii, 
trudno przewidzieć, jaki rodzaj asocjacji może wywołać widok danego 
przedmiotu, nawet gdy widz znajdzie później dla tych skojarzeń bardzo 
przekonujące uzasadnienie.

Jak pokazuje najbardziej bodaj znany przykład literacki tego rodzaju, 
czyli słynna magdalenka Prousta zamoczona w herbacie, której zapach 
i smak uwolnił cały strumień wspomnień, istnieje pewna relacja między 
zapachem i smakiem a wyzwolonymi przez nie wspomnieniami; trudno 
jednak znaleźć jakiekolwiek konieczne czy choćby dalece prawdopodob
ne połączenia między nimi. Pojawiają się one w świadomości postrze
gającego bez interwencji jakiegoś mechanizmu przymusu - to znaczy, 
zapach i smak zamoczonej w herbacie magdalenki nie będą zawsze, na
wet w przypadku Prousta, wywoływać tych samych wspomnień; nawet 
jeśli postrzegający spróbuje ich świadomie i zamierzenie poszukiwać, 
starając się uruchomić ciąg wolnych skojarzeń.

Oczywiście uwolnienie pojawiających się elementów z istniejących 
uprzednio kontekstów stwarza dobry punkt wyjścia do tego, by wprawić 
oglądających w taki stan, jaki poznał Proust zamoczywszy w herbacie 
magdalenkę. Elementy te można następnie włączyć do każdego niemal 
dowolnego kontekstu, bezpośrednio lub z pomocą szeregu zapośredni- 
czeń. To połączenie jedynie w nielicznych przypadkach będzie miało 
świadomy i intencjonalny charakter - jak choćby wówczas, kiedy widz, 
patrząc na piec w Murx, będzie starał się sobie przypomnieć, gdzie już 
kiedyś podobny piec widział, i przy okazji tych poszukiwań natrafi na ja
kieś autobiograficzne fakty. Asocjacje pojawiają się bowiem bez świado
mego przywołania czy w efekcie zamierzonych poszukiwań. Wyłaniają 
się samoczynnie, przyłączają się do tego, co zjawia się w czyjejś świado
mości w chwili oglądania danego przedmiotu.

Asocjacje - tak jak wspomnienia - odsyłają do wcześniejszych prze
żyć, do zdobytej wiedzy, doświadczeń, tyleż do specyficznie indywidu
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alnych przeżyć, ile do intersubiektywnych kodów kulturowych. Przy 
okazji mogą się jednak pojawić skojarzenia w postaci nagłych intuicji, 
nowych pomysłów, niezrodzonych dotąd myśli, które zaskoczą percypu- 
jący podmiot bardziej niż pozostałe, gdyż poza obszarem jego pojmowa
nia pozostanie związek między pojawiającą się nagle myślą a postrzega
niem danego przedmiotu.

W obu przypadkach chodzi jednak o znaczenia rodzące się bez inten
cji podmiotu. Nie są one ani funkcją jakiejś sieci przyczynowo-skutko
wej, ani konkretnych zamiarów. Pojawienie się tych znaczeń ma dalece 
pozbawiony przyczyn i nieumotywowany charakter. Tak więc proces 
tworzenia znaczeń na drodze wolnych asocjacji różni się znacznie od 
intencjonalnie dopełnianego procesu rozumienia i interpretacji. Podczas 
gdy w tym ostatnim podmiot szuka określonych znaczeń, które - nieza
leżnie od przyjętych kryteriów - do siebie „pasują” (choć nie zawsze in
terpretujący ma do nich swobodny dostęp), tutaj znaczenia pojawiają się 
bez jego woli i wysiłku, a czasem nawet wbrew jego woli. Dlatego w taki 
sposób wytworzone znaczenia można potraktować jako emergencje.

Jeśli w przypadku asocjacji chodzi o myśli, to w obu przypadkach 
- jako wspomnienia i jako nowe znaczenia - pozostają one, by tak po
wiedzieć, ponad progiem świadomości. Oczywiście, można zdarzyć się, 
że odkrywczość nowego pomysłu wprawi dany podmiot w podniecenie, 
jego organizm zareaguje takimi symptomami, jak przyśpieszone bicie 
serca, nadmierne pocenie się czy niepokój motoryczny, widoczne dla in
nych percypujących. Albo też zechce on zanotować ten pomysł, co zrodzi 
konkretne działanie. Pojawiające się w tym procesie wrażenia i uczucia 
wyrażają się natomiast cieleśnie i najczęściej w sposób dostrzegalny dla 
innych, na przykład przez drżenie czy łkanie, a głównie przez manife
stujący się fizycznie niepokój. Kiedy tylko odnotują je inni widzowie i/ 
lub wykonawcy, czyli zobaczą, usłyszą, poczują czy odczują, staną się 
one częścią autopojetycznej pętli feedbacku. Znaczenia, które pojawiają 
się w świadomości podmiotu jako elementy znaczone dla znaczącego 
postrzeganego przedmiotu, mogą też mieć swój udział w autopojetycz
nej pętli feedbacku. Albo wyrażają się cieleśnie i w ten sposób stają się 
widoczne dla innych, albo wywołują reakcje cielesne, widoczne także 
dla innych.

Uwolnienie elementów przedstawienia teatralnego z wcześniejszych 
kontekstów, ich wyizolowanie prowadzi w efekcie do dwóch bardzo róż
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nych typów percepcji i tworzenia znaczeń. W obu przypadkach w inną 
relację wchodzi materialność ze znaczonym i znaczącym. W pierwszym 
przypadku zjawisko zostaje postrzeżone w tej postaci, w jakiej się poja
wia, czyli w swoim fenomenalnym bycie. W tym sensie materialność, 
znaczone i znaczące stanowią tu jedno i to samo. W drugim przypadku 
różnią się one od siebie zdecydowanie. Tylko takie zjawisko zostanie 
postrzeżone jako znaczące, które można połączyć z wieloma różnymi 
znaczonymi. Przypisane mu w tym procesie znaczenia nie zależą od woli 
podmiotu, lecz pojawiają się w jego świadomości bez przyczyny i moty
wu, choć potem często dają się logicznie wyjaśnić. Podczas gdy pojawia
jące się w ten sposób jako pierwsze znaczenia dadzą się później odnieść 
do postrzeganego przedmiotu, to te, które pojawiają się później niewiele 
już mają z nim wspólnego. Wytworzone znaczenia tworzą bowiem ko
lejne znaczenia. Oba procesy wytwarzania znaczeń łączy jedna cecha 
- znaczenia nie pojawiają się tu na gruncie jakiegoś intersubiektywnego 
kodu, jakiegoś konwencjonalnie uzasadnionego przyporządkowania.

Wydaje się, że istnieje godna odnotowania paralela między dwoma 
opisanymi wyżej rodzajami percepcji i tworzenia znaczeń oraz zdefi
niowanymi przez Waltera Benjamina pojęciami „symbol” i „alegoria”. 
Trudno ją dostrzec prawdopodobnie dlatego, że powstała na gruncie kon
cepcji historyczno-filozoficznej teoria sztuki Benjamina czerpie z jego 
teorii języka. Kiedy jednak pominie się ten kontekst, wówczas ów zwią
zek narzuca się z ogromną siłą. Pojęcie symbolu sformułował Benjamin, 
odwołując się do teorii symbolu Goerresa, akcentującej „naturalnie roślin
ne i górskie elementy w rozwoju symbolu”4. Uwzględnił też jednak pracę 
Mythologie Creuzera, gdzie symbol definiuje się jako to, co „chwilowe, 
totalne, nieposiadające ugruntowanego źródła, konieczne”5. „Wymiarem 
czasowym doświadczenia symbolu jest mistyczna «jedna chwila», kiedy 
symbol przyjmuje sens do swojego ukrytego i - jeśli można tak powie
dzieć - lesistego wnętrza”6. Symbol jest tak pomyślany, że odrzuca każdy 
współudział tworzącego znaczenie podmiotu, ponieważ dane znaczenie 
przyjął już w swoje „wnętrze” i do niego się odwołuje. Nawet jeśli dany 

4 W. B e n j a m i n, Ursprung des deutschen Trauerspiels, red. R. Tiedemann, 
Frankfurt/Main 1972, s. 182.
5 F. C r e u z e r, cyt. za: ibidem, s. 340.
6 W. Benjamin, Ursprung..., s. 182.
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symbol został stworzony przez konkretny podmiot - jak ma to miejsce 
w przypadku symboli artystycznych - jego własna subiektywność nisz
czy wszelkie tego ślady, wymazuje się i znika. Artystyczny symbol zdaje 
się uchylać przed każdym nadającym mu znaczenie aktem - tak aktem 
twórcy, jak aktem szukającego znaczeń interpretatora. Można go jedy
nie postrzegać. Stworzony przez konkretny podmiot symbol zachowuje 
dzięki temu własne znaczenie i może je ofiarować każdemu na tej samej 
zasadzie, jak robią to przedmioty, którym znaczenie nadał Bóg u początku 
historii, w rajskim ogrodzie: materialność, znaczone i znaczące stanowią 
tu jedno i to samo. Dlatego znaczenie symbolu nie jest ani arbitralnie na
rzucone, ani indywidualnie wytworzone, ale dane wraz z nim.

Symbol zaprzecza udziałowi subiektywności i próbuje wykluczyć ją 
ze swojego znaczenia. Dzięki temu w filozofii historii Benjamina staje 
się on zapowiedzią przyszłości. Jak symbol ukrywa w swoim wnętrzu 
i ujawnia własne znaczenie, tak w dniu odkupienia natura odkryje swoje 
ukrywane znaczenie, również w Jednej chwili”. Symbol tym samym 
zapowiada i jednocześnie symbolizuje koniec historii, ponieważ właśnie 
w nim „wraz z transfiguracją upadku przelotnie objawia się w świetle 
odkupienia przemienione oblicze natury”7.

Ibidem.

Podobieństwo obu konceptów jest uderzające. Tu i tam nakłada się 
na siebie materialność, znaczone i znaczące. Tu i tam, w przypadku sym
bolu i w przypadku autoreferencji, można zasadnie mówić o znaczeniu 
należącym do samej istoty. Nie można oczywiście przeoczyć istotnych 
różnic, których istnienie w znacznej części uzasadnia historyczno-filozo- 
ficzna koncepcja Benjamina. Autoreferencyjność wszakże nigdy z góry 
nie wyklucza udziału percypującego podmiotu. To głównie jego akt per
cepcji danego zjawiska jako takiego umożliwia mówienie o należącym 
do istoty znaczeniu. To w akcie percepcji podmiotu wytwarza się znacze
nie przedmiotu jako jego fenomenalnego bytu.

Mimo tych różnic można wyciągnąć wniosek, że ludzie teatru i per
formerzy, uwalniając pojawiające się zjawiska z ich poprzednich kontek
stów, stworzyli warunki ku temu, by mogło powstać coś w rodzaju sym
bolu, jakim pojmował go Benjamin — tak w pojawianiu się przedmiotów 
>v przestrzeni, jak w akcie ich postrzegania.
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Pomyślanemu w ten sposób symbolowi Benjamin przeciwstawił 
alegorię jako „prahistorię znaczenia”. Alegoria nadąje zjawiskom takie 
znaczenia, jakie mają one w świecie historycznym, czyli już po grzechu 
pierworodnym i przed odkupieniem. Rodzi się zatem z założenia, że na
tura rozeszła się z językiem; rodzi się z niemoty natury i płynącej stąd 
konieczności przypisywania jej wciąż nowych znaczeń przez człowie
ka. Znaczenie alegoryczne powstaje jako rezultat subiektywnego gestu 
przypisania sensu, który w ostatecznym rozrachunku jest dowolny.

Benjamin opisuje alegorię jako proces nadawania znaczenia, który 
wyraźnie wskazuje na tę dowolność, a to oznacza, że wskazuje też na 
udział subiektywności. „Każda osoba, każda rzecz, każda relacja może 
dowolnie oznaczać coś innego”8. W świecie historycznym rzeczy prze
stały mieć swoje jedno, przyrodzone znaczenie. Każdy przedmiot, nieza
leżnie od jego specyficznych właściwości fizycznych, może zostać użyty 
jako znak każdego innego dowolnego przedmiotu. Materialność, zna
czone i znaczące rozchodzą się każde w swoim kierunku.

* Ibidem, s. 193.
’ Ibidem, s. 204 i n.

Rzeczy znajdujące się w posiadaniu alegoryka nie mają własnego 
znaczenia, już je utraciły. Każde przypisane im znaczenie zawdzięczają 
jego subiektywnej inicjatywie. Przedmiot znajduje się „przed alegory- 
kiem, zdany na jego łaskę i niełaskę. To znaczy: nie potrafi od tej chwi
li sam promieniować znaczeniem, sensem; ma tylko tyle znaczenia, ile 
on mu przyzna. Ile weń włoży [...]. W jego rękach dana rzecz staje się 
czymś innym”9. Podejście alegoryka pozwala rzeczom jednocześnie po
zostawać bez znaczenia i posiadać znaczenie. Rzeczy nie mają znacze
nia, ponieważ subiektywna intencja niszczy istniejącą jeszcze być może 
możliwość dotarcia do darowanego przez Boga, ukrytego w jej środku 
znaczenia; zaś posiadają znaczenie, bo obdarza je nim właśnie ten inten
cjonalnie subiektywny akt.

Skoro alegoryk pierwotnie znaczące rzeczy zmienia w znaczone, to 
dopiero swoim gestem stwarza im w historycznym świecie szansę stania 
się na powrót czymś znaczącym. Zaś rzeczy, które stały się znaczące, 
mogą od tej pory w teoretycznie nieskończonym procesie wskazywać na 
siebie nawzajem jako na własne znaczone.
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Alegoryczne zanurzenie się w pojedynczych przedmiotach może 
funkcjonować tylko jako fragment, to znaczy jako rzecz, która uwol
niła się z wcześniejszego kontekstu i która wskazuje na ten fakt. Tylko 
we fragmencie rzecz może zostać obdarzona nowym znaczeniem dzięki 
subiektywnej samowoli alegorycznego aktu. Ten proces nadawania zna
czenia rozproszonym częściom, fragmentom całości Benjamin rozumie 
jako ich „ratowanie”. Inaczej musiałyby pozostać bez znaczenia, i jako 
nieme stać się ofiarami przemijania. Znaczenie, jakie alegoryk przypi
suje jakiejś rzeczy, nie ma wprawdzie - co oczywiste - nic wspólnego 
z jej pierwotnym znaczeniem, któremu dawała bezpośrednio wyraz jesz
cze przed wygnaniem z raju. Ponieważ jednak w ogóle istnieje jakieś 
znaczenie, to proces alegoryczny ze swej strony alegorycznie zapowiada 
nadejście Mesjasza i czas odkupienia, kiedy rzeczy ponownie zyskają 
zdolność wyrażania swoich wewnętrznych sensów10.

10 Por. wyczerpującą analizę teorii sztuki Benjamina w: E. Fischer-Lichte, 
Bedeutung - Probleme einer semiotischen Hermeneutik und Ästhetik, München 
1979, głównie s. 180-206; e a d e m, Die Allegorie als Paradigma einer Ästhetik der 
Avantgarde. Eine semiotische re-lecture von Walter Benjamins „ Ursprung des deut
schen Trauerspiels ”, [w:] e a d e m, Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das 
Performative, Tübingen-Basel 200l,s. 121-137.

Warunkiem wstępnym zarówno alegorycznego nadania znaczenia, 
jak jego asocjacyjnego tworzenia jest uwolnienie go z wcześniej istnie
jącego kontekstu. Tak w przypadku alegorii, jak w przypadku asocjacji 
dochodzi do przypisania znaczenia lub jego wytworzenia w warunkach, 
które zależą wyłącznie od percypującego podmiotu. A więc także pod 
tym względem panuje tu daleko idąca zgoda. Decydująca różnica wiąże 
się natomiast z tym, że w akcie alegorycznym sama intencja alegoryka 
daje mu przewagę - on jest tym, który postrzeganej rzeczy z własnej 
woli nadaje znaczenie. Natomiast w przypadku asocjacji znaczenia po
jawiają się w świadomości postrzegającego podmiotu i dlatego nie może 
on dowolnie kierować tym procesem, ani nie posiada pełnej swobody 
w dysponowaniu znaczeniami.

Symbol i alegoria tworzą parę przeciwieństw, zdają się wzajem 
wykluczać. Oddziela je od siebie przepaść historii, nawet jeśli i jedno, 
i drugie zapowiada nadejście Mesjasza i odkupienie, kiedy rzeczy znów 
ujawnią podarowane im przez Boga znaczenia. Oba rodzaje percepcji 
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i tworzenia znaczenia, które w badanych tu przedstawieniach umożli
wione zostają poprzez oswobodzenie elementów teatralnych z ich wcze
śniejszych kontekstów, czyli emergencja, znajdująsię w innej, wzajemnej 
relacji. W każdej chwili jedna może zmienić się w drugą: to, co w da
nej chwili jest percepcją czegoś jako fenomenalnego bytu, w następnej 
chwili staje się percepcją tego samego jako znaczącego, odnoszonego do 
najróżniejszych znaczonych - percepcja czegoś jako „symbolu” może 
w każdej chwili zmienić się w percepcję tego samego jako „alegorii”. 
Lecz także dla tego procesu znaleźć można odpowiednik w filozofii hi
storii Benjamina. W alegorii bowiem

przemijanie [...] nie tylko znaczy, alegorycznie przedstawia, ponieważ 
nawet znacząc, znaczy jako alegoria. Jako alegoria zmartwychwstania. 
Alegoryczne postrzeganie ostatni raz zmieniło się w barokowym malar
stwie śmierci, tworząc wielki odwrócony łuk i wiodąc ku zbawieniu. [...] 
W bożym świecie obudził się alegoryk".

W swoich rozważaniach uwzględniłam teorię sztuki i teorię znacze
nia Benjamina, żeby precyzyjniej opisać jeden aspekt semiotyczności 
przedstawienia; aspekt, który przedstawienia od początku lat sześćdzie
siątych wciąż wysuwały na pierwszy plan i który wydaje mi się bardzo 
istotny. Jest nim oscylacja między dwoma całkowicie odmiennymi typa
mi tworzenia znaczeń, między niby „obiektywnie” danym znaczeniem, 
jak w symbolu Benjamina, oraz asocjacjami, których emergencja to kwe
stia znaczeń, pozornie zależnych od postrzegającego podmiotu - dlatego 
można je zasadnie porównywać z alegorią Benjamina. Co istotne, w obu 
przypadkach znaczenie nie powstaje na podstawie intersubiektywnie 
uznanego kodu.

W tym kontekście chciałabym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, 
że - inaczej niż u Benjamina - w przypadku rozpatrywanych przeze 
mnie znaczeń w przeważającej mierze nie chodzi o znaczenia słowne. 
Najczęściej bowiem są to znaczenia, które uparcie wymykają się języ
kowemu ujęciu. Próbujemy „przetłumaczyć” je na język słów zwykle 
dopiero po przedstawieniu. Jest to rodzaj refleksji nad nimi i/lub próba 
przekazania ich innym.

" W. B e n j a m i n, Ursprung..., s. 263 i n.
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2. „Obecność” i „reprezentacja”

W rozdziale poświęconym materialności przedstawień wprowadzi
łam pojęcie percepcyjnej wielostabilności i wyjaśniłam je na przykładzie 
zmiany uwagi skierowanej bądź na specyficzną cielesność wykonawcy, 
bądź na graną przez niego fikcyjną postać. Wychodząc od tego przy
kładu, chciałabym teraz przyjrzeć się bliżej relacji między „obecnością” 
i „reprezentacją/przedstawieniem”, a następnie poszukać odpowiedzi na 
pytanie, w jaki sposób znaczenia oddziałują na dynamikę procesów per
cepcji oraz jaką funkcję pełnią w przedstawieniach.

„Obecność” i „reprezentację” przez długi czas estetycy traktowali 
jako pojęcia przeciwstawne. Obecność rozumieli jako bezpośredniość, 
jako doświadczenie pełni i całości, jako autentyczność. Natomiast re
prezentację odnosili do grands récits, uważanych za instancję władzy 
i nadrzędnej kontroli. Miała ona ustalone i jednoznaczne sensy, zaś za
częła wydawać się problematyczna, gdyż za sprawą swojej znakowości 
umożliwiała jedynie pośredni dostęp do świata. W odniesieniu do przed
stawień oznaczało to, że - przede wszystkim w latach sześćdziesiątych 
i wczesnych siedemdziesiątych - ciało aktora, najczęściej nagie, stało się 
miejscem i przykładem obecności. Natomiast postać dramatyczna zda
wała się modelowym przykładem reprezentacji. Gwarantowana przez 
„instancję władzy i kontroli” tekstu, odtwarzana i naśladowana przez ak
tora z pomocą jego ciała jako reprezentacja bytu tam „zapisanego”, stała 
się dowodem na to, że tekst narzuca ograniczenia aktorowi, a przede 
wszystkim jego ciału. Należało zatem uwolnić to aktora z więzów repre
zentacji, z jej duszącego uścisku, by dać ujście spontaniczności i auten
tyczności cielesnej egzystencji aktora.

Jak udowodniłam w podrozdziale poświęconym kwestii „ucieleśnie
nia”, trudno nadal tak definiować „obecność” i „reprezentację” oraz trak
tować je jako dychotomiczną parę pojęć. Tak obecność, jak sceniczna 
postać stanowią ostateczny efekt specyficznych procesów ucieleśnienia. 
W dodatku postać nie powstaje wcale jako odwzorowanie czy naślado
wanie czegoś uprzednio istniejącego, ale tworzy się dopiero w procesie 
określonych ucieleśnień. Za każdym razem konkretna postać scenicz
na łączy się ze specyficzną cielesnością aktora, który ją przedstawia. 
Fenomenalne ciało aktora, jego cielesne bycie-w-świecie stanowi egzy
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stencjalną podstawę postaci scenicznej. Poza jego indywidualnym istnie
niem postać nie ma żadnej innej racji bytu.

Kiedy aktor przedstawia daną postać, nie naśladuje niczego, co ist
niałoby gdzie indziej, np. w tekście dramatu, lecz stwarza coś zupełnie 
nowego, oryginalnego, gdyż wiąże się to ściśle z jego własną, indywidu
alną cielesnością. Jeśli chcemy więc nadal nazywać proces tworzenia po
staci scenicznej reprezentacją, to musimy poddać ten termin radykalnym 
modyfikacjom. „Reprezentacja” i „obecność” to efekty specyficznych, 
oferowanych przez postrzeganie procesów ucieleśniania. Nie wynika 
jednak z tego, że ulegają zniesieniu wszystkie różnice między pojęcia
mi „obecność” i „reprezentacja”. Nawet gdyby w specyficznych proce
sach ucieleśniania miało chodzić o ten sam proces - przypadek bardzo 
możliwy, a nawet dość częsty, a mianowicie zawsze wtedy, kiedy aktor 
„grający” daną postać jednocześnie zdaje się sam obecny - to za każ
dym razem w procesie percepcji powstaje inny efekt. Różnica zatem to 
sprawa postrzegania. Dokładnie ilustruje to zjawisko percepcyjnej wie- 
lostabilności.

Jak już udowodniłam, w akcie postrzegania może się zmienić jego 
typ. Co w jednym momencie ktoś postrzega jako obecność aktora, 
w innym staje się dla niego obecnością fikcyjnej postacią i vice versa. 
W kontekście moich rozważań nie chodzi jednak o to, by szukać dla 
tego zjawiska jakiegoś psychologicznego wytłumaczenia12. Wystarczy 
stwierdzenie, że najwyraźniej mamy tu do czynienia z emergencją, gdyż 
do zmiany typu postrzegania dochodzi bez żadnej wyraźnej przyczyny. 
Wszelkie próby uzależnienia jej od określonych dramaturgicznych czy 
inscenizacyjnych rozwiązań nie dały zadowalających wyników. Nawet 
jeśli w danym przedstawieniu między podanymi w programie imionami 
postaci i aktorami brakuje oczywistych związków, i tak niektórzy widzo
wie zamiast aktorów oglądają fikcyjne postacie. Na podobnej zasadzie 
w konsekwentnie realistyczno-psychologicznym przedstawieniu wciąż 
odczuwają obecność aktorów. Musimy się zatem zadowolić wnioskiem, 

12 Takie wytłumaczenie proponują M. S t a d 1 e r, P. K r u s e, Zur Emergenz psychi
scher Qualitäten. Das psychophysische Problem im Lichte der Selbstorganisations
theorie, [w:] Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung, 
red. W. K. r o h n, G. K ü p p e r s, Frankfurt/Main 1992, s. 134-160.
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że zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy w przypadku zmiany typu per
cepcji chodzi o zjawisko emergencji.

O wiele bardziej interesujące w tym kontekście wydaje się pyta
nie o funkcję percepcyjnej wielostabilności w przedstawieniu. Jak 
starałam się udowodnić, od lat sześćdziesiątych w wielu przedstawie
niach wykorzystuje się takie rozwiązania, które umożliwiają widzom 
percepcyjną wielostabilność w większym stopniu, niż dzieje się to 
zwykle w przedstawieniu psychologiczno-realistycznym. Inscenizacje 
Wilsona, Castorfa, Fabre’a czy innych, wydają się wręcz nastawione 
na tę wielostabilność. Każdemu z inscenizatorów wyraźnie zależy na 
tym, żeby umożliwić ciągłe zmiany typu percepcji, gdyż prowadzi to 
do przerwania, zerwania ciągłości. Dotychczasowy porządek percepcji 
zostaje zburzony i zniesiony, zaś jego miejsce zajmuje nowy. Zupełnie 
inny, specyficzny porządek percepcji jest ugruntowany (warunkowa
ny?) przez postrzeganie ciała aktora jako cielesnego bycia-w-świecie 
niż w przypadku traktowania ciała aktora jako znaku postaci. Pierwszy 
porządek wytwarza znaczenie jako byt fenomenologiczny, ono zaś może 
wytworzyć wiele innych, które w przeważającym stopniu nie wiążą się 
już bezpośrednio z tym aktem percepcji. Drugi porządek tworzy tylko 
takie znaczenia, które wspólnie składają się na obraz postaci scenicz
nej. Pierwszy możemy nazwać porządkiem obecności, natomiast drugi 
określić jako porządek reprezentacji.

Co dzieje się w chwili zmiany, to znaczy w momencie, kiedy dotąd 
obowiązujący porządek percepcji zostaje zakłócony, a ten drugi jeszcze 
się w pełni nie ustabilizował; w momencie przejścia od porządku obec
ności do porządku reprezentacji lub vice versa? Powstaje wtedy stan 
niestabilności. Stawia on postrzegającego między dwoma porządkami, 
wprawia go w stan „między jednym a drugim”. Widz znajduje się na 
progu, który stanowi przejście od jednego porządku do drugiego, i w tym 
sensie jest w stanie liminalnym.

Kiedy w czasie przedstawienia typ percepcji wciąż się zmienia, 
a widz odpowiednio często znajduje się między dwoma porządkami per
cepcji, to różnica między nimi staje się dla niego coraz bardziej nieistot
na, zaś jego uwagę przyciągają przejścia, zakłócenia stabilności, stan 
niestabilności oraz ustanawianie nowego porządku odbioru. Im częściej 
zmiana się pojawia, tym częściej postrzegający staje się wędrowcem 
między dwoma światami, między dwoma porządkami percepcji. Coraz 
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wyraźniej uświadamia też sobie, że to nie on jest tu panem. Nic mu nie 
przeszkadza próbować intencjonalnie „nastawić” swoje postrzeganie 
na nowy porządek - na porządek obecności lub porządek reprezenta
cji. Wkrótce jednak sam się orientuje, że przeskok zachodzi niezależnie 
od niego, a on bez własnej woli czy chęci zostaje przeniesiony w stan 
między dwoma porządkami. Doświadcza w tym momencie własnej per
cepcji jako emergencji, czegoś niezależnego od własnej woli i kontroli, 
czegoś, nad czym nie panuje do końca, choć zarazem uświadamia sobie, 
że to coś istnieje.

Akty percepcji zachodzą świadomie, choć nie są w pełni podporząd
kowane woli patrzącego. Wytworzonych w czasie tych aktów i jako te 
akty znaczeń nie można także traktować jako intencjonalnych, gdyż one 
pojawiają się nagle w świadomości patrzącego.

Powstaje zatem pytanie, czy powstające w obu porządkach percepcji 
znaczenia - najpierw w akcie percepcji, a następnie w procesie percepcji 
wytworzonych już znaczeń - są odmiennej natury. Czy na przykład po
rządek percepcji obecności rodzi przede wszystkim takie znaczenia, jak 
wrażenia, wyobrażenia i uczucia, wyrażające się cieleśnie i odbierane 
przez innych jako fizjologiczne, afektywne, energetyczne i motoryczne 
reakcje? Dotychczas omawiane przedstawienia zdają się prowadzić do 
takiego właśnie wniosku. Wydaje się on o tyle zasadny, że znaczenia wy
tworzone w pierwszym przypadku rozumie się jako znaczenia konstytu
ujące rzeczywistość, w drugim natomiast powstają takie znaczenia, któ
re budują fikcyjny świat lub jakiś symboliczny porządek. Wiemy także 
z historii teatru głównie XVII i XVIII wieku, że właśnie takie znaczenia 
wywoływały bardzo silne emocje. Dlatego na postawione wyżej pytanie 
nie da się udzielić uniwersalnej odpowiedzi. Kiedy zaś ograniczymy się 
do dotychczas analizowanych przedstawień, sformułowany wniosek wy
daje się możliwy do przyjęcia.

Każdy z dwóch porządków wytwarza znaczenia wedle innych zasad, 
dominujących w czasie ustabilizowania się tego porządku. Na przykład, 
w porządku reprezentacji wszystko, co zostaje postrzeżone, staje się ele
mentem określonego fikcyjnego świata lub symbolicznego porządku. 
Wytworzone znaczenia wspólnie tworzą postać sceniczną lub fikcyjny 
świat, symboliczny porządek. Procesem percepcji z całą pewnością ste
ruje postawiony przed nim cel, czyli stworzenie postaci itd. Elementy, 
których nie da się traktować jako znaków składających się na daną postać, 
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przestają być brane pod uwagę w dalszym procesie percepcji. Natomiast 
wytworzone, budujące postać znaczenia tak oddziałują na dynamikę 
procesu percepcji, że dochodzi do selekcji jedynie tych elementów, któ
re określony podmiot potrafi zaakceptować jako składniki budowanej 
postaci. Cały proces przebiega jako nakierowany na cel i przynajmniej 
w pewnym stopniu wydaje się możliwy do przewidzenia.

Tak wygląda porządek percepcji, który jako pożądany opisywali teo
retycy w XVIII wieku. Jednak już oni wiedzieli, że nie da się go w ten 
sposób ustabilizować. W którymś momencie i tak się zmieni, porządek 
reprezentacji zostanie zakłócony i pojawi się nowy porządek - nawet 
jeśli tylko na chwilę - porządek obecności.

W porządku obecności dominują zupełnie inne zasady. Znaczenie fe
nomenalnego bytu postrzeganego ciała czy rzeczy wytwarza asocjacyj
ne znaczenia, które nie muszą koniecznie łączyć się z przedmiotem po
strzegania. Kiedy ustabilizuje się porządek obecności, proces percepcji 
i tworzenia znaczeń przebiega w sposób zdecydowanie niemożliwy do 
przewidzenia - i w tym sensie jest „chaotyczny”. Nie da się stwierdzić, 
jakie znaczenia pojawią się na drodze asocjacji; nie da się też stwierdzić, 
jakie znaczenia percepcja powiąże z jakimi elementami teatralnymi. 
Stabilność porządku oznacza w tym przypadku najwyższy wymiar nie- 
przewidywalności13. Proces percepcji przebiega w tym sensie całkowi
cie jako proces emergencji. To porządek obecności i autoreferencyjność 
tworzą znaczenia wyłącznie jako emergencje, nad którymi postrzegający 
nie ma żadnej władzy.

13 Ma to swoje poważne konsekwencje teoretyczne, które należy wziąć pod uwagę 
przede wszystkim w kontekście możliwości i metod analizy przedstawienia.

Percepcyjna wielostabilność, prowadząca do zmiany jednego po
rządku percepcji w drugi, gwarantuje to, że żaden z nich nie ustabili
zuje się na zbyt długo. Dynamika procesu percepcji zmienia się przy 
każdym przeskoku, przy każdym wystąpieniu niestabilności. Percepcja 
traci przypadkowość i nastawia się na cel lub odwrotnie - traci swoją 
orientację i poddaje się władzy przypadku. Każdy zwrot z wielkim praw
dopodobieństwem prowadzi do percepcji czegoś innego - a mianowicie 
tego, co da się wprowadzić do stabilizującego się właśnie porządku i ta
kiej stabilizacji pomaga. W ten sposób za każdym razem powstają inne 
znaczenia.
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Opisany wyżej przeskok zwraca też uwagę percypującego na sam 
proces percepcji i jego specyficzną dynamikę. Podmiot zaczyna postrze
gać sam siebie jako postrzegającego. To zaś rodzi specyficzne znaczenia, 
które z kolei wytwarzają inne znaczenia, wpływające na dynamikę pro
cesu percepcji.

Im częściej percepcja oscyluje między porządkiem obecności a po
rządkiem reprezentacji, czyli między „przypadkowym” a bardziej zo
rientowanym na cel procesem postrzegania i tworzenia znaczeń, tym 
bardziej wzrasta nieprzewidywalność i tym silniej uwaga oglądającego 
kieruje się na sam proces percepcji. Coraz dobitniej uświadamia on so
bie, że nie tyle przekazuje mu się jakieś znaczenia, ile on sam je wy
twarza. Że równie dobrze mógłby wytworzyć zupełnie inne znaczenia, 
gdyby na przykład zmiana porządku percepcji miała miejsce później lub 
nie odbywała się tak często.

Procesy percepcji i tworzenia znaczeń należy jednak traktować jako 
subiektywne, choć nie solipsystyczne. Spełniają one ważną funkcję 
w autopojetycznej pętli feedbacku. Wiedzą o nich bowiem inni - aktorzy 
i pozostali widzowie - gdyż jako określone wrażenia i uczucia manife
stują się cieleśnie lub prowadzą do zauważalnych dla innych działań. 
Z całą pewnością mają zatem konkretne następstwa. Jak jednak kształ
tuje się relacja między znaczeniem i działaniem, które przedstawiciele 
historycznej awangardy traktowali i charakteryzowali jako parę przeci
wieństw?

3. Znaczenie i działanie

Przedstawienia awangardystów osiągały pożądany efekt zasadni
czo na dwa sposoby: wywołując u widzów szok lub inne silne uczucia 
i zachowania. Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj działań, to przedstawiciele 
awangardy nawiązywali do długiej i szacownej tradycji, nawet jeśli czę
sto nie byli tego świadomi. Od czasu Poetyki Arystotelesa aż do końca 
dominacji poetyki oddziaływania u progu XIX wieku pobudzenie emo
cji, uczuć, afektów i przeżywania stanowiło nadrzędny cel przedstawień 
teatralnych. To właśnie takie działanie decydowało o wysokiej ocenie 
ich rangi artystycznej czy też uzasadniało grożące z ich strony niebez
pieczeństwo. Wierzono, że przedstawianie silnych emocji przez akto
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rów - czyli specyficzny rodzaj ich odgrywania - wywołuje u widzów 
emocje, choć niekoniecznie takie same, jak te przedstawione na scenie, 
często zupełnie inne. Znaczenie podporządkowano tu zatem działaniu. 
Za punkt wyjścia przyjmowano założenie, że tylko kiedy specyficzne 
znaczenia zostaną przekazane widzom na odpowiedniej zasadzie - tej 
opisanej w podręcznikach sztuki aktorskiej - ci zareagują w pożądany 
sposób. Możliwość szybkiego i za każdym razem bezbłędnego rozpo
znania przedstawionych emocji była istotnym warunkiem ich oddziały
wania. Ten warunek leżał u podstaw gestycznego kodu barokowego te
atru w kształcie, jaki nadał mu P. Franciscus Lang w traktacie Dissertatio 
de actione scenica (1727). Zdecydował też o kodzie „naturalnego” ak
torstwa, którego zasady we współczesnych sobie czasach opisał Johann 
Jakob Engel w studium Mimik (Mimika, 1784/85)14. Precyzyjne prze
kazanie określonych znaczeń warunkować miało odpowiednie działanie 
przedstawienia i poruszenie uczuć widzów.

14 Por. E. Fischer-Lichte, Semiotik des Theaters, t. 2. Vom „ künstlichen " zum 
„natürlichen " Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung, Tübingen 1983.

Przedstawiciele historycznej awangardy, którzy zwrócili się prze
ciwko estetyce przedstawienia realistyczno-psychologicznego teatru 
XIX wieku i proklamowali nową estetykę działania, traktowali znacze
nie jako czysto intelektualne zjawisko, które wywołuje jedynie podobne 
sobie procesy, nigdy zaś emocje. Znaczenie było dla nich konkretnym 
komunikatem, przekazującym określoną - mieszczańską - ideologię, 
którą zdecydowanie odrzucali. Za działania, których tak rozumiane zna
czenia nigdy nie wywołają, uznawali silne reakcje fizyczne postrzega
ne przez innych; reakcje, które Marinetti opisał i których domagał się 
w manifeście Teatr variété. Takie reakcje mogły, ich zdaniem, wywołać 
jedynie działania atakujące widzów cieleśnie, pozbawione znaczenia 
w przyjętym wyżej sensie.

Uznanie znaczenia i działania za parę pojęć przeciwstawnych czy 
wzajemnie się warunkujących zależy zarówno od przyjmowanego za 
każdym razem rozumienia pojęcia „znaczenie” i „działanie”, jak też 
od stanowiącej podstawę ich rozumienia koncepcji psychologicznej. 
Jedynie w konkretnie określonym kontekście można zatem sensownie 
podejmować problematykę relacji między nimi.
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Odczucia i emocje to dla mnie znaczenia, ponieważ przyjęłam de
finicję znaczenia jako pewnego stanu świadomości15. W przypadku od
czuć i uczuć chodzi o takie znaczenia, które mają cielesny wyraz i tylko 
w taki sposób oraz jako cielesne artykulacje można je sobie uprzytomnić. 
Cielesne artykulacje - jak przerywany oddech, nadmierne pocenie się, 
gęsia skórka itp. - nie stanowią więc symptomów, ale znaki wskazujące 
na dane emocje, które wypływają z innego miejsca - z „wnętrza” widza, 
z jego duszy. Ciało je jedynie wyraża, jak zakładali teoretycy w XVIII 
wieku. Natomiast dla mnie ciało wytwarza uczucia i tylko one jako cie
lesne artykulacje mogą stać się przedmiotem świadomości. Uczucia to 
zatem znaczenia, które ze względu na swój cielesny wyraz postrzegane 
są przez innych i w tym sensie mogą być im przekazywane, nawet bez 
konieczności „tłumaczenia” na język werbalny.

15 Por. moje rozważania na s. 226-231. Taka definicja znaczenia ma dla semiotyki 
daleko idące konsekwencje, których ze względu na ramy wywodu nie mogę tu przed
stawić.

Aby bliżej przyjrzeć się relacji między znaczeniem i działaniem, 
należy skoncentrować się na określonym typie znaczeń, a mianowicie 
na uczuciach. Kiedy bowiem znajdują one swój cielesny i postrzegalny 
dla innych wyraz, mogą być faktycznie przez nich odnotowane i tym 
samym włączone w pętlę feedbacku. Jeśli jako działanie rozumie się od
działywanie na proces organizacji przez widza pętli feedbacku, to kiedy 
jakieś znaczenia na nią wpłyną, można uznać je za działania. Pytanie, na 
które poszukujemy odpowiedzi, należy zatem sformułować następują
co: Jakim sposobem znaczenia mogą oddziaływać na autopojesis pętli 
feedbacku?

W pierwszym akapicie dowodziłam, że jeśli aktom percepcji jako 
stanom świadomości przypiszemy znaczenia, to w zasadzie znaczenia 
staną się podstawą tworzenia nowych znaczeń. W drugim akapicie po
kazałam, jak zgodnie z tym założeniem inne znaczenia mogą oddziały
wać na akt percepcji. Postrzegający podmiot w teatrze to przecież nie 
tabula rasa. W dotychczasowym życiu zgromadził już wiele znaczeń, 
które może sobie teraz przypomnieć. Należy zatem przyjąć, że również 
„pierwszy” akt percepcji to wytwór wcześniejszych znaczeń, nawet jeśli 
są one czysto subiektywnej natury lub zostały wypracowane na gruncie 
kodów danej kultury.
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O uczuciach wywołanych przez przedstawienie można wobec tego 
powiedzieć, że jeśli percepcja jakiegoś teatralnego elementu dopro
wadziła do powstania emocji, to trzeba przyjąć, że odnoszą się one do 
wcześniej wytworzonych znaczeń. Pokazuje to przykład fobii. Kiedy 
ktoś boi się węży, to sam widok węża wywołuje w nim uczucie lęku. 
Fobia stanowi integralny składnik znaczenia, który ma dla podmiotu wy
wołujący strach przedmiot, czyli wąż. To więc nie widok węża powoduje 
fobię. Skoro znaczenie węża obejmuje lęk i wytwarzane jest ono w akcie 
percepcji jako znaczenie, to także widok węża wywołuje teraz lęk.

W przypadku fobii chodzi o całkiem subiektywne znaczenia, które 
mają swoje uzasadnienie w indywidualnych losach ludzkich. Istnieją 
jednak przedmioty i procesy, których widok może wywołać podobne, 
ekstremalne emocje u wielu członków danej kultury. Omawiane przeze 
mnie przedstawienia izolują teatralne elementy z ich wcześniejszych, spe
cyficznych kontekstów, które na tyle mogły warunkować akt percepcji, 
że emocjonalne aspekty ich znaczenia nie dochodziły już do głosu lub 
dawały o sobie słabo znać. Teraz powstają korzystne okoliczności, żeby 
ukryte emocjonalne aspekty jakiegoś teatralnego elementu znów pojawiły 
się w akcie percepcji, wywołując silne uczuciowe reakcje widzów.

Podobne uczucia pojawiały się u wielu widzów na przykład w chwili 
pogwałcenia pewnych fundamentalnych zakazów, do jakiego dochodziło 
w trakcie performansu Lips of Thomas czy Giulio Cesare, żeby pozostać 
przy dwóch najbardziej oczywistych przykładach.

W naszej kulturze panuje szaleństwo na punkcie młodości, szczupłej 
i wygimnastykowanej sylwetki. Ciała wyglądające inaczej noszą piętno 
anomalii i wykluczenia ze sfery publicznej. Chorobę i śmierć w naszym 
społeczeństwie obejmuje tabu, a już z pewnością uważa się je za rodzaj 
przekleństwa. Ciała noszące takie symptomy wywołują niechęć, obrzy
dzenie, wstręt, strach lub wstyd. Societas Raffaelo Sanzio właśnie takie 
ciała wystawia na pokaz, nie uzasadniając fabularnie - na przykład, przez 
wymagania określonej roli scenicznej - ich odchyleń od obowiązującej 
normy. Stawia zatem widzów w obliczu tych ciał bez żadnej „ochrony”. 
Znaczenia, jakie w naszym społeczeństwie i odpowiednio u większości 
jego członków są im przyporządkowane, wytwarzają w patrzących uczu
cia czytelnie wyrażające się w ich reakcjach cielesnych. Nie można mieć 
wątpliwości, że chodzi tu o kulturowe znaczenia, przejęte przez indywi
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dualnych członków społeczności w procesie akulturacji, przesądzające o 
ich percepcji oraz wywołujące silne emocje.

Podobne procesy mają miejsce w takich performansach Abramovic, 
jak Lips of Thomas czy Rhythm O. W obu dochodzi do przekroczenia 
istotnych tabu. W naszej kulturze życie jednostki i jej nienaruszalność cie
lesna stanowią najwyższe dobro. Kto kaleczy ciało innego, zagraża jego 
życiu czy zabija, ten dopuszcza się najcięższego przestępstwa, za które 
grozi najwyższa kara i wykluczenie ze społeczeństwa. Lecz także ten, kto 
sam się kaleczy lub próbuje popełnić samobójstwo, przekracza przyjęte 
granice. Uznaje się go za chorego, oddaje pod nadzór i pilnie strzeże, by 
mu przeszkodzić w dalszych próbach zagrażania samemu sobie. Oba ro
dzaje osób zostają odosobnione, byśmy nie musieli na nie patrzeć i z nimi 
obcować. Przemoc wobec innego i samego siebie to w naszym społeczeń
stwie nadal tabu. Choć we wszystkich społecznościach przemoc stosowa
na wobec poszczególnych ich członków stanowi tabu, to - jak dowodzi 
przekonująco teoria ofiary Girarda - w kulturze chrześcijańskiej przemoc 
wobec siebie nie musi koniecznie oznaczać czegoś zakazanego. Przede 
wszystkim przemoc wzorowana na męczeńskiej śmierci Chrystusa, jak 
miało to miejsce w samobiczowaniach mnichów i zakonnic od XI wie
ku czy w masowych pochodach biczowników w XVI wieku. W naszym 
społeczeństwie takie praktyki także zostały zakazane. Ogólnie mówiąc, 
tabu w danym społeczeństwie łączy się u jego członków z silnymi, często 
ambiwalentnymi uczuciami. Życzenie, żeby je przekroczyć, jest zwykle 
tak samo przemożne, jak potrzeba najsurowszego ukarania i usunięcia ze 
społeczności tych, którzy faktycznie je złamali.

Swoimi performansami Lips of Thomas i Rhythm O Abramovic na
ruszyła jedno i drugie tabu. Wielu z widzów okazywało silne emocje wi
dząc, jak w Lips of Thomas artystka dokonuje samookaleczenia, wycina 
sobie na brzuchu pięcioramienną gwiazdę, biczuje się do krwi i kładzie 
się na wznak na bryłach lodu, czy jak inni ją ranią, dręczą i poniżają 
w Rhythm O. Te emocje nie miały nic wspólnego z fizjologicznym reflek
sem zamykania oka, które zostało dotknięte przez jakieś obce ciało, czy 
z fizycznym bólem wywołanym przez specyficzne dźwięki. Pojawiały 
się raczej dlatego, że już wcześniej, zanim zaczął się performans, samo
okaleczenie i kaleczenie innych wiązało się dla widzów z silnymi uczu
ciami i miało odpowiednie znaczenie.
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Te wcześniej zdobyte znaczenia wpływały teraz na dynamikę proce
su percepcji: w akcie percepcji tworzyły się znaczenia, które znajdowały 
wyraz jako silne emocje cielesne. Pokazywały one wyraźnie, że nie moż
na traktować znaczeń jako czysto „duchowego” zjawiska, które wyjaśnia 
teoria dwóch światów. W kontekście teorii człowieka pojmowanego jako 
embodied mind, znaczenie to raczej ucieleśnione myślenie, to coś, co wy
raża się cieleśnie, nawet jeśli nie zawsze w sposób widoczny dla innych. 
Przykład manifestujących się cieleśnie uczuć pokazuje wyraźnie, na ile 
znaczenia wytwarzane przez widza mogą oddziaływać na autopojesis pętli 
feedbacku, na ile w ogóle znaczenia mogą działać. Cielesny wyraz, który 
widzą, słyszą, czują czy odczuwają inni widzowie i wykonawcy, wywołu
je z kolei u patrzących widzialne zachowania i działania, i tak dalej.

Uczucia mogą działać na autopojesis pętli feedbacku także w inny 
sposób. Jak udowodniły to najnowsze badania, o naszych działaniach 
w niewielkim stopniu decydują spokojne przemyślenia czy podstawowe 
przekonania na temat konstrukcji świata i inne elementy naszego świa
topoglądu. O wiele bardziej warunkująje uczucia, dostarczając rozstrzy
gających motywacji dla podejmowanych działań16.

16 Por. L. C i o m p i, Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer frak
talen Ajfektlogik, Göttingen 1999; A. R. D a m a s i o, Ich fühle, also bin ich. Die 
Entschlüsselung des Bewußtseins, München 2000; G. R o t h. Fühlen, Denken, Han
deln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt/Main 2001; R. d eS o u s- 
s a, Die Rationalität des Gefühls, Frankfurt/Main 1997.

Jak poświadczają performanse Abramović, impuls do działania bu
dzą uczucia powstające w procesie percepcji. W Lips of Thomas widzo
wie zbliżyli się do artystki, leżącej nieruchomo na bryłach lodu, podnie
śli ją i wynieśli z sali. W Rhythm O niektórzy widzowie przeszkadzali 
pozostałym w dręczeniu performerki. Nawet w tych przypadkach, kiedy 
motywowani emocjami widzowie nie zdecydowali się przerwać przed
stawienia, to wpływali jednak na autopojesis pętli feedbacku. Kiedy na 
przykład widzowie przedstawienia Schleefa głośno komentując i trza
skając drzwiami opuścili teatr, to zmodyfikowali pętlę feedbacku. Odnosi 
się to do każdego działania, w trakcie którego widz zmienia się w wy
konawcę, jak już pokazałam w trzecim rozdziale. W kontekście semio- 
tyczności przedstawienia istotne jest z pewnością pytanie, na ile u źródła 
tego typu działań znajdują się znaczenia. Jak przekonywały omówione 



248 ROZDZIAŁ V

powyżej przykłady uczuć, to rzeczywiście znaczenia dają impuls do 
działania. Kiedy coś stanie mu na drodze - i wyzwalające go uczucia 
nie znajdą cielesnej artykulacji - znaczenia okażą się zupełnie nieistotne 
dla autopojesis pętli feedbacku. Jeśli stanie się inaczej, przebieg przed
stawienia w znacznym stopniu będzie zależał od znaczeń wytworzonych 
przez widzów. Każdy widz oczywiście tworzy znaczenia dla siebie, idąc 
śladem własnych subiektywnych uwarunkowań. Jednocześnie jednak 
w odniesieniu do tego procesu sprawdza się to, co istotne dla autopojesis 
pętli feedbacku: każdy ma na nią wpływ i jednocześnie jej wpływowi 
podlega, choć nikt nie może nad nią w pełni zapanować.

Działanie nie zależy od jednostkowego pomysłu, jak miało to miej
sce w „starych” (do końca XVIII wieku) i „nowych” estetykach działania 
(historycznej awangardy). Z jednej strony definiowano w nich przekazy
wane przez przedstawienie znaczenia, które miały wywołać określone 
reakcje widzów - jak: bojaźń i drżenie, podziw, przerażenie, współczu
cie itp. Z drugiej natomiast kierowano przeciwko widzom cielesne „ata
ki”, które miały nimi powodować albo doprowadzić do ich przemiany. 
Wykonawcy na scenie i w kulisach stosowali więc odpowiednie środki, 
żeby spowodować pożądane reakcje.

W przedstawieniach od początku lat sześćdziesiątych myśli się 
o działaniu jako o czymś wielostronnym. Wykonawcy pozwalają zoba
czyć coś, co widzowie jako to coś postrzegają. Znaczenia wytworzone 
w akcie percepcji albo w jego następstwie mogą, jeśli tylko artykułująsię 
w cieleśnie postrzegalny sposób, oddziaływać także na innych widzów 
i wykonawców, i tak aż do końca przedstawienia. Zatem to wytworzone 
przez widzów znaczenia wpływają na autopojesis pętli feedbacku i wy
wołują określone efekty.

Wszystko bardzo wyraźnie świadczy o tym, że semiotyczność 
przedstawienia nie stanowi przeciwieństwa czy tym bardziej zaprzecze
nia jego performatywności, dlatego też może stanowić przedmiot estety
ki performatywności. Szczególna rola przypada tu emergencji znaczeń. 
Proces ich wytwarzania w czasie przedstawienia ma wiele istotnych 
podobieństw z autopojetyczną pętlą feedbacku. Jak pojedynczy widzo
wie jednocześnie wpływają na przedstawienie i znajdują się pod jego 
wpływem, tak samo podmiot w dopełnianym przezeń procesie tworzenia 
znaczeń wpływa na ten proces zawsze w chwili, kiedy na przykład idzie 
w ślad porządku reprezentacji, czyli dokonuje celowych aktów percepcji 
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i odpowiednio wytwarza znaczenia. Pozwala natomiast przedstawieniu 
decydować o sobie, kiedy oddaje się swobodnemu przepływowi asocja
cji, odczuć, wyobrażeń i myśli, które pojawiają się w jego świadomości 
bez przywołania, on zaś nie może temu w żaden sposób przeszkodzić. 
Podmiot zatem doświadcza siebie w procesie wytwarzania znaczeń jako 
jednocześnie aktywnego i pasywnego. Nie jest ani autonomicznym pod
miotem, ani przedmiotem działania niepojętych sił. Ta opozycja traci 
tutaj rację bytu.

I tu nieuchronnie nasuwa się pytanie, które - by tak powiedzieć - już 
od początku tego rozdziału czekało w kulisach: czy w tym przypadku 
chodzi o podmiot hermeneutyczny, to znaczy o taki, który tworzy zna
czenia, żeby zrozumieć przedstawienie - zupełnie niezależnie od tego, 
czy faktycznie chce je zrozumieć, czy też dochodzi do wniosku, że to 
przedsięwzięcie jest skazane na niepowodzenie? Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, należy jeszcze raz przyjrzeć się procesom tworzenia znaczeń, 
które stanowiły przedmiot tego podrozdziału. Tym razem jednak trzeba 
odpowiedzieć na pytanie, czy można je podporządkować zasadom her- 
meneutycznej estetyki17.

17 Na temat pojęcia hermeneutycznej estetyki por. E. Fischer-Lichte, Bedeu
tung - Probleme einer semiotischen Hermeneutik und Ästhetik, München 1979.

4. Czy można zrozumieć przedstawienie?

O procesach tworzenia znaczeń w przedstawieniu - nie tylko od po
czątku lat sześćdziesiątych - można ogólnie powiedzieć, że pojedynczy 
widz nie bierze w nich udziału, kiedy zachowuje dystans, ale wyłącznie 
jako uczestnik, jako osoba zaangażowana. Nawet jeśli „wewnętrznie” 
zachowuje „dystans”, siedzi znudzony w fotelu i nawet zamyka oczy 
czy ironicznymi uwagami daje głośno wyraz swemu dystansowi, to jed
nak bierze w ten sposób udział w przedstawieniu, gdyż oddziałuje na 
autopojesis pętli feedbacku. Jak długo wytrzyma na widowni, tak długo 
nie będzie mógł nie brać udziału. Dystans, jaki zapewnia mu oglądanie 
obrazu czy lektura wiersza, zostaje tutaj zniesiony.

W żadnym momencie przedstawienia widz nie jest w stanie ogar
nąć całości - jak w przypadku oglądania obrazu - jednym spojrzeniem 
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i odnieść do niej pojedynczych elementów, które właśnie postrzega. 
Nie może także przekartkować przedstawienia jak książki w przód lub 
w tył. Pozostaje mu jedynie szukać związku między kolejnym nowym 
elementem, a tym, co udało mu się z dotychczasowych zapamiętać. Nie 
inaczej dzieje się w chwili, kiedy ogląda przedstawienie po raz drugi. 
Jest ono bowiem za każdym razem nowe i inne w autopojesis swojej 
pętli feedbacku, a więc widz nigdy nie zobaczy ponownie tego samego 
przedstawienia, nawet jeśli obejrzy tę samą inscenizację. W tym kontek
ście po raz kolejny okazuje się niezbędne, by odróżnić przedstawienie od 
inscenizacji. Najważniejszym warunkiem, wpływającym na tworzenie 
znaczeń, okazuje się ta zadziwiająca właściwość przedstawienia, która 
sprawia, że każdy widz jest zarazem częścią i podmiotem procesu, który 
stara się zrozumieć.

Ten warunek traci obowiązującą moc dopiero z końcem przedsta
wienia. Teraz widz może każdy zapamiętany szczegół próbować odnieść 
do całości i tak powiązać wszystkie elementy, by powoli dotrzeć do 
zrozumienia przedstawienia, albo też ponieść klęskę. Ta podejmowana 
po przedstawieniu próba nie stanowi już części estetycznego procesu, 
gdyż kończy się on wraz z końcem przedstawienia. Późniejsze próby 
zrozumienia nie mogą zostać włączone do faktycznego estetycznego 
doświadczenia, gdyż jego właściwym przedmiotem jest przedstawienie. 
Można te próby potraktować jedynie jako wstęp do innych estetycznych 
doświadczeń podczas kolejnych przedstawień. Czy zatem proces two
rzenia znaczeń, który stanowi temat rozważań w tym rozdziale, można 
traktować i wyjaśniać jako proces hermeneutyczny?

Co, na przykład, stanowi przedmiot pojmowania w trakcie oscylacji 
między „symbolem” a „alegorią” oraz jakie procesy rozumienia muszą 
zostać przy tej okazji dopełnione? Percepcja przedmiotu (ciała, ruchu, 
przedmiotu, koloru, dźwięku itp.) jako tego, co pojawia się w akcie per
cepcji, polega na dziwnym „stopieniu się w jedno” postrzeganego przed
miotu z postrzegającym podmiotem. Nie należy mylić tego jednak ze 
zniesieniem horyzontu Gadamera. Spojrzenie podmiotu bada przedmiot, 
jak to wyraził Merleau-Ponty, dotyka go lub - jak w przypadku przed
stawień Felixa Ruckerta - dochodzi do faktycznego zetknięcia się ciał. 
Dźwięk, światło, zapach w akcie percepcji wdzierają się w ciało pod
miotu, oddziałują na nie, zmieniają je. Czy mogę więc powiedzieć, że 
postrzegający podmiot rozumie widzianą przez siebie rozciągłość przed
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miotów w pomieszczeniu, zapach, który wciąga w nozdrza, dźwięk, któ
ry rezonuje mu w klatce piersiowej, męczące światło, które oślepia jego 
oczy? Raczej nie. On ich doświadcza w fenomenologicznym sensie tego, 
co wydarza się w akcie percepcji18 19. Akt percepcji, czyli to, co postrze
gane, cieleśnie dotyka widza. Lecz on tego nie „rozumie”. Wiąże się to 
nie tyle z faktem, że - jak zawsze podkreśla się w teoriach estetycznych 
- rozumienie wciąż napotyka na własne granice, a nawet zostaje radykal
nie postawione pod znakiem zapytania, kiedy na pierwszym planie poja
wia się materialność i skupia na sobie uwagę patrzącego, co ma miejsce 
w omawianym tu przypadku”. Wynika to raczej z faktu, że materialność, 
znaczone i znaczące stanowią tu jedno i to samo, co odbiera jakąkolwiek 
możliwość dotarcia do znaczenia. Znaczenia nie da się odłączyć od ma- 
terialności, nie da się potraktować jako pojęcia. Stanowi bowiem jedno 
z materialną istotą postrzeganego przedmiotu.

” Natomiast rozpoznanie autoreferencyjności można z całą pewnością potraktować 
jako rozumienie.
19 Por. m.in. J. D e r r i d a, Restitutionen, [w:] idem, Die Wahrheit in der Malerei, 
Wien 1992, s. 301-442; Ch. Menke, Die Souveränität der Kunst, Frankfurt/Main 
1988.
20 Na temat hermeneutyki rozumienia siebie i innego, por. m.in. A. Lorenzer, 
Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs, Frankfurt/Main 1970; idem, Zur 
Begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie, Frankfurt/Main 1972.

Najróżniejsze asocjacje wyzwalane przez akt percepcji danego 
przedmiotu można z całą pewnością rozumieć jako reakcję. Stanowią 
one odpowiedź na wyzwanie, jakim jest pojawienie się przedmiotu, nie 
stanowią jednak próby jego zrozumienia. Widz, u którego asocjacje na
gle się pojawiają, zapewne mógłby starać się zrozumieć, dlaczego wła
śnie u niego i właśnie teraz te skojarzenia się pojawiły. W tym sensie 
z powodzeniem może w związku z określonymi asocjacjami podjąć pró
bę hermeneutycznego samorozumienia, próbę zrozumienia, jaką rolę ten 
przedmiot odegrał w rozwoju jego tożsamości i w przebiegu jego życia. 
Percepcja nie prowadzi zatem do próby rozumienia przedstawienia, lecz 
samego siebie i własnego losu20. Ale nawet taka próba zazwyczaj szyb
ko zostaje porzucona. W postrzeganej przestrzeni pojawiają się przecież 
nowe zjawiska, które domagają się - nawet jeśli początkowo tylko pod- 
progowo - uwagi widza, skutecznie odwracając ją od jego własnego ,ja” 
i historii jego życia.
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Procesy tworzenia znaczeń oscylujące między „symbolem” i „alego
rią”, między autoreferencyjnością i wolnymi asocjacjami, nie pozwalają 
się zakwalifikować jako procesy hermeneutyczne, mające na celu rozu
mienie przedstawienia. Jak już pokazałam, pojawią się one raczej jako 
procesy, które oddziałują na autopojesis pętli feedbacku i dzięki temu 
biorą udział w powstawaniu przedstawienia.

Zupełnie inne problemy dają o sobie znać w chwili, kiedy zwrócimy 
uwagę na percepcyjną wielostabilność, na nagłą i niemożliwą do prze
widzenia zmianę percepcji z porządku reprezentacji na porządek obec
ności i na odwrót. Można z całą pewnością przyjąć, że jak długo widz 
przestrzega porządku reprezentacji, tak długo tworzy znaczenia stano
wiące część procesu hermeneutycznego. Kiedy z pomocą własnych zna
czeń buduje postać sceniczną, powołuje do istnienia fikcyjny świat lub 
symboliczny porządek, można to w określonych warunkach opisać jako 
próbę rozumienia danej postaci, fikcyjnego świata czy symbolicznego 
porządku. Ponieważ odmówiono mu spojrzenia na całość, może rozu
mieć tworzoną postać tylko na tyle, na ile już sam zdołał ją stworzyć. 
Jego tymczasowe rozumienie funkcjonuje jak hipoteza na temat postaci, 
modyfikowana w czasie przedstawienia. Kiedy bowiem aktor dokona 
takiego procesu ucieleśnienia, który przeciwstawi się domniemaniom 
widza, ten będzie rnusiał zweryfikować swoje hipotezy i przyjąć takie, 
które zgadzają się z tym, co aktualnie zobaczył na scenie, i tak aż do 
końca przedstawienia21. To samo odnosi się do budowy fikcyjnego świa
ta lub innego symbolicznego porządku. Jedynie w takim sensie można 
tu mówić o hermeneutycznych procesach jako o części estetycznego do
świadczenia.

21 Por. E. Fischer-Lichte, Semiotik des Theaters, t. 3, Die Aufführung als Text, 
Tübingen 1983, głównie rozdz. 1.4. Hermeneutik des theatralischen Textes, s. 54-68, 
oraz roz. 2. Verfahren der Bedeutungs- und Sinnkonstitution, s. 69-118.

Mój opis pozostawił jednak na marginesie jeden istotny aspekt, 
a mianowicie zmianę porządku postrzegania. Nagle percepcja przeno
si się z porządku reprezentacji do porządku obecności. Widz postrzega 
pojawiający się element teatralny w jego fenomenalnym bycie, odbiera 
go cieleśnie. Proces tworzenia postaci scenicznej, fikcyjnego świata czy 
symbolicznego porządku zostaje przerwany. W konsekwencji percypu- 
jący podmiot i przedmiot „stapiają się w jedno”, a w następstwie tego 
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pojawia się nieprzerwany strumień asocjacji albo refleksja nad własnym 
losem. Jeśli potem w którymś momencie percepcja znów przeniesie się 
w porządek reprezentacji, to widz w żaden sposób nie potrafi rozpocząć 
budowy postaci od tego miejsca, w którym ją przerwał. Raczej nolens 
volens zacznie od tego miejsca, które pamięta. W ten sposób próba po
traktowania procesu tworzenia znaczeń jako procesu hermeneutycznego 
okazuje się prawdziwie Syzyfową pracą.

W trakcie przesunięcia do innego porządku percepcji postrzegający 
podmiot znajduje się w stanie niestabilności. Doświadczenie estetyczne 
zostaje naznaczone tym poczuciem braku stabilności, poczuciem znaj
dowania się „między jednym a drugim”, bez możliwości intencjonalne
go doprowadzenia do stabilizacji któregoś z porządków percepcji. Widz 
może zmodyfikować to doświadczenie, poddając refleksji stan niestabil
ności i wynikające z niego doświadczenie liminalności, nim ponownie 
dotknie go cieleśnie jakieś nowe zjawisko i porwie strumień asocjacji. 
Hermeneutyczne procesy, do których może się odwoływać w chwili, 
kiedy jego percepcja przestrzega porządku reprezentacji, nie mają więk
szego wpływu na doświadczenie estetyczne. Zależy ono w mniejszym 
stopniu od prób rozumienia niż od przeżycia stanu pomiędzy, stanu limi
nalności, niestabilności, niemożności podporządkowania sobie tego, co 
się wydarza. W tym kontekście nie możemy jednak zapomnieć o samym 
widzu. Kiedy niepowodzenie próby rozumienia przeżyje on jako frustru
jącą podstawę doświadczenia, wtedy sama niestabilność stanie się dlań 
sytuacją kryzysu.

Specyficzność doświadczenia estetycznego widać również w chwili, 
kiedy weźmiemy pod uwagę uczucia, wywołane w akcie percepcji i przez 
ten akt. Właśnie one stanowią znaczenia, które - jak już widzieliśmy - 
decydująco wpływają na autopojesis pętli feedbacku. Dzieje się tak dla
tego, że w swoim cielesnym wyrazie stają się widoczne dla innych, albo 
też dlatego, że wyzwalają impulsy działania, funkcjonują jako ich mo
tywacja. Wyjaśniałam to na przykładzie uczuć, które powstają w akcie 
percepcji działań, zachowań i sposobów pojawiania się, prowadzących 
do podważenia tabu. Przełamanie zakazu widz przeżywa jako sytuację 
kryzysu. Jak wspomniałam na początku pierwszego rozdziału, na przy
kład w trakcie performansu Lips of Thomas widz znajdował się w takiej 
sytuacji, kiedy podważone zostały wszystkie obowiązujące dotąd normy, 
reguły, ramy i upewnienia. Do tej pory wychodził z założenia, że jego 



254 ROZDZIAŁ V

rola w teatrze czy galerii sztuki sprowadza się do oglądania, nawet jeśli 
na scenie jakaś postać (na przykład Otello) przygotowuje się do zamor
dowania innej (w tym przypadku Desdemony). Miał przecież pewność, 
że scena morderstwa została tylko „zagrana”, że nic się nie stanie ani ak
torce grającej Desdemonę, ani aktorowi grającemu Otella w chwili jego 
śmierci. Oboje w finale wyjdą przed kurtynę, ukłonią się i podziękują 
widzom za brawa. Natomiast w życiu codziennym obowiązuje zasada, 
że w przypadkach zagrażających własnemu lub cudzemu życiu należy 
natychmiast interweniować, nawet narażając własne zdrowie i życie.

Jakie reguły powinien zastosować uczestnik performansuAbramović? 
Nie było wątpliwości, że okaleczyła się z własnej woli i nadal chciała 
kontynuować swoje cierpienia. Gdyby robiła to na jakimś publicznym 
placu, z pewnością nikt z widzów by nie zwlekał, tylko pospieszył z po
mocą. Ale tutaj? Czyż respekt dla artystki nie wymaga, żeby pozwolić jej 
dokończyć to, co zdawało się jej planem i artystycznym zamierzeniem? 
Czy nie pojawiało się ryzyko zniszczenia jej „dzieła”? Z drugiej strony: 
czy można pogodzić z humanitarnymi zasadami spokojne przyglądanie 
się scenie, jak artystka sama sobie zadaje ból? Czy chciała w ten sposób 
zmusić widzów do zajęcia pozycji podglądaczy? Czy raczej przeprowa
dzić na nich test? Sprawdzić, jak daleko musi się jeszcze posunąć, nim 
ktoś zechce położyć kres jej cierpieniom? Co w tym przypadku odgrywa 
istotniejszą rolę?

Sytuacja, jaką stworzyła artystka przełamując tabu, narzucała wi
dzom stan „między jednym a drugim”, narzuciła im sytuację kryzysu. 
Takiego kryzysu widz z pewnością nie przezwycięży, jeśli postawi sobie 
spisane wyżej pytania i spokojnie się nad nimi zastanowi, starając się 
zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazł. Reaguje na nią raczej emocjo
nalnie, i jego uczucia są tak silne, że niszczą jakąkolwiek zdolność do 
refleksji, uniemożliwiając wszelkie próby zrozumienia. Doświadczenie 
estetyczne zmienia się zatem w doświadczenie kryzysu, które nie daje 
się oswoić za pomocą spokojnego, wyważonego myślenia i czystej kon
templacji.

W jaki sposób widzowie znajdowali wyjście z tej liminalnej sytuacji 
- nawet jeśli za chwilę mieli popaść w kolejną? Jak już pisałam, emo
cje mogą być tak silne, że prowadzą do działania. Jeśli odczuwający je 
podmiot nie pójdzie w ślad za tym impulsem, to pozostanie w pułapce 
sytuacji - nadal będzie znajdował się na progu, nie mogąc wykorzystać
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przestrzeni wolności i gry, by stawić czoła kryzysowi i ustanowić nowy 
porządek. Natomiast ci widzowie, którzy działaniem odpowiedzieli na 
ten impuls i podnieśli artystkę z brył lodu, stworzyli nowy porządek. 
Podważyli obowiązującą dychotomię między estetyką a etyką, stworzyli 
nowe relacje między nimi. Estetyczne przestało stanowić alibi dla braku 
działania, zaczęło być wezwaniem do zmiany sytuacji. To właśnie mo
tywowane emocjami działanie widzów stworzyło nową definicję sytu
acji i przezwyciężyło kryzys, nawet za cenę zakończenia performansu, 
wbrew nieznanej nikomu woli artystki. Jednak nie można powiedzieć, by 
przemyślenie sytuacji i próba jej zrozumienia doprowadziły do przezwy
ciężenia kryzysu - i ewentualnie wywołania nowego. Sprawiło to dzia
łanie, które pojawiło się w efekcie doznanych emocji. Hermeneutyczne 
procesy nie miały z tym nic wspólnego.

Procesy tworzenia znaczeń, będące przedmiotem moich rozważań 
w tym rozdziale, w przeważającej mierze nie mają natury hermeneutycz- 
nej. W całkiem oczywisty sposób nie prowadzą do zrozumienia przed
stawienia, ale umożliwiają rozmaite doświadczenia. Można wprawdzie 
z powodzeniem częściowo włączyć hermeneutyczne procesy w doświad
czenie estetyczne, lecz i tak pozostaną one w nim całkowicie marginalne. 
Przywołane przeze mnie przedstawienia nie miały być rozumiane, lecz - 
doświadczane. Dlatego też trudno włączyć je w paradygmat estetyki her- 
meneutycznej.

Dopiero po zakończeniu przedstawienia mogą pojawić się próby 
zrozumienia w retrospekcji. Wysiłków tych nie można jednak traktować 
jako doświadczenia estetycznego, bowiem nie biorą one udziału w jego 
konstytucji. Jako próby rozumienia przedstawienia po fakcie stawiają 
przed podejmującym je widzem problemy zupełnie innej natury, w tym 
dwa o kluczowym znaczeniu. Jeden wiąże się z tym, że próba zrozu
mienia zależy od wspomnień i procesów pamięci. Kto chce zrozumieć 
przedstawienie a posteriori, ten musi je sobie przypomnieć. Drugi pro
blem polega na tym, że proces ten ma językową naturę, podczas gdy 
w przypadku znaczeń tworzonych w czasie przedstawienia w przeważa
jącej mierze chodzi o znaczenia poza-słowne. Zrozumienie przedstawie
nia po fakcie oznacza zatem konieczność „przetłumaczenia” zapamięta
nych poza-językowych znaczeń na znaczenia językowe, co samo w sobie 
stanowi niezwykle trudne zadanie.
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W rozumieniu przedstawienia decydującą rolę odgrywa epizodyczna 
i semantyczna pamięć22. Pamięć epizodyczna pozwala przypomnieć sobie 
szczegóły przestrzeni scenicznej, ustawienie aktorów, ich ruch w chwili, 
kiedy pojawiła się muzyka, a także jej melodię i rytm, szczególny sposób 
padania niebieskiego światła, korespondencję czy też nieodpowiedniość 
między rytmem mówienia i rytmem poruszania się, jak i wiele innych 
elementów. To właśnie pamięć epizodyczna pozwala przypomnieć sobie 
niezliczone detale przedstawienia.

22 Por. D. L. S c h a c t e r, Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit, 
Reinbek bei Hamburg 1999. Schacter odróżnia trzy akty pamięci: „Pamięć epizo
dyczna, z pomocą której przypominamy sobie konkretne przypadki z naszej wła
snej przeszłości; pamięć semantyczna, ogromna sieć asocjacji i konceptów, która 
leży u podstaw naszej ogólnej wiedzy o świecie; i pamięć proceduralna, z pomocą 
której możemy nauczyć się gotowych wzorców zachowań i dzięki której potrafimy 
wykonywać wiele czynności koniecznych w naszym życiu codziennym” (s. 222). 
Pojęcie pamięci proceduralnej obejmuje zatem takie jej funkcje, które pomagają na
uczyć się nowych motorycznych schematów (patterns), jak: jazda na rowerze, pły
wanie, taniec, gra w tenisa, ćwiczenia na trapezie itp. Pamięć proceduralna buduje 
się w trakcie powtarzanych ćwiczeń. Ta pamięć - często zwana także pamięcią ciała 
- ma ogromne znaczenie dla aktora/performera. Odgrywa jednak marginalną rolę 
w próbie rozumienia przedstawienia - na przykład, kiedy naśladuję jakiś gest aktora, 
aby go sobie uprzytomnić. Dlatego w dalszym wywodzie pozwolę ją sobie całkowi
cie pominąć.

Pamięć semantyczna przechowuje natomiast wszystkie językowe 
znaczenia - to znaczy, tyleż słowa wypowiedziane w czasie przedsta
wienia, ile towarzyszące im własne myśli widza i interpretacje. Do nich 
należą także przeprowadzone już w trakcie przedstawienia próby rozu
mienia - na przykład, że określony kolor identyfikuję jako czerwony, 
jakiś sposób poruszania się jako gwałtowny, jakąś atmosferę jako niesa
mowitą. Pamięć epizodyczna przypomina mi niuanse tej czerwieni, spe
cyficzny sposób wykonania tego ruchu i specyficzne ślady, które sobie 
uświadomiłam, kiedy weszłam do sali, albo też konkretną przestrzeń ze 
wszystkimi szczegółami, które zdawały się tchnąć tą atmosferą. Zwykle 
dochodzi do współpracy oraz wzajemnego uzupełniania się epizodycz
nej i semantycznej pamięci. Na przykład, wspomnienie przebiegu dzia
łań i ich istotnego językowego znaczenia może motywować pamięć epi
zodyczną tak, by wydobyła z zapomnienia konkretne gesty i szczegóły. 
Większość przywołanych tu przedstawień nie respektowało logiki akcji 
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czy też innego rodzaju powiązań przyczyny i skutku, dlatego właśnie 
pamięć epizodyczna odgrywała szczególną rolę przy każdej próbie ich 
późniejszego zrozumienia. Można wtedy szukać nowych związków dla 
zapamiętanych pojedynczych, izolowanych elementów i tworzyć rela
cje, które pokażą je w całkiem nowym świetle.

Trzeba jednak w tym momencie wziąć pod uwagę inny problem. 
Najnowsze badania nad pamięcią potwierdziły znany z codziennego 
doświadczenia fakt, że pod wieloma względami nie możemy na niej 
„polegać”. Nie funkcjonuje ona jako spichlerz, przechowujący wiernie 
powierzone jej fragmenty przeszłości, lecz tworzy obraz przeszłości na 
nowo i inaczej, zależnie od sytuacji i kontekstu. Nie dość tego: może 
przywołać pełne życia, ale niewierne wspomnienia wydarzeń, które ni
gdy nie miały miejsca23. Często też odmawia dostarczenia oczekiwanych 
wspomnień. Temu „defektowi” naszej pamięci niewiele pomoże kilka
krotne nawet obejrzenie tej samej inscenizacji. Z jednej strony widz przy 
kolejnym oglądaniu będzie dostrzegał zjawiska, które do tej pory uszły 
jego uwagi, a obecnie wzbogacają materiał wspomnień. Z drugiej strony 
wcześniejsze wspomnienia staną się teraz częścią percepcji i odpowied
nio ją zmienią. W ten sposób osłabnie na pewno wrażenie nowości, tak 
istotne przy pierwszym oglądaniu, a więc kolejne przedstawienia tej sa
mej inscenizacji oddziałają na widza inaczej niż pierwsze. Za każdym ra
zem chodzić też będzie o inne przedstawienie, a więc zasadniczo inaczej 
będzie oglądane to, co potem zostanie uznane za godne zapamiętania24.

23 Por. ibidem.
2t Na temat problemu wspomnień w analizie przedstawień por. Ch. Weiler, Am 
Ende/Geschichte. Anmerkungen zur theatralen Historiographie und zur Zeitlichkeit 
theaterwissenschaftlicher Arbeit, [w:] TRANSFORMATIONENs. 43-56.

Pierwszy warunek rozumienia „po fakcie”, czyli odwołanie się do 
wspomnień, okazuje się dość problematyczny, choć przecież nie chodzi 
o „właściwe” czy „błędne” rozumienie. Nie inaczej w przypadku drugie
go warunku, czyli procesu „tłumaczenia” na słowa. Jak należy powtórnie 
podkreślić, wiele znaczeń, które percypujący podmiot wytworzył w cza
sie przedstawienia i teraz po części sobie przypomina, trudno zrównać 
z językowymi znaczeniami. Nie-werbalne wyobrażenia, obrazy, fanta
zje i wspomnienia czy też wrażenia, odczucia i uczucia, wyrażające się 
cieleśnie i jako specyficzne cielesne artykulacje, uświadamiane sobie 
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przez podmiot, z ogromną trudnością dadzą się „przetłumaczyć” na sło
wa. Znakom językowym przysługuje zawsze pewien stopień abstrakcji, 
dzięki czemu mogą one tworzyć związki i konteksty. W akcie percepcji 
konkretne ciała, rzeczy, dźwięki czy światło pojawiają się jako szczegól
ne byty fenomenalne, kiedy więc później - nawet w czasie przedstawie
nia - staram się sprowadzić je do danego pojęcia, to tym samym czegoś 
istotnego je pozbawiam. Nawet najdokładniejszy opis słowny nie potrafi 
oddać wrażeń zmysłowych. Potrafi jedynie, kiedy go słyszę lub czytam, 
wprawić w ruch wyobraźnię, której twory - często w niezwykle zaska
kujący sposób - różnią się od opisywanego zjawiska. Wspomnienia pa
mięci epizodycznej jedynie w bardzo ograniczonym zakresie poddają się 
opisowi językowemu. Natomiast wspomnienia pamięci semantycznej są 
już - właściwie same przez się - językowo ustrukturowane i dlatego ła
two wyrazić je słowami. Nie można jednak przeoczyć faktu, że również 
w tym przypadku dochodzi do deformacji związanych z ograniczeniami 
języka. Widać to we wszystkich przypadkach, kiedy pamięć semantycz
na przypomina pojęcia i opisy, które już w czasie przedstawienia powsta
ły w efekcie procesów „tłumaczenia”.

Każda próba rozumienia natrafia na ograniczenia języka i stara się 
je pokonać, choć bez większej szansy powodzenia. Język jako specy
ficzne medium odznacza się swoistą materialnością i jako szczególny 
system znaków rządzi się jemu tylko właściwymi zasadami, które przy 
opisywaniu przedstawienia trzeba przyjąć za podstawę albo wskazówkę. 
A zatem proces opisu zyskuje samodzielność; zaczyna rządzić się własną 
dynamiką, która może go doprowadzić w pobliże wspominanych aktów 
percepcji, zarazem jednak z konieczności od nich też oddala. Każdy opis 
językowy, każda interpretacja, słowem: każda próba zrozumienia przed
stawienia post factum prowadzi do powstania tekstu, który podlega wła
snym regułom, zyskuje samodzielność w procesie powstawania i w ten 
sposób coraz bardziej oddala się od swego źródła, czyli od wspomnie
nia o przedstawieniu. Próba późniejszego zrozumienia przedstawienia 
tworzy zatem samodzielny tekst, który sam domaga się zrozumienia25. 
Przedstawienia jednak nie da się w ten sposób zrozumieć.

25 Por. B. G r o n a u, Zeitfluß und Spur - Kunstbeschreibung in der Theaterwissen
schaft zwischen Erinnerung und Imagination, [w:J Ekphrasis. Kunstbeschreibung 
und virtuelle Räume im medialen Wandel, red. H. Wandhof f, Berlin 2004.
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Przedstawienie jako wydarzenie

Na przełomie XIX i XX wieku Peter Behrens i Georg Fuchs postu
lowali, że teatr musi „na powrót” stać się świętem. Nieco później Max 
Herrmann miał nadzieję na to, że w „teatrze jako święcie” odnajdzie 
„praźródło teatru”, współtworzone przez różnych uczestników: wyko
nawców i widzów. Wszystkim trzem chodziło przede wszystkim o wy- 
darzeniowość przedstawienia, w której widzieli podstawę specyficznej 
estetyki teatralnej. Tym samym przeciwstawiali się powszechnie obo
wiązującym poglądom estetyki zorientowanej na artefakt i otwierali 
nowe perspektywy przed historią i estetyką sztuk pięknych.

Bardzo długo centralnym punktem zainteresowania estetyki był 
artefakt, a wraz z nim jego twórca, wielki artysta, geniusz. Często też 
postrzegano i opisywano tworzenie dzieła sztuki - nawet jeśli później 
wyłącznie metaforycznie - jako analogiczne do stworzenia świata: ar
tysta tworzy dzieło sztuki tak, jak Bóg stworzył świat: jako zamknię
te i skończone dzieło. I tak jak w boskim dziele skrywa się odwieczna 
prawda, którą pozna jedynie ten, kto potrafi czytać księgę świata, tak 
dzieło sztuki skrywa w sobie prawdę artysty. Kto zagłębi się w to dzie
ło, starając się cierpliwie je odcyfrować, temu w nagrodę za ów trud 
przypadnie poznanie prawdy. Co najmniej od końca XVIII wieku, kiedy 
narodził się kult geniusza, artystę uważa się za autonomicznego twór
cę równie autonomicznych dzieł sztuki, zawierających w sobie prawdę 
o świecie. Tezę, że dzieło sztuki to ogród aktywnej prawdy, sformułował 
Martin Heidegger. Ma ona jednak znaczenie także dla filozofii estetyki 
od Hegla do Adomo, z godnym odnotowania wyjątkiem Nietzschego. 
Naznaczyła ona swoim piętnem także rozumienie klasycznego dzieła 
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sztuki Gadamera, choć jego hermeneutyka takie stwierdzenie w gruncie 
rzeczy wyklucza.

Estetyka strukturalistyczna i estetyka recepcji nie tylko zrelatywi- 
zowały, ale wręcz kategorycznie odrzuciły dogmatyczne przekonania 
o prawdzie zdeponowanej w dziele sztuki. W żaden sposób nie wypar
ło to jednak dzieła sztuki z centralnego miejsca w estetycznej refleksji. 
Nawet jeśli przyznano odbiorcy rolę współtwórcy, jeśli wyraźnie stwier
dzono, że to właśnie on dociera do znaczeń w procesie recepcji i decydu
je o całościowym sensie dzieła, to i tak ostatecznym punktem odniesienia 
dla estetycznej refleksji pozostawało samo dzieło, zaś funkcja odbiorcy 
ograniczała się do dopełnienia operacji hermeneutycznej. Dzieło sztuki 
powstaje jako „rzecz”, choć jego status rzeczy zwykle się przemilcza; 
dzieło to wchodzi w kontakt z odbiorcą jako artefakt, który pozostaje 
samym sobą niezależnie od obecności odbiorcy albo też w miarę upły
wu czasu ulega zmianom: kolory ciemnieją, naklejone na płótno wycin
ki z gazet żółkną, itd. Artefakt jako rzeźba, pomnik czy partytura jest 
dostępny różnym odbiorcom w różnym czasie, a w przypadku tekstów 
i partytur także w różnych miejscach. Zasadniczo odbiorca może wciąż 
powracać do tego samego dzieła sztuki, odkrywać jego nowe właści
wości i możliwości, łączyć jego odrębne elementy w sensowne całości 
lub odnosić je do zewnętrznych względem tego dzieła struktur, tworząc 
wciąż nowe znaczenia. A zatem przez całe życie może on prowadzić 
swoisty dialog z wybranym artefaktem.

Kiedy pamięta się o długiej i szacownej historii pojęcia dzieła sztuki, 
obrazoburstwem wydawać się może fakt, że Behrens, Fuchs i Herrmann 
po prostu je odrzucili, na jego miejsce proponując wydarzenie (nawet 
jeśli, jak już widzieliśmy, z pojęciem dzieła sztuki w teatrze nie poże
gnali się na zawsze i nadal stosunkowo często go używali). Może to 
wydawać się obrazoburstwem, gdyż twórcy ci zdecydowanie odrzuci
li dwa podstawowe założenia, bez których nie sposób mówić o dziele 
i sztuce w odniesieniu do teatru, a mimo to uparcie twierdzili, że teatr 
tworzy równoprawną dziedzinę sztuki. Zamiast artefaktu proponowali 
ulotne, jednorazowe i niepowtarzalne wydarzenia. Relatywizowały one 
- czy wręcz znosiły - podział na twórcę i odbiorcę, podstawowy dla 
obowiązujących wcześniej estetyk dzieła, produkcji i recepcji, których 
parametry i kategorie w konsekwencji straciły ważność w odniesieniu do 
przedstawienia teatralnego. Jego artystyczna jakość i specyficzna war
tość estetyczna zależały wyłącznie od właściwej mu wydarzeniowości.
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Postulaty teoretyków z przełomu XIX i XX wieku uzasadniają
ce rację bytu nowego teatru - i nowej dziedziny wiedzy - odnoszą się 
jako oczywiste conditio sine qua non także do przedstawień teatralnych 
i preformansów powstających od początku lat sześćdziesiątych. Sztuka 
akcji i performansu narodziła się pod wpływem wysuwanych przez ar
tystów postulatów, by zaprzestać tworzenia dzieł, czyli przeznaczonych 
na rynek sztuki artefaktów traktowanych jako towar. Chcieli oni tworzyć 
wyłącznie przemijające wydarzenia, których nie można kupić, schować 
w sejfie czy zawiesić na ścianie. Istotną częścią programu artystycznego 
stała się więc przemijalność, jednorazowość i niemożność powtórzenia.

Analiza medialności, materialności i semiotyczności przedstawień 
wykazała, że wydarzeniowość przenika całą ich strukturę, włącznie 
z najdrobniejszymi szczegółami. Autopojesis pętli feedbacku obejmu
je nie tylko przedstawienie jako całość, ale także każdy jego element 
z osobna. Tym samym materialność przedstawienia przestaje być właści
wością artefaktu czy jego elementem. Wydarza się ona w chwili, kiedy 
cielesność, przestrzenność i dźwiękowość realizują się performatywnie. 
Obecność wykonawców, ekstaza przedmiotów, atmosfera, krążenie ener
gii dokonuje się na tej samej zasadzie, co tworzenie się znaczeń, już to 
jako akt percepcji, już to jako wywołane przezeń uczucia, wyobrażenia, 
myśli. Widzowie podejmują działania pod wpływem aktów percepcji, 
zaś wykonawcy pod wpływem odbieranych - dostrzeżonych, usłysza
nych, odczuwanych - zachowań i działań widzów. Widać zatem wyraź
nie, że estetyka przedstawienia zależy od jego wydarzeniowości.

Aby dokładniej opisać i zdefiniować wydarzeniowość, zgodnie 
z przestrzeganymi do tej pory zasadami nie zamierzam przytaczać istnie
jących już koncepcji wydarzenia - Heideggera, Derridy czy Lyotarda - 
aby następnie odnieść je do omawianych tu przedstawień. Za punkt 
wyjścia przyjmę natomiast wyniki moich dotychczasowych analiz me
dialności, materialności i semiotyczności przedstawień, podejmując pró
bę scharakteryzowania specyficznej estetyki przedstawień powstających 
od początku lat sześćdziesiątych. W trakcie moich rozważań wyłoniły 
się do tej pory trzy istotne układy parametrów, bezpośrednio związanych 
z wydarzeniowością przedstawienia, które bez wątpienia w decydujący 
sposób określają jego estetykę. Mam na myśli po pierwsze powstającą 
w czasie przedstawienia autopojesis pętli feedbacku, po drugie zjawisko 
emergencji i destabilizacji czy wręcz zniesienia przeciwieństw, po trze
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cie zaś sytuację liminalności i powodowane przez nią przemiany, którym 
podlegają uczestnicy przedstawień. Wychodzę bowiem z założenia, że 
bliższe przyjrzenie się tym trzem układom pozwoli lepiej wyjaśnić kwe
stię szczególnej estetyczności przedstawień.

1. Autopojesis i emergencja

Jak udowodniłam w rozdziale trzecim, u samych źródeł przedsta
wienia znajduje się autopojetyczna pętla feedbacku złożona z działań 
i zachowań tak wykonawców, jak widzów. Dawna teza, że artysta jako 
autonomiczny podmiot tworzy autonomiczne dzieło, zaś odbiorca może 
je wciąż na nowo odczytywać, choć nie potrafi wpłynąć na jego material
ny kształt, traci swoje znaczenie, choć zapewne nie dotarło to jeszcze do 
świadomości znacznej części widzów.

Takie stwierdzenie prowokuje wiele istotnych pytań. Czy faktycz
nie można postawić wykonawców i widzów na jednym i tym samym 
poziomie? Czy nie należy uznać, że to działania artystów przygotowu
jących inscenizację decydują o przebiegu przedstawienia, zaś widzowie 
potrafią na nie co najwyżej odpowiedzieć własnymi reakcjami? Jak po
godzić moje twierdzenie o konieczności pożegnania się z mitem artysty 
jako autonomicznego podmiotu z powtarzanymi wciąż od początku lat 
sześćdziesiątych skargami na samowolę reżyserów - wszechmocnych 
władców?

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy rozróżnić między perfor- 
mansami powstającymi z inicjatywy jednego artysty a przedstawieniami 
teatralnymi, przygotowywanymi przez reżysera, scenografa, kompozy
tora, aktorów, muzyków itp.

W trakcie performansu artysta stwarza specyficzną sytuację, z którą 
konfrontuje siebie i innych, widzów. Kiedy Beuys spędził trzy dni w 
klatce z kojotem, Abramović narażała się na akty przemocy ze strony 
oglądających czy pozwalała, by pytony oplatały jej ciało, to w tak wyzna
czonych ramach oboje artyści z własnej i nieprzymuszonej woli rezygno
wali z przywileju kontrolowania przebiegu przedstawienia. Stworzona 
sytuacja utrudniała czy wręcz wykluczała jakiekolwiek przewidzenie 
rozwoju wydarzeń. Nie zależał on bowiem wyłącznie od performera, ale 
w znacznym stopniu także od innych czynników - głównie od reakcji 
widzów, ale także na przykład od zachowań zwierząt. A zatem tak Beuys, 



PRZEDSTAWIENIE JAKO WYDARZENIE 263

jak Abramovic zmusili nie tylko siebie, ale również innych do stawienia 
czoła stworzonej przez siebie sytuacji. Widzowie musieli zrezygnować 
z postawy biernych obserwatorów, których reakcje nie mają większego 
wpływu na rozwój wypadków. W jakimś momencie z pewnością musie
li zdać sobie sprawę z tego, że także oni ponoszą odpowiedzialność za 
bieg wydarzeń. Każdy ruch wyzwalający agresję u kojota czy węży mógł 
mieć katastrofalne następstwa. Decyzja, by nadal zachowywać się jak 
beztroscy przechodnie, także nie wydawała się odpowiednia. Zaś zacho
wanie zwierząt doprawdy trudno przewidzieć. Wszyscy biorący udział 
w performansie - przede wszystkim artyści, ale także widzowie - musie
li wziąć to pod uwagę.

To oczywiście artysta za każdym razem tworzy sytuację wyjściową; 
to oczywiście on musi także ponieść najbardziej poważne konsekwencje 
beztroskiego zachowania widzów. A jednak właśnie w tym momencie 
najlepiej widać, jak bardzo artysta zależy od innych, od widzów, jak za
leży mu na tym, aby również oni wzięli na siebie odpowiedzialność za 
sytuację, której wprawdzie nie stworzyli, ale w której znaleźli się jako 
uczestnicy performansu.

W takich performansach dochodzi do głosu nowa samoświadomość 
artysty. Nie kreuje on już artefaktu na wzór stwórcy, ale sytuuje siebie 
i innych w przygotowanych wcześniej warunkach laboratoryjnych. Może 
zaledwie zastrzec sobie prawo przerwania przedstawienia w dowolnym 
momencie. Nic jednak nie gwarantuje, że tak się faktycznie stanie, jak 
dobitnie udowodnił przypadek Schlingensiefa.

Intensywne, trwające zazwyczaj wiele tygodni czy wręcz miesięcy 
próby do przedstawienia należy wyraźnie oddzielić od samego przedsta
wienia. Próby mają o tyle istotne znaczenie, że w ich trakcie zapadają 
decyzje o tym, jaki element teatralny, kiedy i gdzie powinien się pojawić, 
a to przecież decyduje o warunkach percepcji przyszłych widzów. Nawet 
jeśli o ostatecznym kształcie inscenizacji rozstrzyga reżyser, to trudno go 
przyrównać do autora wiersza, który sam tworzy własne dzieło. Pomysły 
reżysera realizują przecież inni artyści, po części także obsługa technicz
na i rzemieślnicy, którzy biorą udział w próbach i przygotowaniach do 
inscenizacji1. Ogólnie można powiedzieć, że dla autopojesis pętli feed- 

1 Na temat pojęcia inscenizacji zobacz odpowiedni fragment moich rozważań 
w ostatnim rozdziale.
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backu znaczenie ma tylko to, co faktycznie pojawia się podczas przed
stawienia, choćby nawet wcześniej poddano pod dyskusję, ustalono i za
planowano coś innego.

Reżyser z reguły nie bierze udziału w przedstawieniu. W przeci
wieństwie do aktorów, obsługi technicznej i innych pracowników nie ma 
bezpośredniego wpływu na powstawanie autopoj etycznej pętli feedbac- 
ku, chyba, że jako jeden z widzów. To prawda, obejrzawszy przedstawie
nie może wprowadzić takie zmiany w inscenizacji, które wpłyną na jej 
kształt następnego wieczoru. Nie sprawuje jednak kontroli nad przebie
giem przedstawienia. Podczas gdy każdy aktor, technik czy pracownik 
sceny wpływa na autopojesis przedstawienia - i może to zrobić sponta
nicznie, lekceważąc wcześniejsze ustalenia - reżyser, który nie bierze 
udziału jako wykonawca czy widz, jest z przedstawienia wykluczony. 
W żaden sposób nie może wpłynąć na przebieg wydarzenia, jakim jest 
przedstawienie w czasie swego trwania.

Omawiane tu przedstawienia teatralne o tyle można porównać z per- 
formansami, że wykorzystane w nich zabiegi inscenizacyjne tworzą 
określoną sytuację. Wszyscy uczestnicy muszą stawić jej czoła i zająć 
wobec niej jakieś stanowisko. Również w tym przypadku mamy do czy
nienia z eksperymentalną aranżacją, na którą można rozmaicie reago
wać, niezależnie od tego, czy chodzi o wezwanie widzów do aktywnego 
udziału w spektaklach Schechnera, aranżację przestrzeni Bockenheimer 
Depot we Frankfurcie w przypadku inscenizacji Schleefa, czy też wyko
rzystanie techniki wideo przez Castorfa.

Od początku lat sześćdziesiątych za pomocą strategii zamiany ról, 
tworzenia wspólnoty wykonawców i widzów oraz innych rozwiązań 
twórcy świadomie zwracali uwagę na działającą w każdym ich przed
stawieniu autopojetyczną pętlę feedbacku. Zarazem uzmysławiali wi
dzom fakt pojawienia się nowego obrazu artysty, a może nawet nowe
go obrazu człowieka i społeczeństwa, choć trudno orzec, czy został on 
już powszechnie zaakceptowany. Działanie autopojesis pętli feedbacku 
przeczy istnieniu autonomicznego podmiotu. Projektuje go - jak i pozo
stałych uczestników przedstawienia - jako taki podmiot, który zawsze 
tyleż innego/innych określa, ile sam jest przez niego/nich określany; ne
guje zatem obraz podmiotu, który decyduje o swoich działaniach, albo 
powierza bieg spraw przypadkowi, pozwalając, by toczyły się niezależ
nie od niego, innych uczestników, a także wszelkich zewnętrznych „in
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gerencji”. Działanie autopojesis pętli feedbacku równie zdecydowanie 
przeczy istnieniu zdeterminowanego przez innych człowieka, od którego 
w związku z tym nie można wymagać żadnej odpowiedzialności za jego 
postępowanie. Autopojesis pętli feedbacku, widoczna dla uczestników 
przedstawienia zwłaszcza, kiedy dochodzi do zamiany ról między wy
konawcami a widzami, otwiera przed wszystkimi możliwość doświad
czenia w czasie przedstawienia samego siebie jako podmiotu, który ma 
wpływ na działania i postawy innych, a zarazem takiego, którego dzia
łania i postawa zależy od innych; jako podmiotu zatem, który nie jest 
ani autonomiczny, ani w pełni zdeterminowany przez innych i ponosi 
odpowiedzialność za sytuację, w której się znajduje, choć sam jej nie 
stworzył. Takie doświadczenie stanowi bardzo istotny składnik doświad
czenia estetycznego, które umożliwia autopojetyczna pętla feedbacku.

Funkcjonuje ona jako samoorganizujący się system, który nieustan
nie musi integrować pojawiające się niespodziewanie i dlatego trudne 
do przewidzenia elementy. Dla aktorów to głównie działania i postawy 
widzów oraz własne reakcje czy też reakcje kolegów na ich działania, 
a po części również nieprzewidziane wydarzenia na scenie, jak choć
by nagłe potknięcie się, rozbicie reflektora, brak rekwizytu, itp., czy też 
zachowania biorących udział w przedstawieniu zwierząt - małpy, która 
ugryzła Kathrin Angerer; konia robiącego kupę; psa, który ujadając wpa
da na widownię. Natomiast z punktu widzenia oglądających w przypad
ku wszystkich elementów oddziałujących na autopojesis pętli feedbacku 
chodzi o emergencję. W omawianych dotąd przedstawieniach pojawie
nie się i zniknięcie takich elementów nie wprowadzało żadnych moż
liwych do naśladowania i dlatego przewidywalnych modeli działania, 
reakcji psychologicznych czy innych zależności przyczynowo-skutko
wych, lecz zależało od wzorów rytmicznych, time brackets, działania 
przypadku, itp. Widzowie nie mogli przewidzieć ani pojawienia się tych 
elementów, ani zachowania pozostałych widzów czy nawet własnych re
akcji. Wszystko musiało wydawać się im emergencją.

Ma to daleko idące konsekwencje dla percepcji przedstawienia. Jak 
długo da się polegać na określonych - w tym wypadku znanych - sche
matach działań i psychologii postaci, tak długo percepcja kieruje się 
określonymi zasadami selekcji. To znaczy, że uwaga widzów nie reje
struje z jednakową intensywnością wszystkiego, co pojawia się w danej 
przestrzeni, lecz odnotowuje jedynie to, co pomaga im śledzić następ
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stwo wydarzeń i rozumieć postępowanie postaci. Kiedy zabraknie takich 
zasad selekcji, wówczas ekonomia uwagi, o której dziś tyle się mówi2, 
tak w czasie przedstawienia, jak podczas codziennych zajęć musi kie
rować się innymi zasadami. Należy do nich, na przykład, stopień inten
sywności danego zjawiska, jego odchylenie od normy, wyrazistość lub 
wywoływane przez nie zaskoczenie3.

2 Por. G. F r a n k, Ökonomie der Aufmerksamkeit, München 1998.
3 Na temat tych kryteriów por. W. S e i 11 e r, Aufmerksamkeitskorrelate auf der Ebene 
der Erscheinungen, [w:] Aufmerksamkeiten. Archäologie der literarischen Kommu
nikation, red. A. Assmann, J. Assmann, München 2002, s. 171-182.

Na pewno napotkamy niemałe trudności, próbując wykorzystać po
wyższe zasady do analizy przedstawień, w ramach których występują 
zjawiska możliwe do opisania za pomocą jednej, o ile nie kilku z nich. 
Zasada intensywności dotyczy, na przykład, obecności aktorów, eksta
zy przedmiotów czy szczególnej atmosfery, w tworzeniu której mają 
swój udział i obecność, i ekstaza. Mocna koncepcja obecności zakłada 
choćby, że fizyczność wykonawcy podporządkowuje sobie przestrzeń 
i przykuwa uwagę widzów. Tak obecny na scenie aktor wyzwala w sobie 
i widzach energie, które krążą w pomieszczeniu i są przez wszystkich 
cieleśnie odczuwane. W przypadku ekstazy przedmiotów nie mamy do 
czynienia z przedmiotami samymi w sobie. Raczej należy powiedzieć, 
że występują one z siebie, ujawniają się, w szczególny sposób są obecne 
tu i teraz, skupiając na sobie wzrok widzów. Ma to szczególne znacze
nie, jeśli chodzi o tak zwane sekundame właściwości rzeczy, jak kolor, 
zapach czy ton. Tak obecność aktorów, jak ekstaza rzeczy tworzą szcze
gólnie intensywną atmosferę; otacza ona patrzącego, a on się w niej po
grąża; wnika ona jako światło, dźwięk i zapach w jego ciało.

Jak już pokazałam, w teatrze i sztuce performansu od początku lat 
sześćdziesiątych wypracowano wiele rozwiązań podkreślających obec
ność aktorów, wywołujących ekstazę przedmiotów oraz tworzących 
intensywną atmosferę. Doświadczenie intensywności, które one umoż
liwiają, to niekoniecznie momentalne doznanie. Może ono trwać przez 
całe przedstawienie. Na przykład, w inscenizacji Schleefa Sportstuck już 
we wprowadzającej 45-minutowej sekwencji chóralnej udało się uzy
skać taką intensywność, która nie tylko dała się potem odczuć w trakcie 
całego przedstawienia, ale wręcz ulegała wzmocnieniu w miarę upływu 
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czasu. Już sama zasada intensywności pokazuje jak na dłoni, że przedsta
wienie wymaga od widza utrzymywania wzmożonej koncentracji przez 
dłuższą chwilę, o ile nie przez cały czas.

Także zasada odstępstwa/niespodzianki obowiązuje od początku 
do końca przedstawienia. Skoro jego przebieg organizuje pewien wzór 
rytmiczny czy time brackets, odejście od normy stanowi nadrzędną re
gułę. W przypadku kolejnych time brackets można za każdym razem 
inaczej wyznaczyć początek i koniec danej czynności. Przełamywanie 
oczekiwań to definicyjna cecha rytmu. Przecież żadne powtórzenie nie 
powtarza niewolniczo tego, do czego odsyła, jak pokazują choćby przej
ścia w konwencji teatru No w Knee plays Wilsona, różnorodne partie 
chóralne w Murx czy też podniesienie o pół tonu każdej następnej strofy 
„dziękuję”. Omawiane tu przedstawienia cechuje to, że potrafią zwrócić 
uwagę widzów na najmniejsze, najbardziej „nieprawdopodobne” odstęp
stwa, umykające naszej uwadze w życiu codziennym. Tutaj natomiast 
znajdują się one w samym jej centrum. Przedstawienia zachowują typo
wy dla nich rytm właśnie dlatego, że coś zostaje w nich wprowadzone, 
a potem pojawia się jako własna wariacja, i tak dalej. Widz wciąż czeka 
na podobne odstępstwa, cały czas zachowuje czujność, żeby przypad
kiem nie dać się zaskoczyć. Zasada odejścia/niespodzianki dominuje 
zatem w całym przedstawieniu i stanowi dla uwagi widzów szczególne 
wyzwanie.

Jako ostatnią zastosujmy zasadę wyrazistości. Z jednej strony w oma
wianych przedstawieniach Znajdziemy wiele takich zjawisk, które zwró
ciłyby naszą uwagę także w codziennym życiu, jak na przykład samo
okaleczenie performerki. Ten typ performansów właśnie na tym polega, 
że artysta podejmuje działania, które nie tylko wzbudziłyby zaintereso
wanie w życiu codziennym, ale taką też funkcję pełnią w ramach przed
stawienia, przyciągając uwagę widzów jako sensacyjny efekt. W ramach 
performansów i przedstawień teatralnych podobne zjawiska odznaczają 
się szczególną wyrazistością. Jak widzieliśmy, należą do nich również 
biorące udział w przedstawieniach dzikie zwierzęta, jak: węże, kojot, 
małpa, sowa afrykańska, pająki ptaszniki, które ściągają na siebie uwagę 
również w ZOO, oraz zwierzęta domowe, jak: psy, koty, konie, kanar
ki czy rybki, które w codziennym życiu ledwo zauważamy. Tymczasem 
omawiane przedstawienia zmuszają widzów do tego, by skupili uwagę 
na zjawiskach najbardziej zwykłych i przez to trudnych do zauważenia. 
Kiedy aktor wysuwa się na pierwszy plan jako embodied mind, a naj- 
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zwykłejszy piecyk węglowy i znana melodia skupiają na sobie uwagę 
całej widowni, wtedy oglądamy coś, co Arthur Danto określił jako roz
jaśnienie zwyczajnego: zwyczajne pojawia się jako rozjaśnione i dla
tego szczególnie godne zainteresowania. W tych przedstawieniach nie 
bez przyczyny zwraca się również uwagę widza na jego własny akt per
cepcji, jak ma to choćby miejsce w nieustannym przejściu od porządku 
obecności do porządku reprezentacji i z powrotem. Sztuka przedstawie
nia w najbardziej oczywisty sposób na tym widać polega, żeby wszystko, 
co się w nim pojawia, uczynić godnym uwagi. A skoro wszystko, co się 
w nim pojawia, równie trudno przewidzieć, to wydaje się ono tyleż za
skakujące, co godne uwagi.

W omawianych tu przedstawieniach wszystkie trzy zasady koncen
trowania uwagi znajdują zastosowanie nie tylko od przypadku do przy
padku, ale przez cały czas ich trwania. A to oznacza, że trudno mówić 
o ekonomii uwagi w przyjętym do tej pory znaczeniu tego terminu. 
Chodzi raczej o nadwyżkę uwagi, o „beztroską rozrzutność” w stosunku 
do tego cennego produktu. Odnosi się to nie tylko do stale z założe
nia skoncentrowanych wykonawców, skupionych zarówno na własnych 
działaniach, jak na zachowaniach i działaniach innych - wykonawców 
i widzów. Odnosi się również do widzów, którzy czują się zobligowa
ni do zwracania uwagi na wszystko, co tylko pojawi się w zasięgu ich 
wzroku. Należy przy tym pamiętać, że uwaga każdego widza odznacza 
się swoistą ekonomią i dlatego nie sposób jej stale utrzymywać w naj
wyższym napięciu. Oglądając przedstawienie, skupiamy się w pełni tyl
ko od czasu do czasu. Jak wykonawcy, tak widzowie zwracają przy tym 
uwagę głównie na własne i cudze ciała.

Seitter definiuje uwagę jako „relatywnie silne pojawienie się w świa
domości jakiegoś przedmiotu czy treści”4. Tymczasem Csórdas wychodzi 
z założenia, że uwaga to bardziej „cielesne i dotyczące wielu zmysłów 
zaangażowanie niż zwykło się przyjmować w definicjach psychologicz
nych”, zaś „somatyczne modele uwagi to kulturalnie zdeterminowane 
sposoby zwracania uwagi całym ciałem na otoczenie, w którym rejestru
je się także cielesną obecność innych”5.1 dopiero taka definicja pokazuje 

4 Ibidem, s. 171.
5 T. J. C s ó r d a s, Somatic Modes of Attention, „Cultural Anthropology” 1993, nr 8, 
s. 138.
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głębsze znaczenie słowa „rozrzutność”. Stan permanentnie podwyższo
nej uwagi pozwala podmiotowi w szczególny sposób doświadczyć sa
mego siebie jako embodied mind. Stanowi to z pewnością kolejny istotny 
składnik doświadczenia estetycznego w czasie przedstawienia.

Stan permanentnie podwyższonej uwagi, jaki wywołuje czy jakiego 
po części wymaga emergencja w przedstawieniach, to faktycznie stan 
niecodzienny i wyjątkowy. Umożliwiane przez emergencję i autopojesis 
pętli feedbacku doświadczenia często odpowiadają tym, które stają się 
naszym udziałem w życiu codziennym. Takim codziennym, zwyczaj
nym, a wręcz trywialnym doświadczeniem jest niemożność swobodnego 
kierowania tak biegiem wydarzeń, w których bierze się udział, jak i na
stępstwem ich sekwencji. Do pewnego stopnia można o nich decydować, 
ale również one na nas wpływają. W codziennym życiu, w polityczno- 
społecznym kontekście oraz specyficznych historycznych uwarunko
waniach wciąż konfrontujemy się z sytuacją, kiedy trudno przewidzieć 
i zaplanować wydarzenia, a ich aktualny bieg równie dobrze mógłby 
przybrać całkiem inny kierunek. Bardzo trudno też rozstrzygnąć, dla
czego wypadki potoczyły się akurat takim torem, choć wciąż szuka się 
przekonujących uzasadnień. W życiu codziennym spotyka się również 
od czasu do czasu ludzi, którzy zdają się posiadać szczególną siłę, pro
mieniującą na innych w ich otoczeniu; kiedy zajmą oni ważną społeczną 
lub polityczną pozycję, wówczas mówimy o charyzmatycznej osobowo
ści, choć nie potrafimy objaśnić istoty tej charyzmy. I ostatni już przy
kład. W życiu codziennym możemy także przeżyć coś w rodzaju ekstazy 
przedmiotów. Odnosi się to głównie do niedostrzeganych zwykle rzeczy, 
które w pewnym momencie z jakichś względów stają się dla nas szcze
gólnie istotne, zaczynają promieniować specyficzną aurą.

Chodzi tu o doświadczenia, jakie z pewnością stały się już kiedyś 
udziałem każdego. Bardzo rzadko stanowią one jednak przedmiot ofi
cjalnego dyskursu, bowiem jako nieodrodne dziecko oświecenia nie 
może on dopuścić ich do głosu i zwalcza je wszędzie tam, gdzie się po
jawiają, odsłaniając zarazem fałszywe założenie, na którym sam został 
ufundowany; założenie, że człowiek jako autonomiczny podmiot jest 
panem swojego losu. Dlatego potrafi wszystko racjonalnie zaplanować 
i następnie te plany realizować. Kiedy pojawi się jakieś nowe zjawisko 
- we wszechświecie czy w kulturze - to musi istnieć dla niego przeko
nujące wyjaśnienie. I jeśli pojawia się coś nowego, to z zasady stanowi 
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to wynik planowanych działań. Wszyscy ludzie są sobie równi, dlatego 
nie mogą istnieć żadne charyzmatyczne osobowości. A kiedy powstaje 
takie wrażenie, to w wyniku określonych technik i praktyk - „tricków”, 
które tworzą pozór charyzmy. Natomiast aura rzeczy to nic innego, jak 
wytwór chorego umysłu. Rzeczy istnieją dla określonych celów, które 
spełniają bądź nie, dlatego należy je pielęgnować lub zniszczyć. Poza 
tym nie mają żadnego innego znaczącego wpływu na ludzi.

Jednak to nie tylko dyskurs oświecenia przeciwstawia się tego typu 
doświadczeniom. Robi to również - z odmiennego punktu widzenia - 
dyskurs postmodernistyczny. Tu podmiot traktuje się jako zupełnie po
zbawiony centrum, więc twierdzenie, że sam mógłby o czymkolwiek 
stanowić, wydaje się bezpodstawną iluzją. Podmiot jest wyłącznie 
przedmiotem oddziaływania takich abstrakcyjnych jednostek, jak język 
czy dyskurs kulturowy: nie podmiot mówi, używając języka, ale jest mó
wiony przez język. Dialektyka bycia-ciałem i posiadania-ciała okazuje 
się w tym kontekście urojeniem. Ciało to zaledwie biema płaszczyzna 
dla kulturowych tropów. A skoro wszystko jest dozwolone, to każde do
świadczenie w ostatecznym rozrachunku stanowi subiektywną konstruk
cję. Nie można zatem wykluczyć, że istnieją podmioty, które w kontak
cie z innymi ludźmi odbierają ich jako osobowości charyzmatyczne, zaś 
przedmioty traktują jak rzeczy auratyczne.

Zdeterminowany przez ideały oświecenia dyskurs demaskuje co
dzienne doświadczenia jako relikty myślenia przedoświeceniowego, jako 
coś oczywistego jedynie na gruncie religijnego czy magicznego myślenia. 
Ten typ świadomości liczy się z istnieniem trudnych do podporządkowa
nia sobie sił i mocy, na które człowiek nie ma żadnego wpływu, dlatego 
też sam musi im ulegać, kiedy ujawniają się w zdarzeniach, w których 
bierze udział. Te siły zdają się oddziaływać za pośrednictwem charyzma
tycznych na pozór ludzi i auratycznych rzeczy oraz decydują o tym, że 
nagle pojawiają się nowe i niemożliwe do wyjaśnienia zjawiska.

Postmodernistyczny dyskurs demaskuje codzienne doświadczenia 
jako iluzje i upiory umysłu, w którym dawne oświeceniowe koncepty 
autonomicznego podmiotu spotykają się z romantycznymi wyobrażenia
mi o zaczarowanym świecie.

Oba dyskursy odmawiają jakiejkolwiek wartości takim doświadcze
niom. Natomiast przedstawienia teatralne i performanse od początku lat 
sześćdziesiątych próbują je rehabilitować z pomocą koncepcji emergen- 
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cji i autopojesis pętli feedbacku, choć nie od razu nobilitować. To prze
cież niecodzienny stan permanentnie podwyższonej uwagi odpowiada za 
to, że stają się one elementami doświadczenia estetycznego. A więc rów
nież tutaj dochodzi do transfiguracji tego, co codzienne i powszednie.

2. Zniesione przeciwieństwa

Jak pamiętamy, Austin wprowadził parę pojęć: konstatujący/per- 
formatywny i z jej pomocą wyjaśnił, że performatywność - w opozycji 
do konstatacji - oznacza działanie aktów mowy, które mają autorefe- 
rencyjny i tworzący rzeczywistość charakter. W ten sposób podważył 
sens wprowadzonej wcześniej opozycji. Jego postępowanie wynikało 
z uzasadnionego podejrzenia, że performatywność uruchamia taki typ 
dynamiki, który podważa przeciwieństwa między pojęciami i prowadzi 
-jak piszę Sybille Kramer - „do destabilizacji schematu pojęć opartego 
na dychotomicznych opozycjach”6.

6 S. Kramer, M. Stahlhut, Das „Performative"..., s. 56.

Podejrzenie Austina potwierdziły kolejne dowody w trakcie przepro
wadzonej tu analizy przedstawień. Jak się okazało, właśnie takie dycho- 
tomiczne i centralne dla naszej kultury pary pojęć, jak: sztuka/rzeczywi- 
stość, podmiot/przedmiot, ciało/duch, zwierzę/człowiek czy znaczony/ 
znaczący, tracą w tych przedstawieniach swoją jednoznaczność, zostają 
wprawione w ruch i zaczynają oscylować, a w ostatecznym rozrachunku 
zostają całkowicie zniesione. Na ile istotna okazuje się ta dynamika dla 
wydarzeniowości przedstawienia? Jak oddziałuje ona na jego estetykę?

Od antyku różnica między sztuką a rzeczywistością odgrywała głów
ną rolę w teorii sztuki. W całej długiej historii tej dyscypliny pojmowano 
i definiowano dzieło sztuki jako wcielenie tych różnic. Dychotomia ta 
leży u podstaw każdego wartościowania, traktuje się ją i stosuje także 
jako decydujące kryterium estetycznej oceny dzieła. Różnica między 
sztuką a rzeczywistością odgrywa fundamentalną rolę niezależnie od 
tego, czy rozumie się sztukę jako mimesis danej i prymamej rzeczywi
stości, czy też wręcz przeciwnie traktuje się ją jako tworzenie nieza
leżnej rzeczywistości, rzeczywistości sui generis, którą znaleźć można 
tylko w dziele sztuki. Dziwi to tym bardziej, że dzieło sztuki to „rzecz” 
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- nawet jeśli szczególnego rodzaju - pośród innych rzeczy i jak inne 
stworzone przez ludzi rzeczy, jak łyżka, stół czy dom, należy do sfery tak 
zwanej obiektywnej rzeczywistości. Powyższe stwierdzenie zachowuje 
ważność niezależnie od tego, czy rzeczywistość traktuje się jako całość 
tego, co dane, jedynie jako to, co stanowi przedmiot mojej percepcji, czy 
też jako jej subiektywny wytwór. Dzieło sztuki różni się od innych stwo
rzonych przez ludzi rzeczy przede wszystkim tym, że nie powstało z my
ślą o jakimś konkretnym codziennym pożytku. Choć mieszkam w domu, 
siedzę przy stole i mogę jeść zupę łyżką, to dzieła sztuki nie mogą- poza 
może celami dekoracyjnymi - znaleźć zastosowania w życiu codzien
nym. Dawno temu i w innych kulturach sztuka pełniła określone funkcje, 
np. w religijnych kultach i polityczno-reprezentacyjnych kontekstach, 
jednak od czasu ogłoszenia jej autonomii krok po kroku wyzwoliła się 
ze wszystkich codziennych kontekstów, choć już nie z przymusów eko
nomicznych. Artyści otrzymują za swoje dzieła taką samą zapłatę, jak 
producenci porcelany czy maszyn parowych. Do końca XVIII wieku to 
głównie zamawiający określali wartość dzieła sztuki jako produktu, zaś 
od początku XIX wieku decyduje o niej rynek sztuki.

Powszechne i oficjalne uznanie odrębności sztuki i życia chroni
ło artystów przed prześladowaniami z powodu niedocenionych dzieł 
i utrudniało do nich dostęp cenzurze. Autonomia nie tylko oznaczała, że 
uwolnione ze wszystkich zastosowań w życiu codziennym i zmienione 
w kosztowne naczynie prawdy dzieło sztuki uznano za rodzaj świętego 
Graala, a przynajmniej awansowano do rangi przedmiotu niemal kulto
wego, zaś sztuka coraz częściej zyskiwała status religii, który podtrzy
mywano w stosownych świątyniach. Autonomia oznaczała również, że 
prawda dzieła sztuki nigdy nie wyczerpuje się w tym, co ono mówi czy 
pokazuje, ale leży głębiej, gdzieś w samym sercu dzieła. Dzieła sztuki 
nigdy nie znaczyły tego, co pokazywały czy co mówiły. Nie należało 
ich błędnie rozumieć jako politycznych czy etycznych oświadczeń, ani 
jako obrazoburstwa czy pornografii, nawet jeśli na pierwszy rzut oka 
mogły za takie uchodzić, nawoływać do zamachu stanu czy rewolucji, 
wychwalać mord, cudzołóstwo, kradzież, zniesławiać Boga i pokazywać 
nagich ludzi. Zawsze przecież znaczyły coś innego, oddzielone głęboką 
przepaścią od rzeczywistości, gdzie można wzywać do zamachu stanu 
i rewolucji, gdzie przestępstwo, obrazoburstwo i pornografia są na po
rządku dziennym. Autonomia sztuki zakładała podstawową różnicę mię
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dzy sztuką a rzeczywistością; różnicę, którą sztuka jednocześnie postu
lowała i potwierdzała.

Taką tezę zdecydowanie i z całą mocą negują przedstawienia i perfor- 
manse powstające od początku lat sześćdziesiątych. Twierdzenie, że nie 
należy rozumieć wprost tego, co one pokazują i mówią, okazuje się w ich 
przypadku bezzasadne. Przez cały czas podejmuje się w nich działania 
o autoreferencyjnym charakterze, które ustanawiają rzeczywistość. Kiedy 
Marina Abramović zgniatała kieliszek i jej dłoń krwawiła, to znaczyło to 
dokładnie tyle, że zgniotła kieliszek i jej dłoń krwawiła. Jej działanie po
woływało do istnienia rzeczywistość zgniecionego kieliszka i krwawiącej 
ręki. Nie dało się w tym przedstawieniu stwierdzić żadnej decydującej 
różnicy między rzeczywistością a sztuką. Wszystko, co zostało w jego 
trakcie wykonane i pokazane, oznaczało to, co zostało wykonane i poka
zane, a to w konsekwencji ustanawiało daną rzeczywistość.

Wszystkie przedstawienia mają charakter autoreferencyjny i two
rzą specyficzną rzeczywistość. Kiedy aktor grający Hamleta przecho
dzi przez scenę, to jego działanie znaczy przede wszystkim przejście 
tego aktora przez scenę i tworzy rzeczywistość tego przejścia. Aktor nie 
udaje, że przechodzi przez scenę. On przechodzi przez nią faktycznie 
i w ten sposób zmienia rzeczywistość. Stanowi to dopiero punkt wyjścia 
dla założenia, że jego przejście zarazem może znaczyć coś innego - na 
przykład, przyjście Hamleta do sypialni Gertrudy. Jak słusznie zauważył 
Max Herrmann, w przypadku teatralnych przedstawień zawsze mamy do 
czynienia z „rzeczywistymi ludźmi” w „rzeczywistych przestrzeniach”. 
Kiedy poruszają się w danym pomieszczeniu, to faktycznie zmieniają 
pozycję swego ciała w przestrzeni oraz zmieniają przestrzeń performa- 
tywną. Performatywne podkreślenie materialności przedstawienia spra
wia, że wszystko, co się w nim dzieje, faktycznie ma miejsce, nawet jeśli 
zyskuje jakieś dodatkowe znaczenia.

Przeciwstawienie sztuki i rzeczywistości wytworzyło kolejne dy- 
chotomiczne pary pojęć, jak choćby: estetyczny/społeczny, estetyczny/ 
polityczny i estetyczny/etyczny. Jak starałam się udowodnić, w omawia
nych tu przedstawieniach wszystkie przeciwstawienia tego typu zosta
ły demonstracyjnie zniesione. Zamiana ról oraz tworzenie społeczno
ści wykonawców i widzów pozwalają przede wszystkim zauważyć, że 
w przypadku przedstawień zawsze chodzi o sytuację społeczną, o jakąś 
formę rozrywki. To, co w czasie przedstawienia wydarza się między 
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wykonawcami i widzami czy też między widzami, wydarza się zawsze 
jako specyficzny proces społeczny, który tworzy specyficznie społeczną 
rzeczywistość. A podobne procesy często nabierają politycznego charak
teru, kiedy dochodzi do ujawnienia natury związku między uczestnika
mi i ustalenia relacji siły. W chwili, gdy jednostka albo grupa usiłuje 
narzucić innym określoną postawę, sposób postępowania, działania czy 
wreszcie światopogląd, mamy do czynienia z relacjami politycznymi. 
Kiedy James Griffith w Commune namawiał widzów, by utworzyli koło 
i wcielili się w mieszkańców wioski My Lai, był to akt polityczny. Kiedy 
Christoph Schlingensief w Chance 2000 - Wahlkampfzirkus ’98 groził 
widzom wykluczeniem z przedstawienia za określone zachowania, był 
to akt polityczny. Kiedy w Two Amerindians... „non-belivers” ośmieszali 
„belivers” i próbowali zmusić ich do odstąpienia od wyznawanych prze
konań, był to akt polityczny. Wychodziło to na jaw zwłaszcza w chwili, 
kiedy coś wymykało się spod kontroli, coś się nie udawało, ponieważ 
inni nie chcieli brać udziału w proponowanej grze: na przykład, kiedy 
odmawiali ustawienia się w koło, albo solidaryzowali z widzami zastra
szanymi przez Schlingensiefa czy też opowiadali się przeciwko „non-be- 
livers”. W tym przypadku, podobnie jak w pozostałych, trudno utrzymać 
klarowne przeciwstawienie między estetycznym i politycznym. Wybrana 
przez artystów aranżacja, stworzona sytuacja, w której stawiali siebie 
i innych, miała zarazem charakter estetyczny i polityczny. Dlatego nie 
dało się żadną miarą odróżnić estetycznego od politycznego lub jednego 
drugiemu przeciwstawić.

Fryderyk Schiller w swojej słynnej mowie przed niemieckim Towa
rzystwem Elektorskim w Mannheim określił teatr jako instytucję umoral- 
niającą, gdyż scena „bardziej niż jakakolwiek inna instytucja publiczna 
[...] jest szkołą praktycznej mądrości, drogowskazem na całe mieszczań
skie życie, nieocenionym kluczem do najtajniejszych zakątków ludzkiej 
duszy”7. Bertolt Brecht zachęcał widzów do tego, by sami znajdowa
li rozwiązanie dla przedstawionych na scenie problemów: „Nie wolno 
głowy w piasek kryć za wzorem strusi. / Rada musi się znaleźć! Musi! 
Musi! Musi!”8. Obaj traktowali jednak teatr jako miejsce wolne od fak

7 F. S c h i 1 1 e r, Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?, [w:] 
Schillers Werke, t. 20, Weimar 1962, s. 95.
’ B. B r e c h t, Dobry człowiek z Seczuanu, [w:] idem, Dramaty, tłum. W. L e w i k, 
t. 2, Warszawa 1962, s. 393.



PRZEDSTAWIENIE JAKO WYDARZENIE 275

tycznego działania. Widz powinien nie tyle włączyć się w przedstawie
nie, ile w społeczne i polityczne stosunki poza teatrem. Przedstawienie 
dostarczy jedynie obrazów, które nim wstrząsną, skłonią do refleksji na 
temat relacji społeczno-politycznych i pokażą, jak na tej podstawie po
winien działać w rzeczywistości społeczno-politycznej. Schiller i Brecht 
nadal traktowali to, co estetyczne jako przeciwieństwo tego, co etyczne. 
Jednak również to przeciwstawienie nie da się utrzymać z uwagi na wiele 
przedstawień i performansów, które powstawały w ostatnich dekadach. 
Widzowie stawiani byli w nich w sytuacji, kiedy musieli podejmować 
decyzje i działać. Ponosili także odpowiedzialność wspólnie z artystą.

Wydaje się zatem, że w ostatnich latach tradycyjne relacje uległy 
głębokim zmianom. Ludzie w „rzeczywistym życiu” coraz częściej za
chowują się jak widzowie, dlatego kiedy są świadkami aktów przemo
cy, nie czują się zobligowani do interwencji i do działania - nawet jeśli 
to działanie miałoby ograniczyć się do wezwania policji przez telefon. 
Tymczasem artyści pracują nad tym, by w czasie przedstawienia posta
wić uczestników w takich sytuacjach, kiedy nie wystarczy obserwować 
i zachowywać się jak widz, ale trzeba odpowiedzieć na wezwanie do in
terwencji, do działania. Sami artyści posuwają się bardzo daleko, czasem 
nawet przekraczają granicę śmiertelnego niebezpieczeństwa, zaś biorąc 
odpowiedzialność za widzów, pozwalają im odczuć, że również oni po
noszą za coś odpowiedzialność, muszą podejmować decyzje i działać.

W takich przedstawieniach nie sposób oddzielić tego, co estetyczne, 
od tego, co etyczne. To drugie stanowi bowiem istotny wymiar pierw
szego. Właśnie z tego względu omawiane przedstawienia stawiają przed 
badaczami tak ogromne wyzwanie. Domagają się ponownego przemy
ślenia relacji między estetycznym i etycznym oraz jej zdefiniowania 
w radykalnie nowy sposób.

Czy z faktu, że omawiane przedstawienia znoszą przeciwieństwo 
między sztuką a rzeczywistością w jego najróżniejszych przejawach 
i postaciach, można wyciągnąć wniosek, że całkowicie likwidują roz
różnienie sztuka/rzeczywistość, że zrównują je ze sobą i tym samym 
kwestionują autonomię sztuki, a może wręcz ją negują? Zanim wycią
gniemy taki wniosek, trzeba przypomnieć, że w tych przedstawieniach 
artyści przy pomocy dostępnych im środków wyrazu - po kosztownych 
przygotowaniach i wielotygodniowych próbach - z pełną świadomością 
próbują stworzyć taką sytuację, która wprawdzie przypomina życie co
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dzienne, ale powstała w sposób laboratoryjny. I jak niechętnie stawia
my znak równości między sytuacją laboratoryjną a życiem codziennym, 
choć pozwala ona zdobyć wiedzę o ludzkich zachowaniach, tak z równą 
niechęcią należy podejść do utożsamienia przedstawienia artystycznego 
z dniem powszednim. Zarazem jednak nie ma między nimi żadnego oczy
wistego przeciwieństwa, nawet jeśli różnią się pod wieloma względami.

Zmusza to do ponownego przemyślenia koncepcji autonomii sztuki. 
Omawianych tu przedstawień z pewnością nie da się adekwatnie opisać 
z pomocą podobnego typu par dychotomicznych pojęć, wskazujących na 
diametralną opozycję między estetycznym i nie-estetycznym. Pokazują 
one raczej, że estetyczne jest jednocześnie społecznym, politycznym 
oraz etycznym. To, co dychotomiczne pary pojęć pokazują jako diame
tralnie różne, tu zostaje wyraźnie utożsamione. Co więcej, okazuje się, 
że o jednym trudno pomyśleć bez drugiego: jedno jest zawsze już tym 
drugim, tym rzekomo mu przeciwstawnym, diametralnie różnym. I to 
właśnie między innymi stanowi o specyfice doświadczenia estetyczne
go w tych przedstawieniach. To, co estetyczne, potrafi się w nich prze
mienić w cudowny - żeby nie powiedzieć magiczny - sposób w swoje 
każdorazowe „przeciwieństwo”, w to drugie - społeczne, polityczne, 
etyczne. To, co estetyczne, stapia się z nie-estetycznym, znika dzieląca 
je granica. Autonomia sztuki staje się tym samym przedmiotem auto
refleksji przedstawienia, przede wszystkim w chwili, kiedy znosi ono 
przeciwieństwo między sztuką a rzeczywistością, między estetycznym 
i nie-estetycznym. Bowiem właśnie zniesienie przeciwieństw, ich sto
pienie się w jedno w analizowanych tu przedstawieniach daje impuls do 
refleksji na temat autonomii sztuki, a jednocześnie radykalnie stawia tę 
autonomię pod znakiem zapytania.

Przedstawienia niwelują takie dychotomiczne pary pojęć, jak: sztu- 
ka/rzeczywistość, estetyczne/nie-estetyczne. A ponieważ je znoszą, to 
przedmiotem refleksji stają się w nich także warunki powstania wyda
rzenia artystycznego. Oczywiście, przedstawienia nie zadowalają się 
wyłącznie zakwestionowaniem tych par pojęć, które odnoszą się do nich 
jako do wydarzeń artystycznych. Wprawiają w ruch także inne przeciw
stawienia, znajdujące się od czasu antyku w centrum kultury zachodniej: 
podmiot/przedmiot, ciało/duch, znak/znaczenie. Co zdarza się w chwili, 
kiedy te przeciwstawienia zostają zanegowane, czy choćby zaczynają 
wokół siebie oscylować?
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Również w tym przypadku widać wyraźnie, że dotychczasowe „albo, 
albo” zostaje teraz zastąpione przez „nie tylko, lecz również”. W autopo- 
jetycznej pętli feedbacku każdy uczestnik to zarazem podmiot i przed
miot. Daje jej nowy zwrot, decydując o tym, co on i inni zobaczą, ale 
musi też pozwolić, by ona, zależna od reakcji innych uczestników, nim 
powodowała. Widać to szczególnie wyraźnie w momencie zamiany ról, 
we wszystkich rodzajach partycypacji widzów i ma też znaczenie dla ich 
aktów percepcji. To, co się pojawia, staje się przedmiotem uwagi widza. 
On jest podmiotem percepcji, zaś to, co postrzega - jej przedmiotem. 
Jednak postrzegany przedmiot może wywierać nań wpływ na wiele spo
sobów. Narusza granice jego ciała, wdziera się w niejako zapach, dźwięk 
czy światło. Widz wdycha ten zapach, czy tego chce czy nie; głos inne
go - aktora czy śpiewaka - rezonuje w jego klatce piersiowej. Między 
oglądającym a oglądanym ma miejsce ciągła wymiana, a więc różnica 
między przedmiotem i podmiotem nie istnieje tu jako podstawowe prze
ciwieństwo, jak przyjmuje to filozofia i inne nauki humanistyczne. Tak 
percepcja, jak autopojetyczna pętla feedbacku oscyluje między pozycją 
podmiotu i przedmiotu, przeskakuje od jednej do drugiej i z powrotem. 
„Podmiot” i „przedmiot” nie tworzą już opozycji, ale oznaczają różne 
stany czy pozycje oglądającego i oglądanego, które można zajmować 
kolejno, a czasem nawet jednocześnie. Może się tak dziać również w ży
ciu codziennym, lecz zdajemy sobie z tego sprawę dopiero w chwili, gdy 
z uwagą oglądamy przedstawienie. Ono pozwala nam doświadczyć sie
bie samych w akcie percepcji jako aktywnie oglądających i jednocześnie 
determinowanych przez to, co oglądamy; jako podmioty i przedmioty 
zarazem.

Jeszcze radykalniej analizowane przedstawienia ukazują opozycję 
ciała i ducha. Nie tylko wprawiają tę dychotomiczną parę pojęć w ruch, 
ale bezpardonowo znoszą przeciwieństwo między nimi. Spektakle po- 
wstająw efekcie procesów ucieleśnienia, które dotyczą tyleż ciał działa
jących osób, co znaczeń. Sugerowałam już, że należy pojmować je jako 
proces tworzenia w przeciwieństwie do koncepcji ucieleśnienia jako 
przeciwieństwa aktu mowy, jak się to ustaliło od końca XVIII wieku, lub 
jako wyrazu czegoś już istniejącego, danego wcześniej, jak podpowiada 
to teoria dwóch światów. Z tego punktu widzenia duch daje się pomyśleć 
tylko jako przeciwieństwo ciała, albo wcale. To właśnie w ciele znajduje 
swoje egzystencjalne podłoże, zostaje powołany do istnienia i pojawia 
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się jako embodied mind, co przede wszystkim ma miejsce w zjawisku 
obecności. Ono też dowodzi, że dychotomiczna para pojęć ciało/duch to 
zupełnie nieodpowiednie narzędzie do opisu człowieka.

Schiller uważał, że zwykłego człowieka można scharakteryzować 
w kategoriach opozycji ciała i ducha, natury zmysłowej i rozsądku. 
Przeciwstawiał mu ideał, w którym dochodzi do pojednania obu zwal
czających się sił i wprowadzenia ich w stan równowagi. W historycznym 
świecie da się to osiągnąć tylko w dziedzinie sztuk pięknych, gdzie in
stynkt materii i instynkt formy łączy się harmonijnie w instynkcie zaba
wy. W tym kontekście często przywołuje się fragment jego Listów o es
tetycznym wychowaniu człowieka (1795): „Człowiek powinien bawić się 
tylko z pięknem, i z pięknem tylko powinien się bawić. Bowiem [...] 
bawi się tylko wtedy, kiedy jest człowiekiem w pełnym tego słowa zna
czeniu, i jest człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, 
kiedy się bawi”’. Słowa Schillera klarownie dowodzą, że przeciwień
stwo ciało/duch jedynie w sztuce może zostać zniesione. Właśnie dla
tego posiada ona takie znaczenie, że potrafi przynajmniej na jakiś czas 
wprawić człowieka w stan, w którym spełnia się „pojęcie” człowiek: 
w stan estetyczny. Tylko wtedy ciało i duch, zmysłowa natura człowieka 
i jego rozsądek, instynkt materii i instynkt formy godzą się ze sobą.

Ta krótka wycieczka pozwala wyraźnie zademonstrować, że koncep
cję człowieka jako embodied mind trudno pogodzić ze wskazaną przez 
Schillera perspektywą połączenia przeciwieństw - oraz z wprowadzo
nym przez Hegla pojęciem zniesienia (Aufliebung). Koncepcja ta zakła
da przecież, że integralną część ludzkiego ciała jako żyjącego organizmu 
stanowi duch. I nie charakteryzuje ona jakiegoś idealnego obrazu, ale 
opisuje zwykłych ludzi. Także w przedstawieniach pojawia się zwykły 
człowiek, nawet jeśli dzieje się tak za sprawą zjawiska obecności, które 
pozwala zauważyć i uświadomić sobie jego „powszedniość”.

Taka koncepcja człowieka prowadzi do relatywizacji kolejnej 
opozycji, opozycji człowiek/zwierzę. Kiedy Beuys wchodził w dialog 
energetyczny z kojotem, a Abramović komunikowała się z wężami za 
pomocą kanałów energetycznych, to oboje uznawali tak człowieka, jak 
zwierzę za źródła energii. Wtedy zatem przeciwieństwo traktowane do-

9 F. S c h i 11 e r, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, [w:] Schillers 
Werke, t. 20, Weimar 1962, s. 359.
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tąd jako fundamentalne stawało się w najlepszym razie różnicą stopnia. 
Omawiane przedstawienia dobitnie udowadniają, że istnieje z pewnością 
szereg różnic, lecz nie istnieje jedna, fundamentalna opozycja.

Jak pokazała analiza przedstawień, w czasie ich trwania zakwestio
nowanych zostało wiele dychotomicznych par pojęć. W tym miejscu 
chciałabym uwzględnić jeszcze tylko parę znaczący/znaczony. Tę różnicę 
przedstawienia kwestionują na dwa sposoby. Z jednej strony za pomocą 
zabiegów autoreferencyjnych nie tylko zaprzeczają przeciwieństwu tych 
pojęć, ale także znoszą jakiekolwiek różnice między nimi. To, co oglą
dam, zyskuje bowiem znaczenie, którego dostarcza nam akt percepcji. 
Z drugiej strony wzmacniają na pozór tę opozycję, kiedy logika asocjacji 
jednemu znaczącemu przypisuje wiele znaczonych, a każdy znaczony 
może odsyłać do każdego dowolnego przedmiotu i każdego innego zna
czonego. Nie można jednak przeoczyć faktu, że takie „wzmocnienie” 
przeciwieństwa stanowi zarazem powód, by je zanegować. Tu również 
nie obowiązuje zasada „albo, albo”, lecz wyłącznie „nie tylko, lecz rów
nież”. Znaczenie danego zjawiska determinuje każdorazowy akt percep
cji, dlatego może ono znaczyć też wszystko inne. A to podważa zarówno 
przeciwieństwo między znaczonym a znaczącym, jak i każdą możliwość 
stabilnego i jednoznacznego przyporządkowania danego znaczącego do 
określonego znaczonego.

Przedstawienia dowodzące niefortunności takich dychotomicznych 
par pojęć znoszą przeciwieństwa, konstytuują rzeczywistość, w któ
rej coś może jednocześnie pojawić się jako coś innego; rzeczywistość 
niestabilności, nieklarowności, wieloznaczności, przejść i zniesionych 
granic. Rzeczywistości przedstawienia nie da się scharakteryzować za 
pomocą dychotomicznych par pojęć. Zarazem jednak odnoszą się one 
przecież do codziennych doświadczeń, do tego, co zwyczajne, zwraca
ją na nie uwagę i dzięki temu doprowadzają do przemiany. Dlatego też 
omawiane tu przedstawienia każą pytać o to, czy odrzucenie dychoto
micznych par pojęć jako nieadekwatnych nie prowadzi w konsekwencji 
do zakwestionowania ich przydatności jako narzędzi heurystycznych 
do opisu pozaestetycznej rzeczywistości10. Przedstawienia destabilizują 

10 Różnica między rzeczywistością estetyczną i pozaestetyczną to także jedna z dy
chotomii, które znosi estetyka perfomatywności. Przedstawienia należą do obu tych 
rzeczywistości.
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schemat dychotomicznego tworzenia pojęć, za pomocą których zwykli- 
śmy pojmować i opisywać rzeczywistość. Wzbudzają zarazem podejrze
nie, że opozycje tego typu nie tyle opisują, ile konstruują rzeczywistość 
niezgodną z naszym codziennym doświadczeniem. Postulują one i pod
trzymują „albo, albo” w sytuacji, kiedy o wiele słuszniejsza wydaje się 
zasada „nie tylko, lecz również”. W dodatku nie okazują się pomocne ani 
jako heurystyczne narzędzia poznania i opisu rzeczywistości, ani jako 
zasady regulujące nasze zachowania i działania. Jeśli przedstawienia 
przypominają życie dlatego, że tak jak ono są nieprzewidywalne i nie
stabilne, to z dużym prawdopodobieństwem parametry, które okazują 
się nieprzydatne do ich analizy, nie pomogą także w poznawaniu i jego 
opisie.

3. Liminalność i przemiana

Kiedy przeciwieństwa zostają zniesione, a wszystko równie dobrze 
może być czymś innym, wtedy uwaga kieruje się na przejście między 
jednym a drugim. Między przeciwieństwami otwiera się przepaść, 
przepaść „pomiędzy”, które staje się uprzywilejowaną kategorią. Moje 
analizy wciąż potwierdzały fakt, że doświadczenie estetyczne możliwe 
dzięki przedstawieniu daje się opisać głównie jako doświadczenie pro
gu, temu zaś, kto go przekracza, przynieść może przemianę. Taki rodzaj 
doświadczenia estetycznego ma ogromne znaczenie dla estetyki perfor- 
matywności. Wiąże się bowiem ono bezpośrednio z wydarzeniowością 
przedstawienia.

Istotne tutaj pojęcie liminalności nie wywodzi się ani z teorii sztu
ki, ani z estetyki, lecz z badań nad rytuałem. Stworzył je Victor Tumer, 
bliski współpracownik Richarda Schechnera, który odwołał się do prac 
Arnolda van Gennepa. W studium Les rites de passage (1909) Gennep 
podjął analizę różnorodnego materiału etnograficznego, by pokazać, że 
większość rytuałów wiąże się z symbolicznym przekroczeniem progu 
i doświadczeniem przejścia. Rytuały przejścia dzielą się na trzy fazy:

Faza wyłączenia, kiedy poddawany(-a) przemianie zostaje wyjęty(-a) 
z nurtu codziennego życia i właściwego mu/jej środowiska społecznego.

Faza progu lub transformacji, kiedy poddawani rytuałowi przejścia 
zostają wprowadzeni w stan „pomiędzy” wszystkimi możliwymi dziedzi
nami, co umożliwia im nowe, częściowo dezorientujące doświadczenie.
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Faza włączenia, kiedy uczestnicy rytuału zostają ponownie włącze
ni do społeczności, a ich nowy status, ich zmieniona tożsamość zostaje 
zaakceptowana.

Tę podstawową strukturę, zdaniem van Gennepa, można obserwo
wać w wielu kulturach, różnice pojawiają się dopiero w przekazywanych 
z jej pomocą treściach. Victor Turner nazwał fazę progu stanem limi- 
nalności (od łacińskiego limen - próg) i określił jako stan labilnej egzy
stencji między Jedną a drugą pozycją przypisaną i zdefiniowaną przez 
prawo, zwyczaj, konwencję i ceremonię”". Wyjaśniał także, że otwie
ra ona pole dla eksperymentu i innowacji, gdyż „w stanie liminalnym 
można wypróbować nowe sposoby gry, nowe kombinacje symboli, co 
pozwala je odrzucić lub zaakceptować”11 12. Przemiany zachodzące w fa
zie liminalnej dotyczą z zasady tyleż statusu społecznego uczestników 
rytuału, ile całego społeczeństwa. W odniesieniu do jednostek oznacza 
to, że chłopcy stają się wojownikami, niezamężna kobieta i nieżonaty 
mężczyzna wchodzą w związek małżeński, chory odzyskuje zdrowie itd. 
W odniesieniu do całego społeczeństwa Tumer określa rytuały jako me
todę odnawiania i ustanawiania grup jako wspólnot oraz dostrzega dzia
łanie przede wszystkim dwóch mechanizmów: po pierwsze, wytworzone 
w czasie rytuału momenty communitas dają uczestnikom podwyższone 
poczucie wspólnoty, które znosi granice między jednostkami; po drugie, 
specyficzne użycie symboli, pojawiających się jako zagęszczone i wielo
znaczne nośniki znaczeń, umożliwia wszystkim uczestnikom skorzysta
nie z różnych ram interpretacyjnych.

11 V. T u r n e r, The Ritual Process..., s. 95.
121 d e m, Variations on a Theme of Liminality, [w:] Secular Rites, red. S. F. M o o r e, 
B. C. M y e r h o f f, Assen 1977, s. 40.
13 U. R a o, K.-P. Köpping, Die „performative Wende": Leben-Rit ual-Theater, 
[w:J Im Rausch des Rituals. Gestaltung und Transformation der Wirklichkeit in kör- 

Ursula Rao i Klaus-Peter Köpping rozwijają i zarazem krytykująpro- 
pozycję Turnera. Z jednej strony podkreślają wieloznaczność rytuałów, 
z drugiej ich specyficzną performatywność, charakter przedstawienio
wy. Ich wydarzeniowość określają w kategoriach „aktów transformacyj
nych”, którym została „przypisana moc transformacji każdego kontekstu 
działań i znaczeń, podobnie jak każdej ramy i wszystkich składających 
się na nią elementów oraz osób pod każdym możliwym względem, dzię
ki czemu osoby i symbole zyskują nowy status”13. Stosownie do tego cy
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towani badacze wychodzą z założenia, że faza liminalna może nie tylko 
prowadzić do przemiany statusu społecznego uczestnika, ale również do 
jego transformacji „pod każdym możliwym względem”, w tym także do 
zmiany jego sposobu postrzegania świata.

Wprawdzie doświadczeniem liminalnym nazwałam doświadczenie 
estetyczne, które umożliwia teatr i sztuka performansu, nie znaczy to 
jednak wcale, że postawiłam znak równości między przedstawieniami 
artystycznymi i rytuałami. Trudno jednak przeprowadzić między nimi 
jakąś jednoznaczną granicę. Przedstawienia artystyczne, jak pokazały 
przykłady Abramović, Beuysa, Nitscha, Schechnera, Schleefa i innych, 
granice podobnego typu wciąż stawiają pod znakiem zapytania i podwa
żają. Tak przedstawienia artystyczne, jak rytuały to efekty pieczołowicie 
przygotowanych inscenizacji; jedne i drugie mogą wykorzystywać sce
nariusze i przechodzić przez okres prób czy korzystać z improwizacji; 
jedne i drugie potrafią tworzyć nową rzeczywistość, a zarazem zapewnić 
widzom rozrywkę; jedne i drugie przewidują dla wykonawców i widzów 
możliwość zamiany ról. W obu przypadkach nie znajduje też zastosowa
nia odwołanie się do ogólnych ram: „To jest przedstawienie teatralne” 
czy: „To jest rytuał”. Jak bowiem widzieliśmy, każdy uczestnik, tak wy
konawca, jak widz, może je z powodzeniem podważyć. Istnieje między 
nimi przynajmniej jedna różnica. W rytuale doświadczenie liminalne 
może zmienić status społeczny, oficjalnie uznaną tożsamość uczestni
ka. Do takich skutków nie prowadzi jednak doświadczenie estetyczne 
w trakcie przedstawienia artystycznego.

W czasie kolejnych analiz wciąż pokazywałam, kiedy i jak powstaje 
stan liminalny, a wraz z nim możliwość transformacji dla tych, którzy 
się w nim znaleźli. Patrząc wstecz, można wskazać na co najmniej dwa 
czynniki, które zawsze wpływają na doświadczenia liminalne: autopoje- 
sis i emergencja oraz zniesienie przeciwieństw. W przypadku doświad
czeń, które czynniki te umożliwiają, zawsze chodzi o doświadczenia 
liminalne.

Wydaje się, że w stan liminalny wprawia uczestników przede wszyst
kim podważenie opozycji sztuka/rzeczywistość oraz innych pochodnych 
przeciwstawień. Najlepiej pokazują to performanse samookaleczeń. 

perlicher Performanz, red. K.-P. K (5 p p i n g, U. R a o, Milnster-Hamburg-London 
2000, s. 10.
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Unieważniają one obowiązujące do tej pory reguły i normy, stwarzając 
dzięki temu dla wszystkich uczestników - także dla performera - stan 
radykalnego „pomiędzy”. Czysto „estetyczne” zachowanie prowadzi 
w tym przypadku do voyeuryzmu czy sadyzmu; czysto etyczne niesie 
ryzyko pokrzyżowania intencji artysty. Nic więc dziwnego, że takie 
performanse stawiają widzów w sytuacji kryzysu, którego nie sposób 
przezwyciężyć, odwołując się do powszechnie uznanych wzorców za
chowań. Obowiązujących do tej pory standardów zachowań nie da się 
zaakceptować, a nowe nie zostały jeszcze wypracowane. Widz wchodzi 
w stan liminalny, znajduje się w fazie zawieszenia. Kryzys może prze
zwyciężyć tylko w chwili, kiedy znajdzie i wypróbuje nowe sposoby 
zachowań, mimo groźby ich niepowodzenia.

Podobna sytuacja cechowała przedstawienia Schechnera i Castorfa 
czy inscenizacje Schleefa, performanse Coco Fusco i Guillermo Gómez- 
-Peny; te przedstawienia, które wciąż kwestionowały opozycję estetycz- 
ne/społeczne czy estetyczne/polityczne. U Schechnera widz cały czas 
poruszał się tam i z powrotem między statusem widza i uczestnika „sztu
ki teatralnej”. Castorf odbierał widzom poczucie bezpieczeństwa, każąc 
im wątpić w to, czy w danym momencie działająjako wykonawcy czy 
jako widzowie; czy oglądają wydarzenia jako niewidoczni dla innych 
obserwatorzy czy może są przedmiotem obserwacji; czy widzą postać 
sceniczną czy też aktora, który wypadł z roli i mówi we własnym imie
niu, wymyśla im i grozi jako Frank czy jako Hendrik Amst, jako Puntila 
czy jako Michael Wittenbom; czy oglądają „fikcyjny” świat czy też znaj
dują się w „prawdziwym” świecie, a może wręcz są fikcyjną postacią 
w fikcyjnym świecie. Castorf prowadzi z widzami taki rodzaj gry, której 
reguł oni często nie potrafią przejrzeć na wylot; ta gra stawia ich sytuacji 
liminalnej, choć wyjście z niej znaleźć można na sposób estetyczny.

Schlingensief prowadzi grę analogiczną, choć o wiele mniej tu roz
rywki, a więcej brutalności. Odmawia przecież widzowi jakiegokolwiek 
wsparcia, dzięki któremu ten mógłby mieć pewność, w jakim rodzaju 
culturalperformance bierze udział, do jakich ram powinien się odwołać, 
jakich reguł, norm i zasad postępowania ma się trzymać. Widz zostaje 
wtrącony w stan najgłębszej niepewności i na własną rękę musi sobie 
z nim poradzić. Schlingensief nie działa jednak jak dobry „szaman”, 
przeprowadzający pewną ręką przez wszelkie turbulencje i zakłócenia 
oraz pomagający znaleźć nowy punkt orientacyjny, nowy sposób po
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strzegania siebie i świata. Każdy widz musi sobie to zapewnić na własną 
odpowiedzialność, nawet jeśli próba przezwyciężenia kryzysu w czasie 
przedstawienia najczęściej prowadzi do powstania nowej sytuacji limi- 
nalnej i nowego kryzysu.

Dychotomiczne pary pojęć służą nie tylko jako narzędzia opisu świa
ta, ale też regulują nasze działania i postawy, dlatego ich zakwestiono
wanie czy odrzucenie oznacza nie tylko destabilizację dotychczasowe
go sposobu percepcji świata, siebie i innych, ale również negację norm 
i zasad, kierujących naszym postępowaniem. Z par pojęć można zwykle 
wydedukować takie ramy, jak choćby: „To jest teatr/sztuka” czy „To jest 
społeczna/polityczna sytuacja”, które podpowiadają odpowiednie zacho
wanie się w definiowanych przez nie sytuacjach. Kiedy przedstawienia 
doprowadzają do kolizji pozornie przeciwstawnych czy tylko odmien
nych ram, widzowie znajdują się pomiędzy wszystkimi przywoływanymi 
tu normami, zasadami, porządkami. Taki stan niektórzy mogą uznać za 
„niegodny miana sztuki”. Organizatorzy Wiener Festwochen 2000, zanie
pokojeni reakcjami widzów na Bitte liebt Österreich! Schlingensiefa, pró
bowali im pomóc, rozdając ulotki z informacją: „To jest sztuka!”. Chcieli 
w ten sposób stworzyć wyraźną granicę, umożliwiającą „odpowiednią” 
reakcję, zachowanie „estetyczne”, a nie agresywne. Jak jednak powin
no się „odpowiednio” zareagować na taki rodzaj wydarzenia? Chodzi 
przecież o próbę wprowadzenia nowego porządku, o eksperymentalne 
dowiedzenie widzom i przechodniom, że ta granica przebiega między es
tetycznie i etycznie motywowanymi zachowaniami. Nic więc dziwnego, 
że Schlingnsief odbierał widzom ulotki rozdawane przez organizatorów.

Stan „pomiędzy” i poczucie kryzysu prowadzą przede wszystkim do 
doświadczenia cielesnej transformacji - zmiany stanu fizjologicznego, 
energetycznego, afektywnego i motorycznego. I na odwrót, przedmio
tem fazy liminalnej, przybierającej niekiedy postać kryzysu, może stać 
się świadomość cielesnych przemian. Odnosi się to zwłaszcza do silnych 
doznań i uczuć, jakie w podmiocie dokonującym aktu percepcji wywo- 
łująnagle pojawiające się zjawiska - jak choćby współczucie, strach czy 
wstręt, które mogą zrodzić się w widzu na widok kruchych, naznaczo
nych śmiercią ciał w Giulio Cesare, albo histeryczny śmiech, kiedy każda 
kolejna strofa „dziękuję” zaczyna się o pół tonu wyżej. Jak widzieliśmy, 
to właśnie silne uczucia dają impuls do działania czy nawet interwencji, 
dzięki której widz zdobędzie nowy status, status wykonawcy, a jedno
cześnie ustanowi i wypróbuje nowe zasady postępowania. W ramach 
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estetyki performatywności nie można oddzielnie rozpatrywać procesu 
powstawania uczuć od procesu wprowadzenia w stan liminalności.

Doświadczenie estetyczne w czasie przedstawienia jako doświad
czenie liminalne można w ostatecznym rozrachunku potraktować jako 
wynik działania mechanizmu autopojetycznej pętli feedbacku. Sytuacja 
liminalna powstaje nie tylko w wyniku doświadczenia ograniczenia swo
body decyzji oraz ciągłej zmiany pozycji podmiotu na pozycję przed
miotu i na odwrót. Każdy zwrot tej pętli trzeba traktować jako przejście 
i zarazem jako sytuację liminalną. Każde przejście, każde przekroczenie 
„progu” wytwarza stan niestabilności, w którym zrodzić się może coś 
nieprzewidywalnego, co niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia, ale rów
nież szansę udanej przemiany. Odnosi się to szczególnie do omawianych 
przedstawień, gdyż przejścia bardzo rzadko mają tu łagodny, niemal 
niewidoczny charakter. Najczęściej są nagłe, czyli zostają dodatkowo 
zaakcentowane. Dopełnienie autopojetycznej pętli feedbacku można za
tem rozumieć i opisywać jako szereg przejść, które zawsze mają w sobie 
wysoki potencjał liminalności i w pełni go uwalniają.

Początek i koniec przedstawienia to szczególne momenty przejść 
jako rozpoczęcie i przerwanie działania autopojetycznej pętli feedbacku. 
Omawiane przedstawienia często nie dzieją się w tradycyjnym budynku 
teatralnym, albo przynajmniej nie respektują obowiązujących konwencji 
i zasad, dlatego problematyzują także przejście z codziennego świata do 
rzeczywistości przedstawienia, oddzielenie widzów od znanego im śro
dowiska i wprowadzenie w świat przedstawienia, przemianę obywatela 
w widza. Także to przejście zyskuje dodatkowy akcent - podobnie jak 
koniec przedstawienia i powrót widzów do pozateatralnego świata.

Odwołując się do opisanych przez van Gennepa rytuałów wyłącze
nia i ponownego włączenia, Schechner ustanowił specjalną ceremonię 
wyłączenia (każdy widz rnusiał pojedynczo przejść przez ciemny kory
tarz do sali teatralnej) i specyficzny rytuał włączenia (wspólne przejście 
ulicami Nowego Jorku). Miały one gwarantować bezpieczne przejście 
przez szczególnie niebezpieczne fazy: przemianę widzów w uczestników 
i następnie ich włączenie do społeczeństwa po doświadczeniach, przez 
jakie przeszli w trakcie przedstawienia. Tak więc ceremonia włączenia 
kończyła zarówno całe przedstawienie, jak fazę liminalną i proces trans
formacji.

W Secret Service Ruckerta wyłączenie z życia codziennego i przej
ście w świat przedstawienia odbywało się w taki sposób, że ktoś z gru
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py wykonawców nakładał widzowi opaskę na oczy i wprowadzał go za 
rękę do sali teatralnej, razem z nim przekraczając próg. W drugiej części 
uczestnicy dodatkowo musieli zdjąć ubranie - często spotykany element 
rytuałów. Rozbieranie się i ponowne zakładanie ubrań symbolizuje wy
łączenie z codziennego środowiska i ponowne weń włączenie. Przejście 
z przedstawienia do świata codziennego miało odwrotny przebieg. Ktoś 
wyprowadzał widza z sali teatralnej, zdejmował mu opaskę z oczu, a on 
zakładał z powrotem swoje ubranie. Jak widać, również tutaj szczególną 
wagę przywiązywano do poczucia bezpieczeństwa w trakcie kolejnych 
przejść, gdyż to, co miało miejsce w czasie przedstawienia, stanowiło 
wysoce niecodzienne i ekstremalnie irytujące doświadczenie dla widza, 
zmienionego w „ślepca”. Również w tym przypadku przejścia, dopełnia
ne jako przekroczenie granic i jako takie funkcjonujące, wprowadzały 
samo przedstawienie w fazę liminalną i inicjowały proces transformacji.

Castorf w Trainspotting postępował zupełnie inaczej. Widzów witał 
we foyer pracownik teatru, prosząc, żeby spokojnie czekali przed wska
zanymi drzwiami. Kiedy zebrała się większa grupa, prowadził ją przez 
wąskie, labiryntowe przejścia schodami w górę i w dół. Do sali wcho
dzili pojedynczo przez niewielkie drzwi, dopiero wtedy orientując się, że 
są na dużej scenie teatru. Kiedy ich oczy przyzwyczaiły się do słabego 
światła i mogli dostrzec rusztowanie z siedzeniami z tyłu sceny, kiero
wali się ku swoim miejscom. Bardzo długo ci, którzy przyszli wcześniej, 
mogli obserwować pozostałych widzów, jak potykając się idą przez sce
nę, niepewni, czy przejście już się skończyło czy też jeszcze znajdują się 
na progu do czegoś nieznanego. Tym samym dodatkowo wzmagała się 
niepewność, którą z natury wywołuje każde przejście. Widzowie odczu
wali je jako fazę dezorientacji, sytuację wyjątkowo liminalną. To samo 
miało miejsce po skończonym przedstawieniu. Aktorzy nadal biegali po 
scenie i zatrzymywali tych widzów, którzy chcieli już wyjść, wciąga
jąc ich w rozmowę o przedstawieniu albo oficjalnie żegnając się z nie
którymi paniami pocałunkiem w rękę. Tak więc żaden z widzów, który 
zdecydował się wyjść z sali, nie mógł być w stu procentach pewien, że 
przedstawienie się skończyło - faktycznie trwało ono do chwili, kiedy 
ostatni widz opuścił salę. Wszystko, co zdarzyło się między wyjściem 
z foyer a powrotem do niego, należy traktować jako fazę liminalną i pro
ces transformacji.

Szczególnie radykalnie postąpili Abramovic i Ulay w performan- 
sie Imponderabilia. Ograniczał się on do tego, że widzowie pojedynczo
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przekraczali próg między dwiema salami muzeum, gdzie oglądali nagie 
ciała performerów. Stanąć na progu, przejść przez próg i pójść dalej - 
a zatem sensem przedstawienia były przejścia jako takie. Trudno wyraź
niej zaakcentować fakt, że w przypadku przedstawień chodzi o przejście 
progu i proces transformacji.

To właśnie autopojesis pętli feedbacku prowadzi do powstania przed
stawienia, a jednocześnie wytwarza stan liminalny. Liminalność wiąże się 
ściśle z autopojesis, wynika z jej wydarzeniowości. Autopoj etyczna pętla 
feedbacku wprowadza widza w stan, który wyrywa go z codziennego 
świata, stawia pod znakiem zapytania dotychczas obowiązujące normy 
i zasady - nawet jeśli niektóre z doświadczeń w czasie przedstawienia 
w pełni pokrywają się z naszymi codziennymi doświadczeniami - i nie 
wskazuje żadnego sposobu dotarcia do nowego punktu orientacyjnego. 
Ten stan można odczuwać jako cierpienie, ale równie dobrze jako roz
rywkę.

Przemiany, którym podlega widz, mają przede wszystkim charakter 
przejściowy. Niektóre nie trwają nawet przez całe przedstawienie, tyl
ko cechują jakiś jego fragment. Należą do nich zmiany fizjologicznych, 
afektywnych, energetycznych i motorycznych stanów ciała, ale także fak
tyczna zmiana statusu, jak choćby zmiana widza w wykonawcę czy wy
tworzenie wspólnoty. Tylko rozpatrując indywidualne przypadki, można 
rozstrzygać o tym, czy faktycznie doświadczenie destabilizacji percepcji 
siebie, innych i świata oraz zniesienie obowiązujących norm i zasad pro
wadzi do odkrycia nowego punktu orientacyjnego, innej percepcji siebie 
i rzeczywistości, a więc do trwałej przemiany. Równie dobrze widz po 
opuszczeniu przestrzeni przedstawienia może uznać przejściową desta
bilizację za bzdurę, zajście bez powodu i konsekwencji, a następnie bez 
większych trudności powrócić do poprzedniego porządku i hierarchii 
wartości. Może też długo jeszcze po przedstawieniu pozostawać w stanie 
dezorientacji i dopiero, kiedy przemyśli wszystko, stworzyć dla siebie 
nowy porządek. Nie zmienia to faktu, że udział w przedstawieniu stał 
się dla niego doświadczeniem przejścia. Ono zaś - jak już udowodni
łam - różni się od rytualnych doświadczeń przejścia przede wszystkim 
ze względu na dwa kryteria, które obowiązują jedynie w odniesieniu do 
rytuału, a mianowicie: 1) trwałość (nieodwracalność) oraz 2) uznanie 
przez społeczeństwo.
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Doświadczenie estetyczne może mieć miejsce nie tylko w trakcie 
niezwykłego wydarzenia, ale także w życiu codziennym. W rozma
ity sposób wskazywałam już na to, że w czasie przedstawienia można 
przejść przez doświadczenia, które pod wieloma względami nie różnią 
się od codziennych doświadczeń - nawet jeśli pozostająone wykluczone 
z oficjalnego dyskursu; że można postrzegać całkiem zwyczajne ciała, 
działania, ruchy, rzeczy, dźwięki, zapachy, które jednocześnie wydają 
się niezwyczajne, są w stanie rozjaśnienia. Wiele przedstawień odznacza 
się bowiem tym, że zwracają uwagę na zdarzenia codzienne, umykające 
naszej uwadze, jak choćby Sileni Pieces Cage’a, w czasie których moż
na było usłyszeć tak zwaną ciszę. Kiedy to, co codzienne, zyskuje wi
doczność, przeciwieństwa stają pod znakiem zapytania a rzeczy okazują 
się własnym przeciwieństwem, wtedy widzowie przeżywają świat jako 
„zaczarowany”. I właśnie to zaczarowanie wprawia ich w stan liminalny 
i prowadzi do przemiany.



ROZDZIAŁ VII

Ponowne zaczarowanie świata

Wszystko, co zdarza się w przedstawieniu, można podsumowują- 
co opisać jako ponowne zaczarowanie świata i przemianę wszystkich 
uczestników tego zdarzenia. Proces transformacji umożliwia i stymuluje 
przedstawienie jako wydarzenie. Znajduje to wyraz w fizycznej współo- 
becności wykonawców i widzów, w performatywnym wydobyciu mate- 
rialności jego elementów oraz emergencji znaczeń. Specyfika przedsta
wień teatralnych i performansów od lat sześćdziesiątych polega na tym, 
że wciąż na nowo wydobywają one na jaw warunki powstawania przed
stawień i właściwe im procesy przemian, podejmując z nimi przewrotną 
grę i poddając refleksji. Pozwala to zwrócić uwagę na proces artystyczny 
typowy dla wszystkich przedstawień, niezależnie od ich rodzaju i czasu 
powstania. Jednak przedmiotem rozwijanej tu estetyki performatywno- 
ści są przede wszystkim przedstawienia i performanse powstające od lat 
sześćdziesiątych.

Ze względu na zakres dokonywanych tu uogólnień należy wykonać 
tyleż gest pewnego ograniczenia, ile również rozgraniczenia. Estetyka 
performatywności nie ma bowiem ambicji, żeby zająć miejsce tradycyj
nej estetyki dzieła, twórczości i recepcji. Tam, gdzie przebiegają proce
sy artystyczne, które bez trudu można opisać posługując się terminami 
„dzieło”, „twórczość” i „recepcja”, nie ma potrzeby wprowadzania es
tetyki performatywności, nawet jeśli często obiecuje ona uzupełnienie 
dotychczasowych ustaleń. Estetyka performatywności odnosi się raczej 
do tych procesów artystycznych, których nie da się adekwatnie opisać 
z pomocą takich pojęć, jak „dzieło”, „twórczość” i „recepcja”. Te proce
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sy, jak przykładowo pokazują analizowane przeze mnie przedstawienia, 
badano dotąd w sposób niewystarczający i fragmentaryczny w ramach 
istniejącej estetyki dzieła, twórczości i recepcji.

Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku - a po części już w teorii 
i praktyce historycznej awangardy lat 1900-1930 - sztuki „nieteatral- 
ne” wykazują tendencję do tego, by podobnie jak teatr wysuwać na plan 
pierwszy aspekt przedstawieniowy. Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę 
tendencje w sztuce po zwrocie performatywnym, wówczas stworzenie 
estetyki performatywności okaże się koniecznością nie tylko dla teatru, 
ale także dla innych sztuk.

Ponieważ podstawą tej estetyki jest przedstawienie, może ona ob
jąć swoim zasięgiem nie tylko przedstawienia artystyczne, ale również 
wszelkie inne typy przedstawień. Od lat sześćdziesiątych, czyli od cza
su zwrotu performatywnego z jednej strony, a rozpowszechnienia się 
nowych mediów z drugiej, powstała w naszej kulturze wielość typów 
przedstawień nowego rodzaju, m.in. w dziedzinie polityki, sportu, wido
wisk i kultury świętowania. Nie mają one wcale ambicji, by uznawano 
je za sztukę; przygotowuje się je i traktuje raczej jako nowe możliwo
ści teatralizacji i estetyzacji życia codziennego, jako sposoby i środki 
ponownego zaczarowania świata1. Ponieważ estetyka perfomatywności 
również powinna je uwzględnić, wydaje się bardzo dobrym polem do 
tego, by na nowo poddać tu dyskusji zmieniające się wciąż relacje mię
dzy tym, co estetyczne i nieestetyczne, między sztuką i niesztuką, sta
wiając zarazem pytanie o autonomię sztuki dzisiaj.

1 Ze względu na charakter tego procesu trudno dojść do przeciwnego wniosku; wnio
sku jakoby wraz z procesem odczarowania świata w Oświeceniu doszło do zmniej
szenia się liczby i jakości przedstawień. W XIX wieku zrezygnowano wprawdzie 
z szeregu przedstawień, jak choćby z publicznych egzekucji, ale powstawały jedno
cześnie nowe gatunki performatywne, jak: cyrk, wystawy powszechne i kolonialne, 
pokazy striptease’u (pod pewnymi względami można do tych przedstawień zaliczyć 
także domy towarowe). Oficjalnie przypisywano im albo dydaktyczno-umoralnia- 
jącą funkcję, albo też tolerowano jako konieczne koszta postępującego procesu ra
cjonalizacji życia. Można założyć, że uczestnicy tych przedstawień przeżywali je 
w zupełnie inny sposób. O wystawach powszechnych w tym kontekście por. m.in. 
P. A11 e n b e r g, Ashantee, Berlin 1987.

Prowadząc moje rozważania, przede wszystkim w ostatnim rozdziale 
poświęconym przedstawieniu jako wydarzeniu posługiwałam się dwoma 
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pojęciami; pojęciami inscenizacja i doświadczenie estetyczne, które nie
wątpliwie łączy ścisły związek z procesami ponownego zaczarowania 
świata i przemianą uczestników przedstawienia. Nie podjęłam jednakże 
do tej pory żadnej próby uściślenia tych pojęć, fundamentalnych dla es
tetyki performatywności. Oba powstały w XIX wieku i były wielokrot
ne redefiniowane. Aż do lat siedemdziesiątych miały dość ograniczony 
zasięg, choć ze zgoła odmiennych powodów. Pojęcie inscenizacji aż do 
zwrotu performatywnego należało do ściśle teatralnej terminologii, zna
nej niewielu specjalistom. Natomiast istotne dla rozumienia doświad
czenia estetycznego tradycje nie były kontynuowane po drugiej wojnie 
światowej. Nawiązała do nich dopiero w latach siedemdziesiątych tak 
filozofia estetyki (przede wszystkim Rüdiger Bubner), jak też powstająca 
właśnie wtedy estetyka recepcji, rozwijając to pojęcie pod kątem relacji 
podmiotu z przedmiotem jego recepcji. Termin inscenizacja stracił swój 
ściśle fachowy charakter dopiero w latach osiemdziesiątych, jeśli nie li
czyć kilku zapowiedzi tej zmiany w poprzedniej dekadzie. Stał się teraz 
pojęciem z dziedziny estetyki ogólnej i aż do dzisiaj cieszy się niesłab
nącym powodzeniem.

To wcale nie przypadek, że oba pojęcia w czasie zwrotu performa- 
tywnego przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych bądź wkrót
ce po nim zostały przypomniane lub na nowo zdefiniowane, a następnie 
znalazły szerokie zastosowanie. Zwrot performatywny przyczynił się 
przecież do zniesienia granic tyleż między sztukami, ile między sztu
ką i niesztuką, o ile nie był wręcz tego główną przyczyną. Pojawiła się 
wtedy potrzeba sformułowania takiej terminologii, która z jednej strony 
obejmie różne gatunki sztuki, z drugiej zaś pozwoli opisać estetyczne 
aspekty nieartystycznych zjawisk i procesów. Do tego właśnie celu tak 
termin inscenizacja, jak doświadczenie estetyczne nadawały się jak ulał. 
„Inscenizacja” znajduje dziś zastosowanie nie tylko w dyskursie kry
tycznym różnych sztuk, ale również w tym, który odnosi się do takich 
przedstawień nieartystycznych, jak wszystkie procesy teatralizacji i es- 
tetyzacji życia codziennego. „Doświadczenie estetyczne” oznacza nie 
tylko doświadczenia oferowane przez uznane rodzaje sztuk, ale obejmu
je także takie specyficzne doświadczenia, których powodem są zjawiska 
i procesy pełniące funkcję estetyczną, niezależnie od tego, czy chodzi 
o zjawiska i procesy z dziedziny mody, designu, kosmetyki, reklamy, 
sportu, architektury miast i ogrodów czy natury.
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Podczas gdy pojęcie dzieła domaga się uzupełnienia przez pojęcie 
twórczości oraz recepcji, pojęcie wydarzenia w procesach estetycznych 
znajduje dopełnienie w pojęciu inscenizacji i doświadczenia estetyczne
go. Triada tych pojęć tworzy szkielet konceptualny estetyki performa- 
tywności. Zanim jednak przedstawię zasięg i możliwości takiej estetyki, 
chciałabym podjąć próbę definicji często przeze mnie używanych, choć 
nigdy dotąd precyzyjnie nie określonych pojęć „inscenizacja” i „do
świadczenie estetyczne”.

1. „Inscenizacja”

Nawet jeśli pojęcie inscenizacji pojawiło się w XIX wieku, to obej
mowane nim praktyki znane są od dawna i miały miejsce wszędzie tam, 
gdzie przygotowywano przedstawienia. Wieloosobowe przedstawienia 
wymagały nie tylko specjalnych przygotowań, ale także starannych 
i czasochłonnych prób. W Atenach przedstawienia tragedii odbywały 
się w ramach największych i najbardziej reprezentatywnych świąt tego 
miasta-państwa, czyli Wielkich Dionizjów i stanowiły ich część. Jak 
zaświadczają wiarygodne źródła, przygotowania do nich trwały całymi 
miesiącami. Odpowiedzialność spoczywała z reguły na jednej osobie, 
która pisała tekst i prowadziła próby z chórem i aktorami. (Nie ponosiła 
ona jednak kosztów przygotowań - należało to do zadań jednego z bo
gatych obywateli ateńskich.) Szczególnie wiele czasu i energii musia- 
ły pochłaniać przygotowania tych, którzy występowali jako chór, czyli 
mieli śpiewać i tańczyć. Za każdym razem osoby odpowiedzialne, jak 
choćby powszechnie znani Ajschylos, Sofokles i Eurypides, wkładały 
w nie wiele wysiłku i pracy, przygotowując i przeprowadzając proces 
inscenizacji. Ludzie teatru, którzy dwa razy zwyciężali w tragicznym 
agonie, zdobywali wielki prestiż i uznanie. Odnoszący sukces pisarz/ 
reżyser cieszył się takim szacunkiem w oczach swoich współobywate
li, że chętnie powierzano mu ważne polityczne i wojskowe stanowiska. 
I tak Sofokles, który między 468 a 406 rokiem (czyli od jego pierwszego 
udziału w konkursie aż do śmierci) odniósł dwadzieścia niekwestiono
wanych zwycięstw, w latach 443-442 sprawował urząd hellonotamiasa; 
w latach 441-439 dzięki - jak dowodzą przekazy - sukcesowi swojej 
Antygony razem z Peryklesem dowodził wojskiem ateńskim tłumiącym 
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bunt na Samos; w 428 roku znów powierzono mu dowództwo, tym ra
zem wraz z Tukidydesem, zaś w 411 został wreszcie wybrany na probula. 
Nic chyba lepiej nie świadczy o tym, że umiejętność wymyślania strate
gii inscenizacyjnych, dzięki którym powstawało skuteczne artystycznie 
przedstawienie, była dla Greków znakiem szczególnych kwalifikacji do 
sprawowania politycznych i wojskowych urzędów.

Trudno sobie wyobrazić przedstawienie bez inscenizacji. Jednak 
samo pojęcie jako termin fachowy pojawiło się dopiero w XIX wieku, 
do słownika języka niemieckiego trafiło już na samym początku tego 
stulecia. August Lewald tak je objaśniał w artykule In die Szene setzen 
(Wystawić na scenie, 1837):

Stosunkowo niedawno we wszystkich niemieckich teatrach zaczęto używać 
wyrażenia „wystawiać na scenie”; usłyszałem je po raz pierwszy w 1818 
roku w Wiedniu i nie bardzo wiedziałem, co ono znaczy. Spotkany na uli
cy pan Carl Blum powiedział mi wtedy, że chce tak długo zatrzymać się 
w Wiedniu, aż wystawi na scenie swój najnowszy balet Alina. Brzmiało to 
bardziej szlachetnie niż pokazać czy dać w teatrze. Prawdopodobnie przeję
liśmy to wyrażenie od Francuzów. Oni przecież mówią „la misę en scene”, 
„wystawienie na scenie”, lecz z tego zwrotu myśmy do tej pory raczej nie 
korzystali2.

2 A. L e w a 1 d, In die Szene setzen, [w:] Texte zur Theorie des Theaters, red. K. L a- 
z a r o w i c z, Ch. B a 1 m e, Stuttgart 1991, s. 306 i n.
3 Ibidem, s. 306.

W czasie przygotowań tekstu do druku Lewald uzupełnił ten fragment 
o stosowny przypis: „Ostatnio bardziej popularne jest słowo insceniza
cja”. Postarał się także bliżej je określić: „«Wystawić na scenie» znaczy 
wystawić dzieło dramatyczne na pokaz, innymi środkami uzupełniając 
intencje poety i wzmacniając oddziaływanie dramatu”3. Pojęcie to od
nosiło się zatem do teatru literackiego i powstało w kontekście teorii 
dwóch światów. Nie oznaczało jednak - lub nie ograniczało się do takie
go znaczenia - procesu „tłumaczenia” znaczeń wyrażonych i przekaza
nych z pomocą znaków językowych na znaki teatralne, jak proponowali 
teoretycy w XVIII wieku. Lewald na pierwszy plan wysunął raczej fakt, 
że na scenie zostaje pokazane, unaocznione to, co w tekście dramatu 
znalazło jedynie językowy wyraz, a więc istnieje jedynie w wyobraźni, 
na scenie mentalnej.
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Jak już zaznaczył Lewald, wyrażenie „wystawić na scenie”/„insceni- 
zacja” w podanym przez niego znaczeniu pochodzi z języka francuskie
go4. Świadectwa jego użycia sięgają początku XIX wieku, a mnożą się 
po 1835 roku. Stosuje się je w znaczeniu „dispositions prises pour mettre 
une pièce en état d’être représentée” (środki przedsięwzięte w celu wysta
wienia na scenie sztuki)5 lub w sensie „transformer (un texte dramatique) 
en spectacle” [przekształcić (tekst dramatyczny) w spektakl]6. W tym sa
mym czasie zmieniło się też odpowiednio znaczenie wyrażenia „mettre 
en scène”. Także te terminy odnosiły się głównie do teatru literackiego. 
Punkt wyjścia stanowi tu założenie, że rzeczą prymamą i daną jest lite
racki tekst dramatu, który w trakcie specyficznego procesu - zwanego 
mise en scène - ulega przemianie w przedstawienie. Wprowadzenie tego 
pojęcia świadczy o tym, że proces transformacji przestał być oczywisty 
i bezproblemowy, a ludzie teatru zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że 
wymaga on stosowania odpowiednich strategii przedstawieniowych.

4 Już od 1660 roku zadomowiło się tam wyrażenie „mettre quelqu’un, quelque chose 
sur la scène” - choć w zupełnie innym znaczeniu. Oznaczało bowiem „umieścić 
kogoś lub coś w literackim lub innym artystycznym dziele”, na przykład na obrazie. 
Pod koniec XVIII wieku zastąpiło je wyrażenie „mettre sur scène”. Przykład jego 
najwcześniejszego wykorzystania można znaleźć w Salonach Diderota z 1765 roku, 
gdzie zostało użyte w odniesieniu do malarstwa.
5 Französisches etymologisches Wörterbuch, t. 11, Basel 1964, s. 294.
6 Dictionnaire historique de la langue française, t. 2, Paris 1994, s. 1892.

Pojęcie „mise en scène”/„inscenizacja” powstało w czasie, kiedy 
teatr ulegał daleko idącym zmianom: reżyser z rzemieślnika stał się ar
tystą, wręcz twórcą „dzieła teatralnego”. Goethe, kiedy prowadził teatr 
dworski w Weimarze (1791-1817), pod wieloma względami sprawował 
tak właśnie rozumianą funkcję: prowadził próby czytane, by zapoznać 
aktorów z akcją całego utworu scenicznego, a zwłaszcza z miejscem 
każdej postaci w konstelacji pozostałych (do tej pory aktor z reguły 
znał jedynie własną rolę); szczegółowo instruował malarzy, jak mają 
wykonać scenografię, dobierał kolory dekoracji i kostiumów; ustalał 
przejścia i ustawienie aktorów, przeprowadzał z nimi próby deklama
cji, gestów i ruchu na scenie oraz wybierał „odpowiednią” muzykę. Te 
właśnie czynności zarówno Lewald w swoim tekście, jak Allgemeine 
Theater-Lexicon z 1846 roku opisują jako zadania reżysera, definiując 
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termin „Inscenesetzen” (wystawienie na scenie)7 8. Jednakże dworski te
atr w Weimarze stanowił pod tym względem bardziej wyjątek niż regu
łę. Dopiero w latach czterdziestych XIX wieku zaczęto powszechnie za 
zadanie reżysera uznawać „takie ustawienie osób i rekwizytów, żeby 
powstała całość przekrzywiająca poezję dramatyczną”, jak wyjaśnia 
słownik. W tym samym czasie weszło też w zwyczaj umieszczanie na
zwiska reżysera na afiszu teatralnym.

7 Por. Allgemeine Theater-Lexicon oder Encyclopädie alles Wissenswerthen für Büh
nenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde, red. K. Herloßsohn, H. Marg- 
g r a f f et al., t. 3, Altenburg-Leipzig 1846, s. 284.
8 A. L e w a 1 d, op. cit., s. 308.
’ F. v o n A k ä t s, Kunst der Scenik in ästhetischer und ökonomischer Hinsicht, Wien 
1841, s. IV.

Jednak w latach czterdziestych nie było jeszcze zgody co do tego, czy 
„wystawienie na scenie” należy traktować jako działalność artystyczną 
i odpowiednio do tego oceniać czy też chodzi tu raczej o zadanie czysto 
techniczne. Lewald - podobnie jak autor hasła w Allgemeine Theater- 
-Lexicon - podkreślał z przekonaniem, że jest to czynność wymagająca 
szerokiej wiedzy i zdolności. Obejmuje przecież nie tylko rozmaite sztu
ki - poezję, sztukę aktorską, malarstwo, muzykę - ale również wiedzę 
na temat historycznych stylów architektonicznych i ubrań, „aby uniknąć 
anachronizmów”“. Nawet jeśli dla Lewalda „wystawienie na scenie” to 
bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, którego znaczenie dla teatru 
trudno zakwestionować, to w żadnym miejscu nie wspomina on o pro
cesie artystycznym. Franz von Akäts w pracy Kunst der Scenik in ästhe
tischer und ökonomischer Hinsicht (Estetyczny i ekonomiczny aspekt 
sztuki sceny, 1841) odróżnia w „sztuce wystawy” „nadawanie porządku 
i ozdabianie” od „nadawania porządku istotom żyjącym”. Zalicza on in
scenizację do dziedziny sztuk pięknych, ponieważ jej celem jest „przed
stawienie idei estetycznych za pośrednictwem obrazów”, choć zarazem 
odmawia jej statusu „twórczości samej w sobie”9. Sztukę wystawiania, 
pojmowanąjako czyste rzemiosło, Akäts objaśnia także na gruncie teorii 
dwóch światów: po jednej stronie mamy idee estetyczne, po drugiej obra
zy, które tworzy inscenizacja, aby te idee przedstawić, ucieleśnić. Termin 
inscenizacja przez cały XIX wiek oznaczał nadawanie widzialnej postaci 
czemuś, co istnieje „gdzie indziej” - w tekście literackim lub sferze idei 
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estetycznych. Nie ma ono jeszcze postaci dostępnej dla zmysłów, lecz 
istnieje wyłącznie w wyobraźni i w myśli. Zadanie i funkcja inscenizacji 
na tym właśnie polega, aby nadać ideom widzialną postać. Inscenizacja 
zatem to zestaw odpowiednich strategii przedstawieniowych.

Takie podstawowe określenie tego pojęcia zmieniło się dopiero 
w chwili, kiedy na przełomie XIX i XX wieku inscenizator został uzna
ny za artystę, a jego działania przestały się odnosić wyłącznie do tekstu 
literackiego. Historyczne awangardy uznały teatr za niezależną od litera
tury, samodzielną formę sztuki. Edward Gordon Craig tak pisał w swoim 
manifeście Sztuka teatru (1905):

Sztuka teatru nie polega ani na aktorstwie, ani na przedstawianych dziełach, 
ani na scenerii i tańcu, lecz składa się ze wszystkich elementów, które tamte 
pojęcia zawierają: z akcji, która jest duszą gry aktorskiej; ze słów, które są 
ciałem literatury; z linii i kolorów, które są rdzeniem dekoracji, z rytmu, 
który jest istotą tańca10.

10 E. G. C r a i g, Sztuka teatru - dialog pierwszy, [w:] i d e m, O sztuce teatru, tłum. 
M. Skibniewska, Warszawa 1985, s. 132.
11 Ibidem, s. 138.
12 Por. L. Schreyer, Das Biihnenkunstwerk, „Der Sturm” 1916, nr 7, 5, s. 50.
13 E. G. C r a i g, Artystom teatru przyszłości, [w:] i d e m, O sztuce teatru, s. 68.

Przedstawienie nie powstaje w efekcie przekształcenia tekstu literackie
go, ale na drodze wyboru, połączenia i prezentacji jego najmniejszych 
konstytutywnych elementów. Zajmuje się tym reżyser, który „gdy nauczy 
się po mistrzowsku posługiwać akcją, słowem, linią, kolorem i rytmem, 
stanie się może artystą”11. W ten sposób, jak dowodzi Lothar Schreyer 
w DasBiihnenkunstwerk(Dzieło sztuki scenicznej, 1916), przedstawienie 
zyskuje status „samodzielnego dzieła sztuki”, zaś teatr staje się „sztuką 
niezależną od innych”12. Tym samym działalność reżysera i wystawienie 
na scenie awansują do poziomu twórczości artystycznej. Celem insceni
zacji przestaje zatem być „nadanie widzialnej postaci dziełu dramatycz
nemu, [...] aby dopełnić intencji poety i wzmocnić działanie dramatu” - 
jak pisał Lewald. Kiedy Craig stwierdza, że ta widzialna postać powinna 
wydobyć na jaw „rzeczy niewidzialne”13, to można odnieść wrażenie, że 
odwołuje się on do teorii dwóch światów, sugerując, że dzięki insceniza
cji pojawia się coś, co do tej pory istniało „gdzie indziej”, w „królestwie 
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niewidzialnego”. Jednak jego dalsze wywody stawiają taki punkt widze
nia pod znakiem zapytania. Craig piszę bowiem:

Jest coś, nad czym człowiek nie nauczył się jeszcze panować, coś, o czym 
nawet nie śnił, a co czeka na niego, by się zbliżył z miłością; to coś, chociaż 
niewidzialne, zawsze było obecne w ludzkim świecie. Przyciągające prze
możnie, ale skore do ucieczki, to coś czeka na właściwych ludzi, gotowe 
z nimi szybować po wszystkich okręgach nadziemskich: Ruch14.

14 Ibidem, s. 68-69.
15 Cyt. za: Texte zur Théorie des Theaters..., s. 341.

Zadanie inscenizacji polega na tym, żeby uwidocznić ruch, pokazać go 
tu i teraz. Wprawdzie ruch istnieje zawsze, często jednak pozostaje „nie
widzialny”. Kiedy reżyser pracuje nad tym, by nadać mu widzialną po
stać, to chce, żeby dało się zobaczyć ruch sam w sobie. W wywodach 
Lewalda, w Theater-Lexicon i u Akâtsa idzie zawsze o to, żeby insce
nizacja nadała widzialność czemuś innemu, żeby przedstawiając coś, 
nadała temu widzialną postać. Tymczasem inscenizacja u Craiga to uży
cie wszystkich artystycznych i technicznych środków przede wszystkim 
po to, żeby ona sama stała się widoczna. Nie oznacza to wcale, że widz ją 
po prostu zobaczy, lecz że zobaczy jej „przemożny cud”, to znaczy zoba
czy jej znaczenie dla niego; zobaczy jąjako coś, co potrafi „zaczarować” 
jego świat, przemienić go: inscenizacja polega na użyciu określonych 
strategii przedstawieniowych, uruchomieniu procesów powołujących 
coś do istnienia. Inscenizacja nie tylko więc coś przedstawia, lecz przede 
wszystkim sprawia, że to, co pokazywane, zaczyna istnieć tu i teraz.

Jednak obok tej nowej definicji inscenizacji bardzo długo utrzy
mywało się - i po części utrzymuje nawet dzisiaj - w rozmaitych mo
dyfikacjach i wariantach przekonanie, które wyraził już Lewald, choć 
ważności nabrało dopiero w XX wieku; przekonanie, że w przypadku 
inscenizacji mamy do czynienia z twórczością artystyczną. Na przykład 
Jacques Copeau w artykule na temat reżyserii i inscenizacji zmieszczo
nym w Encyclopédie Française (Paris 1936) określał je jako „sumę ar
tystycznych i technicznych zabiegów, z pomocą których dzieło zapisane 
w formie tekstu przez autora przechodzi ze swego czysto duchowego 
i ukrytego istnienia w rzeczywisty i teraźniejszy byt teatralny”15. Tekst 
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rozumiał przy tym jako coś uprzedniego, „duchowego”, co w procesie 
inscenizacji uzyskuje dostępną zmysłom, cielesną postać.

Takie założenie - podtrzymujące ważność teorii dwóch światów - 
przyjmuje Wolfgang Iser w swoich rozważaniach na temat inscenizacji, 
którą z dziedziny estetyki chce przenieść na grunt antropologii, powołu
jąc się na opisany przez Plessnera dystans, jaki ma człowiek do samego 
siebie. Zdaniem Isera inscenizacja to właśnie „pojawienie się tego, co nie 
może być teraźniejsze”. Musi ona zatem

założyć coś [...], co dzięki niej uzyska widzialną postać. To, co założone, 
nigdy nie uzyska w pełni kształtu w inscenizacji, gdyż inaczej ona sama mo
głaby być tym, co stanowi jej założenie. Innymi słowy, każda inscenizacja 
żyje tym, czym sama nie jest. Ponieważ wszystko, co się w niej materiali- 
zuje, służy temu, co nieobecne. Uzyskuje ono wprawdzie obecność dzięki 
temu, co istnieje, ale samo nie może pojawić się tu i teraz14.

16 W. I s e r, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven einer literarischen Anthro
pologie, Frankfurt/Main 1991, s. 505 i 511.

To, co było przedmiotem moich rozważań przede wszystkim w rozdzia
le czwartym, od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych co
raz częściej nazywano inscenizacją, która ani nie odwołuje się do cze
goś, co istniało wcześniej, ani nie potrzebuje wsparcia w postaci teorii 
dwóch światów. Inscenizację definiuje się teraz - jak zrobił to już Craig 
-jako zespół strategii powołujących do istnienia pewną rzeczywistość. 
Artystyczne i techniczne środki zostają użyte tak, by aktor pojawił się 
jako obecny, a przedmioty pokazały się w ekstazie i zwróciły uwagę 
widzów na fenomen swego istnienia, by ich fenomenalny byt znalazł 
się w centrum ich uwagi. Wtedy w ciele aktora i za jego sprawą oraz 
w rzeczach i za ich sprawą pojawią się one same w swojej momental
nej teraźniejszości. Aktor/wykonawca wytwarza obecność i pokazuje 
się widzom w tej wytworzonej przez siebie obecności. A kiedy ludzie 
i przedmioty są obecne tu i teraz jako one same, wówczas świat wydaje 
się zaczarowany. Zatem zaczarowanie rodzi się z autoreferencyjności, 
jest wyzwoleniem od obligacji rozumienia, ujawnieniem „właściwego 
znaczenia” ludzi i rzeczy.

W procesie inscenizacji wypróbowuje się i określa - a po kilku 
przedstawieniach często zmienia - sposób, w jaki powinien przebiegać * 
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performatywny proces wytwarzania materialności. Dlatego inscenizację 
należy rozumieć jako proces intencjonalny. Z pomocą różnych zabiegów 
- aż do wykorzystania działania przypadku - ustala się, jakie elementy 
zostaną uzyskane w sposób performatywny, to znaczy, kiedy i w jakim 
miejscu przedstawienia się pojawią, jak będą się poruszać i w miarę po
trzeb zmieniać oraz kiedy i gdzie znów znikną z wyznaczonej im prze
strzeni. Można zatem opisać inscenizację jako proces, w którym stop
niowo rozwija się i wypróbowuje strategie decydujące o tym, co, kiedy, 
gdzie i jak uzyska widzialny kształt dla widzów. Odpowiednio można 
określić inscenizację jako strategię performatywnego wytwarzania i po
kazywania w ustalonej kolejności i w określonej przestrzennej konstela
cji zjawisk przemijających, efemerycznych.

Temu opisowi najbardziej odpowiada definicja inscenizacji, którą 
zaproponował niedawno Martin Seel. Nazwał ją „inscenizacją teraźniej
szości. Skupiającym na sobie uwagę aktem stworzenia i wystawienia na 
pokaz teraźniejszości czegoś, co ma miejsce tu i teraz, i co ze wzglę
du na fakt, że jest teraźniejsze, wymyka się każdej próbie całościowe
go ujęcia”17. Inscenizacja pozwala zaistnieć teraźniejszości. Seel widzi 
przy tym istotną różnicę między inscenizacjami artystycznymi i nie-arty- 
stycznymi. Te pierwsze definiuje, w duchu moich propozycji z rozdziału 
czwartego, jako

17 M. S e e 1, Inszenieren als Erscheinenlassen..., s. 53.
18 Ibidem, s. 58 i n. Na temat różnic między inscenizacjami artystycznymi i nie-arty- 
stycznymi por. część 3 tego rozdziału.
19 Ibidem, s. 50.

specyficzne prezentacje. Nie tylko tworzą one i wystawiają na pokaz okre
śloną teraźniejszość - one ją oferują widzom. [...] nie tylko wytwarzają 
teraźniejszość, ale też ją prezentują. [...] To momentalne teraźniejszości 
ludzkiego życia. Są tym, co pokazują18.

Seel nie ma najmniejszych wątpliwości, że inscenizacje to „intencjonal
nie zapoczątkowane lub dopełnione i oddziałujące zmysłowo procesy, 
które zostają przedstawione w obecności widzów”19. Nie odróżnia jed
nak inscenizacji od przedstawienia. W jego definicji zaplanowane przy
gotowania, koncepcja przedstawienia i samo przedstawienie to jedno i to 
samo. Dlatego o inscenizacjach mówi: „To momentalne teraźniejszości 
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ludzkiego życia. Są tym, co pokazują”. Z mojego punktu widzenia ta 
wypowiedź odnosi się do przedstawienia, znakomicie je charakteryzuje. 
Chciałabym więc w tym miejscu jeszcze raz wyraźnie zaznaczyć różnicę 
między inscenizacją a przedstawieniem.

Wszystkie cytowane do tej pory definicje nie odróżniają insceniza
cji od przedstawienia, gdyż zdają się zakładać, że wszystko, co zapla
nowane i przygotowane, jest dokładnie realizowane każdego wieczoru. 
Dlatego żadna z definicji nie uwzględnia działania autopojetycznej pętli 
feedbacku, która ma decydujący wpływ na każdorazowy kształt przed
stawienia. Jak podkreśla Seel, inscenizacja uwzględnia sposób percepcji 
i poczucie prawdopodobieństwa widzów. A to znaczy, że proces insce
nizacji zakłada istnienie różnicy między inscenizacją i przedstawieniem. 
To dopiero percepcja widzów i ich reakcja na to, co widzą, czyli cielesne 
współistnienie wykonawców i widzów, prowadzi do powstania przed
stawienia. Ponieważ takie założenia leżą u podstaw procesu inscenizacji 
i stosownie do nich zostaje on dopełniony, należy to uwzględnić w obo
wiązujących dziś definicjach.

Powrócę na chwilę do propozycji, którą sformułowałam w poprzed
nim rozdziale. Inscenizacja to etap wypróbowywania i ustalania, jak po
winien przebiegać proces performatywnego wytwarzania materialności. 
Wtedy zostaje stworzona specyficzna sytuacja, w której znajdą się tak 
wykonawcy, jak widzowie. Chodzi tu o sytuację z założenia otwartą, 
gdyż trudno przesądzić o tym, jak zachowają się widzowie i jak wy
konawcy na to zareagują. Inscenizacja musi zatem umożliwić widzom 
podjęcie samodzielnej decyzji oraz zostawić miejsca niedookreślone, 
gdzie pojawi się coś niezaplanowanego, nie należącego do inscenizacji 
i niemożliwego do przewidzenia. Oczywiście wiele inscenizacji tak ar
tystycznych, jak nieartystycznych znacznie ogranicza ilość i jakość tak 
rozumianych miejsc pustych, pozostawionych do dyspozycji widzów. 
Historia teatru i kultury dostarcza wiele przykładów przedstawień, które 
nie przebiegały wedle założonego planu, gdyż ich uczestnicy wykorzy
stali takie miejsca, aby nadać scenicznej akcji przebieg zupełnie inny od 
zakładanego.

Zgodnie z proponowaną tu definicją inscenizacja to etap planowania, 
próbowania i ostatecznego ustalania strategii performatywnego wytwa
rzania materialności przedstawienia. Z jednej strony elementy material
ne powinny pojawić się jako istniejące tu i teraz, w swojej fenomenolo
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gicznej istocie. Z drugiej strony powinna powstać sytuacja otwarta na 
niezaplanowane i nieprzewidziane przez inscenizację działania, sposoby 
zachowania i wydarzenia. Inscenizacja stwarza ważne, jeśli nie najważ
niejsze założenia przedstawienia, określa działanie autopojetycznej pętli 
feedbacku. Nie da się jednak dokładnie zaplanować ich przebiegu, ani 
przewidzieć rozwoju procesu autopojesis czy przejąć nad nim kontroli. 
Pojęcie inscenizacji zawsze zatem obejmuje refleksję nad jej własnymi 
ograniczeniami i granicami.

Nie wynika z tego jednak, że każdy uczestnik wyraźnie widzi te gra
nice. Kiedy w czasie przedstawienia któryś z reflektorów spadnie na pod
łogę, większość widzów pomyśli, że chodzi o nieszczęśliwy wypadek, 
że zdarzyło się coś nieprzewidzianego, niezaplanowanego. Jedynie ktoś, 
kto po raz drugi obejrzy tę inscenizację i zobaczy, jak po raz drugi w tym 
samym momencie na podłogę spada reflektor, będzie miał pewność, że 
to zainscenizowany wypadek. Kiedy ktoś założy, że aktorem jest widz 
w dziesiątym rzędzie, który w regularnych odstępach czasu wypowiada 
na głos mniej lub bardziej dowcipne uwagi, na które wykonawcy za każ
dym razem znakomicie reagują, to dopiero podczas drugiej wizyty w te
atrze, kiedy bez powodzenia będzie szukał tego domniemanego aktora, 
odkryje, że chodziło jednak o „spontaniczną” reakcję jakiegoś widza. 
Starał się on skupić na sobie uwagę, ale z pewnością ani jego udział, ani 
błyskawiczne reakcje wykonawców nie zostały przewidziane i zainsce- 
nizowane. Natomiast wykonawcy w pierwszym przypadku od początku 
powinni wiedzieć, że chodzi o zainscenizowane wydarzenie. W drugim 
mogli również nie mieć absolutnej pewności, czy chodzi o zaplanowane 
działanie jakiegoś widza czy może któregoś z nieznanych im bliżej kole
gów. Oba przykłady pokazują przekonująco fakt, że granice inscenizacji 
zawsze zależą od percepcji biorących w niej udział podmiotów.

Zaproponowana tu definicja inscenizacji łączy się ściśle z pojęciem 
wydarzenia. Inscenizacja wyznacza ramy określonej sytuacji, w któ
rych się coś wydarza. Dlatego trudno zrozumieć powody, dla których 
estetyka wydarzenia nie może iść w parze z estetyką inscenizacji, jak 
utrzymują przedstawiciele empatycznego rozumienia wydarzenia. W ich 
głosie wyraźnie słychać niechęć, kiedy wypowiadają słowo inscenizacja. 
Nadal w ich wypowiedziach pobrzmiewają echa debaty, w której brali 
udział historycy i teoretycy sztuki w latach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych. Na przykład, Michael Fried posługiwał się wtedy terminami 



302 ROZDZIAŁ VII

„theatre” (teatr), „theatrical” (teatralny) i „theatricality” (teatralność), 
odsyłając do procesu inscenizacji. Za każdym razem stanowiły one 
część dychotomicznej pary, gdzie jako pozytywny element pojawiał się 
odpowiednio „objecthood” (przedmiotowość), „absorption” (absorpcja) 
i „authenticity” (autentyczność). W latach sześćdziesiątych Fried oma
wiał w krytycznej perspektywie recepcję drugiego pokolenia amerykań
skiej awangardy i koncentrował się na głównych fenomenologicznych 
cechach dzieł sztuki. W.tym właśnie kontekście próbował upowszechnić 
termin „objecthood” z wyraźną intencją „to defeat theatre” (aby pokonać 
teatr)20. Teatralność jako inscenizacja była dla niego symptomem kryzy
su artefaktu.

20 M. F r i e d, Art and Objecthood, [w:] Minimal Art, red. G. B a 11 o c k, New York 
1969, s. 139.

21 Por. m.in. D. M e r s c h, Aura und Ereignis, Frankfurt/Main 2002.

W książce na temat francuskiego malarstwa XVIII wieku Absorption 
and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot (Zaan
gażowanie i teatralność. Obraz i oglądający w czasach Diderota, Berkeley 
1980) Fried jako negatywną cechę inscenizacji wymienia fakt, że dla 
własnych celów wykorzystuje ona akt percepcji. W takim znaczeniu od
nosi pojęcie „theatrical” do postaci na obrazach. Zadają się one w pełni 
świadome pozycji swoich ciał namalowanych mocnymi pociągnięciami 
pędzla. Dlatego Fried uznaje je za „theatrical”, a ich zachowanie za „za- 
inscenizowane”. Ceni je przy tym mniej niż takie postacie, których całą 
świadomość angażuje wykonywana czynność - jak w czasie gry lub pra
cy - i malarzowi nie zależy na tym, byśmy widzieli w nich obserwatorów 
ich własnych działań.

Najwyraźniej chodzi tu o dychotomiczną parę pojęć: autentyczność/ 
inscenizacja, którą pod znakiem zapytania stawiają omawiane tu przed
stawienia, gdzie inscenizacja polega na zakreśleniu wolnego obszaru, 
na którym może się wydarzyć to, co nieprzewidziane i niemożliwe do 
zaplanowania. Kiedy przedstawiciele empatycznego pojęcia wydarzenia 
chcą dziś stworzyć estetykę wydarzenia jako przeciwieństwo estetyki 
inscenizacji, to narażają się na podejrzenie, że chodzi im o zbudowanie 
bastionu sakralności sztuki, sztuki zastępującej religię. Dla nich w spo
tkaniu ze sztuką objawia się to, co boskie, ujawnia się tajemnica bytu21. 
Jak już udowodniłam, dla takich przedstawień nie ma miejsca w estetyce 
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performatywności. Tu bowiem estetyka inscenizacji i wydarzenia łączą 
się ze sobą ściśle i w sposób niemożliwy do rozdzielenia.

W proponowanych dotąd definicjach „inscenizacji” brakuje jeszcze 
jednego istotnego elementu, o którym wspomniałam już w poprzednim 
rozdziale. Do zadań inscenizacji należy bowiem opracowanie specyficz
nych strategii budzenia uwagi i kierowania nią. Materialność przedsta
wienia powinna za każdym razem zostać tak wytworzona performatyw- 
nie, by pojawiające się elementy zwróciły uwagę widzów, uwrażliwiając 
ich zarazem na sam akt percepcji. Inscenizacja dąży do tego, by z jednej 
strony wszystko - zarówno to, co najzwyklejsze, jak i to, co najbardziej 
niezwykłe - wydało się godne uwagi, wręcz przemienione. Z drugiej zaś 
chodzi o to, by oglądający zauważył, jak poruszenia na scenie, światło, 
kolory, dźwięki, zapachy itd. jego samego dotykają, czy nawet przemie
niają. W tym kontekście można więc określić i opisać inscenizację jako 
takie rozwiązanie, które dąży do ponownego zaczarowania świata oraz 
przemiany wszystkich uczestników przedstawienia.

Na ważności nie traci także to, co już wcześniej określiłam jako zwią
zek między inscenizacją i przedstawieniem. Inscenizację można przygo
tować po to, żeby zwrócić uwagę widza na jakiś konkretny element. Nie 
da się jednak tak pokierować widzem, kontrolując podjęte działanie, by 
faktycznie ten element znalazł się w centrum jego uwagi. To, co znaj
duje się w sferze zamiarów inscenizacji, i to, co się faktycznie wydarza 
w czasie przedstawienia, często się ze sobą nie spotyka. I dzieje się tak 
wcale nie dlatego, że wybrane strategie inscenizacyjne okazały się nie
adekwatne i nieskuteczne. Z powodzeniem mogły już udowodnić swoją 
adekwatność i skuteczność w jakimś wcześniejszym przedstawieniu tej 
samej inscenizacji. Nie przeszkadza to jednak temu, by podczas konkret
nego przedstawienia pojawiły się takie okoliczności, które pozbawią je 
siły działania, jak choćby w chwili, kiedy „odporna część publiczności”, 
o której wspominał Herrmann, stanowić będzie większość i tak „zarazi” 
pozostałych widzów, że nie poddadzą się oni działaniu strategii insceni
zacyjnych. O tym, czy ponowne zaczarowanie świata zdarzy się w każ
dym przedstawieniu i dla każdego widza, nie da się przesądzić odgórnie, 
stosując określone strategie, a już z pewnością nie sposób tego zagwa
rantować. Mimo wykorzystania przemyślanych i sprawdzonych strategii 
inscenizacyjnych jest to przecież kwestia emergencji.
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Wszystkie dotychczasowe rozważania na temat inscenizacji odnoszą 
się moim zdaniem do wszystkich typów inscenizacji, tak artystycznych, 
jak nie-artystycznych, czyli do przedstawień teatralnych i performan- 
sów, wystaw, instalacji, koncertów oraz rytuałów, publicznych celebra
cji, rozmaitych widowisk, rywalizacji sportowych, politycznych zgro
madzeń itd. Termin inscenizacja obejmuje zatem artystyczną twórczość 
we wszelkich możliwych typach przedstawień. Jako kategoria estetycz
na inscenizacja odnosi się zawsze do pojęcia percepcji i to w dodatku 
w bardzo specyficznym zakresie, do tej pory nie omawianym w sposób 
wyczerpujący.

Można wyodrębnić różne typy inscenizacji w zależności od tego, 
czy widzowie postrzegają je jako takie czy też nie. W odniesieniu do 
inscenizacji artystycznych obowiązuje najczęściej zasada, że warunkiem 
skuteczności jest potraktowanie ich jako inscenizacji, choć na przy
kład Schlingensief ten warunek najchętniej podaję w wątpliwość. Nie 
dotyczy on również wszystkich typów inscenizacji. Kiedy spacerowicz 
ogląda ogród angielski jako twór natury, a rozmówca postrzega zainsce- 
nizowane zachowanie jako „naturalne”, to traktują krajobraz i zachowa
nie odpowiednio do zastosowanych strategii inscenizacyjnych, choć nie 
dostrzegają w nich samego gestu inscenizowania. Inscenizacja jedynie 
dlatego może tu oddziaływać, że umyka percepcji. Wrażenie autentyzmu 
powstaje właśnie jako efekt szczególnie pieczołowicie przygotowanej 
inscenizacji. Życie społeczne oferuje cały wachlarz takich sytuacji, kie
dy inscenizacja jakiegoś environment, czyjegoś pojawienia się czy za
chowania zostaje przyjęta i podziwiana jako taka, nie tracąc przy okazji 
nic ze swojej siły oddziaływania. Często wręcz dopiero w chwili, kiedy 
jako taka zostaje rozpoznana, oddziałuje w pełni. Wynika z tego jasno, że 
kwestia uwzględniania inscenizacji jako takiej nie ma większego znacze
nia dla ustalenia różnicy między inscenizacjami artystycznymi i nie-ar- 
tystycznymi. Na temat tego, czy - jak twierdzi Seel - można znaleźć ja
kieś inne pożyteczne kryteria ich rozróżnienia, wypowiem się w ostatniej 
części tego rozdziału. Jak się dotychczas okazało, w obu przypadkach 
proces inscenizacji ma za zadanie powtórne zaczarowanie świata.
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2. Doświadczenie estetyczne

Żeby ponownie zaczarować świat, potrzeba nie tylko inscenizacji, ale 
także specyficznego nastawienia percepcyjnego widzów, prowadzącego 
do ich przemiany. W poprzednim rozdziale opisałam doświadczenie es
tetyczne w przedstawieniach teatralnych i performansach powstających 
od lat sześćdziesiątych jako doświadczenie progowe, doświadczenie li- 
minalności, które przynosi w efekcie przemianę lub samo jest doświad
czane jako przemiana. Pozwoliłam sobie również stwierdzić, że takie 
doświadczenie znajduje się w centrum zainteresowania estetyki perfor- 
matywności. Jej zasięgiem chciałabym objąć wszystkie typy przedsta
wień, dlatego muszę spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy doświad
czenie estetyczne miało charakter doświadczenia liminalnego również 
w przedstawieniach teatralnych w innych epokach - czy wręcz innych 
kulturach - oraz czy występuje ono również w różnych typach przedsta
wień nie-artystycznych o funkcji estetycznej.

W kulturze zachodniej Europy już w starożytnej Grecji i Indiach, od 
I do III wieku n.e. powstawały teksty, które roztrząsały kwestię doświad
czenia widzów i wykonawców podczas przedstawienia. Choć samo po
jęcie doświadczenia estetycznego zrodziło się jako efekt procesu autono
mizacji sztuk pięknych w epoce oświecenia, to pytanie o specyfikę tego 
typu doświadczenia stało u początku teorii czy refleksji estetycznej tak 
w kulturze Zachodu, jak starożytnych Indii. Aby na nie odpowiedzieć, 
wypracowano szereg takich pojęć, jak katharsis (Arystoteles) czy rasa 
w staroindyjskim traktacie sztuki teatralnej Natyaśastra. Nie miejsce tu 
na usystematyzowane studium historyczne. Chcę jedynie na kilku przy
kładach sprawdzić, na ile te pojęcia i związane z nimi rozważania zga
dzają się z proponowaną tu definicją doświadczenia estetycznego jako 
doświadczenia liminalnego. Jak się bowiem okaże, wybrani przeze mnie 
autorzy i ich dzieła mimo wielu różnic wychodzą z podobnych założeń. 
Dla wszystkich z nich przedstawienia teatralne posiadają potencjał trans
formacyjny i przedstawiają procesy, które mogą prowadzić do przemia
ny uczestników, tak wykonawców, jak widzów.

Kiedy Arystoteles opisuje w Poetyce działanie teatru tragicznego 
jako wzbudzanie uczuć litości (eleos) i trwogi (phóbos), to odwołuje się 
do nadzwyczaj emocjonalnego stanu, wywołanego przez przedstawienie 
lub powstającego w jego trakcie. Ten stan swój wyraz cielesny i prze
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mienia tych, którzy go doświadczają. Wprowadzone przez Arystotelesa 
pojęcie katharsis, określające cel teatru tragicznego jako oczyszczenie 
widzów z uczuć litości i trwogi, ma jednoznacznie rytualny rodowód 
i pochodzi przede wszystkim z rytuałów leczniczych. Wywołanie tych 
emocji wprawia widza w stan liminalny, katharsis zaś dopełnia proce
su jego przemiany. Umożliwione przez przedstawienie teatru tragiczne
go doświadczenie katharsis jest właśnie doświadczeniem liminalnym 
i transformacyjnym22. Pojęcie katharsis znacząco wpłynęło na dyskusję 
na temat doświadczenia estetycznego w przedstawieniach, która toczyła 
się w ramach estetyki oddziaływania aż do końca XVIII wieku.

22 Por. E. S. B e 1 f i o r e, Tragic Pleasures. Aristotle on Plot and Emotion, Princeton 
1992; F. H o e s s 1 y, Katharsis. Reinigung als Heilverfahren. Studien zum Ritual der 
archaischen und klassischen Zeit, Göttingen 2001.
23 Por. głównie L. Bansat-Brudon, Poétique du théâtre indien: Lecture du 
Natyashastra, Paris 1992; E. G e r o w, Rasa as a category. What are the limits of 
its applications?, [w:] Sanskrit Drama in Performance, red. R. vanBaumer, 
J. B r a n d o n, Honolulu 1981, s. 226-257; J. L. M a s s o n, M. V. P a t w a r d h a n, 
Aesthetic rapture - The Rasädhyäya ofNätyasästra, Poona 1970; a także R. S c h e c h- 
n e r, Rasaesthetics, „TDR” 2001, t. 45, nr 3, s. 27-50.

Podobne oddziaływanie opisuje pojęcie rasa w kształcie, jaki nada
ła mu Natyaśastra. W centrum rozważań tego „podręcznika teatru” 
znalazł się szczególny rodzaj doświadczenia, które tak tancerzom/ak- 
torom, jak widzom umożliwiają przedstawienia. Rasa to bardzo trudny 
do przetłumaczenia termin. Po niemiecku oddaje się jego znaczenie naj
częściej jako „Geschmack” (smak), „Saft” (sok) czy „Gefiihlszustand” 
(stan emocjonalny), po angielsku jako „sentiment” (uczucie), „aesthetic 
rapture” (uniesienie estetyczne) czy „emotional consciousness” (świa
domość emocjonalna). Wyróżnia się zwykle osiem odmian rasa - na 
przykład rasa erotyczna czy heroiczna. Odpowiadają im określone 
sposoby bycia czy też uczucia właściwe każdemu człowiekowi. Rasa, 
którą z pomocą gestów, kostiumów, muzyki itd. wywołuje w wykonaw
cy i widzu przedstawienie, zmienia tę dyspozycję w rzeczywisty stan 
psychosomatyczny. Także to pojęcie odnosi się więc do doświadczenia 
liminalności i przemiany23.

W późnym antyku Ojcowie Kościoła, zaś w średniowieczu i wcze
snej nowożytności inni przeciwnicy teatru ostrzegali przed niebezpie
czeństwem, na jakie duszę ludzką narażało uczestnictwo w przedsta
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wieniu teatralnym. Bywało też na odwrót. Na przykład cesarski lekarz 
w 1609 roku jednoznacznie polecił swemu podopiecznemu odwiedzi
ny w teatrze, ponieważ obejrzenie komedii „powiększa serce i polepsza 
samopoczucie, przynosi wewnętrzną harmonię”24. W jednym i w dru
gim przypadku chodziło o ten sam potencjał transformacyjny przedsta
wień, których należy unikać bądź też w nich uczestniczyć. Zagrożenia 
czy korzyści płynące z przemiany wciąż utożsamiano ze szczególnymi, 
medialnymi uwarunkowaniami przedstawień, czyli z cielesnym współ
istnieniem wykonawców i widzów. Przede wszystkim wiązały się one 
ze sposobem używania ciał przez wykonawców. W Dissertatio de actio- 
ne scenica (Rozprawa o akcji scenicznej), gromadzącej najważniejsze 
strategie oddziaływania na widzów wypracowane przez teatr jezuicki 
w XVII wieku, Ojciec Franciscus Lang piszę, że „tym większe emocje 
rodzą się u widzów, im mocniejszy, bardziej cielesny i zapierający dech 
w piersiach styl gry prezentują wykonawcy na scenie. Zmysły są bo
wiem wrotami duszy, przez które wyglądy rzeczy wchodzą do gmachu 
uczuć”25.

24 Cyt. za: W. F 1 e m m i n g, Barockdrama, t. 3, Das Schauspiel der Wanderbühne, 
Hildesheim 1965, s. 14.
25 F. L a n g, Abhandlung über die Schauspielkunst, thim. A. R u d i n, München 
1975, s. 200.
26 H. H o m e, Grundsätze der Kritik, t. 1, Leipzig 1772, s. 582.
27 J. G. S u 1 z e r, Allgemeine Theorie der schönen Künste, t. 4, Leipzig 1794, 
s. 254.

Leżące u podstaw tego przekonania założenie, że percepcja emocji, 
które wykonawca z pomocą swojej sztuki aktorskiej pokazuje na wła
snym ciele, rodzi podobne uczucia u widzów, nie straciło ważności aż do 
końca XVIII wieku. Na przykład, Henry Home w rozprawie Elements of 
Criticism (Podstawy krytyki, 1762) piszę, że „mimika i gesty [... ] otwie
rają drogę wprost do serca”26, zaś jeszcze w 1792 roku Johann Georg 
Sulzer w Allgemeine Theorie der schónen Kunste (Ogólna teoria sztuk 
pięknych) stwierdza: „To pewne, że człowiek w żadnych innych warun
kach nie jest tak skłonny do żywiołowych wrażeń i odczuć, jak w czasie 
przedstawienia. [...] Nic na świecie nie działa silniej i bardziej zaraź
liwie niż uczucia doświadczane zbiorowo”27. Wyrażane cieleśnie przez 
aktorów emocje przenoszą się na drodze percepcji na ciała widzów, 
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umożliwiając działanie przedstawienia, niczym zaraza. Wprawiają one 
widzów w „klasyczny” stan liminalny, stan „pomiędzy”, niczym przej
ście od zdrowia do choroby. „Zarażając uczuciami”, przedstawienia do
wodzą swojej mocy transformacyjnej. Rousseau właśnie z powodu tej 
siły zagrażającej tożsamości widzów potępia teatr, gdyż „nieustanne 
zmiany uczuć, jakim poddawany jest człowiek w teatrze”, „osłabiają go 
i ubezwłasnowolniają”, czyniąc „niezdolnym” do „stawienia czoła wła
snym emocjom”28. Wprawiają go zatem w stan liminalny, grożąc zatratą 
własnego ,ja”. Tymczasem Diderot, Lessing, Lichtenberg, Engel i wielu 
innych teoretyków XVIII wieku propagowało przedstawienia teatralne 
właśnie z powodu ich zdolności do inicjowania przemiany, „czynie
nia nas na tyle zdolnymi do odczuwania emocji, że zaczynamy współ
czuć nieszczęśliwym wszystkich czasów”, jak pisał Lessing w liście do 
Christopha Friedricha Nicolai29, próbując nieco dokładniej zdefiniować 
transformacyjną siłę teatru.

21 J.-J. Rousseau, Brief an Herrn d’Alembert..., s. 391.
29 Por. list Lessinga do Ch. F. Nicolai z listopada 1756 roku, [w:] G. E. L e s s i n g, 
Werke, red. H. G. G Ö p f e r t, t. 4, München 1970-1979, s. 163.

Wraz z pojawieniem się na przełomie XVIII i XIX wieku postulatu 
autonomii sztuki, rozwojem estetyki i pojęcia doświadczenia estetyczne
go oraz zmierzchem estetyki oddziaływania, koncepcja teatru jako per- 
formansu przemiany powoli odchodziła w przeszłość i traciła na znacze
niu. Jednak w zaproponowanej przez Goethego i Schillera idei teatru jako 
instytucji umoralniającej z powodzeniem dojrzeć można nowy wariant 
tamtego wyobrażenia, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę powieść 
edukacyjną Goethego o przygodach Wilhelma Meistra i Listy o wycho
waniu estetycznym człowieka Schillera. Centralne dla Listów pojęcie za
bawy bez problemu da się wyłożyć w kategoriach doświadczenia „pomię
dzy” jako doświadczenie liminalne. W trakcie zabawy zwykły człowiek 
doznaje przecież przemiany; zwykły człowiek, u którego instynkt treści 
i instynkt formy rzadko się spotykają, zmysłowa i racjonalna natura idą 
własnymi drogami, tocząc odwieczną walkę. Doświadczenie estetyczne 
zmienia go przejściowo, bo jedynie na czas „zabawy”, w człowieka ide
alnego, w którym oba te aspekty harmonijnie się łączą.

. Na początku XIX wieku swoje dotychczasowe znaczenie straciło 
również rozumienie percepcji jako procesu somatycznego zakażenia, ma
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jącego miejsce podczas przedstawienia teatralnego. Jego miejsce zajęła 
koncepcja wczucia30. Także w tym przypadku można postawić tezę, że 
ta koncepcja nie przeczy istnieniu transformacyjnej siły przedstawienia. 
Wczucie bowiem - przede wszystkim wczucie emocjonalne w konkretne 
postacie w trakcie przedstawienia - można opisać jako proces wypróbo- 
wywania nowych ról i tożsamości, a więc jako doświadczenie liminalne. 
Jednak nie tak myśleli o wczuciu jego czołowi teoretycy. Na przykład 
Friedrich Theodor Vischer w pracy Àsthetik (Estetyka, 1846-1858) piszę 
o „spojrzeniu użyczającym”31, zaś w późniejszym artykule o symbolu 
(1887) doprecyzowuje, że chodzi mu o „akt użyczenia duszy”32. Jego 
syn, Robert opisuje ten akt następująco: „Moje duchowo-zmysłowe «ja» 
przenosi się do wnętrza przedmiotu i wypełnia jego formę od środka”33. 
Możliwość przemiany oglądającego podmiotu wskutek użyczenia duszy 
raczej nie wchodzi w grę, nie zostaje jednak przez tę definicję katego
rycznie wykluczona. W tym przypadku dostrzegalny dla innych cielesny 
wyraz emocji zostaje bezlitośnie potępiony, o czym świadczy najlepiej 
uwaga na temat paryskiego Théâtre de la Porte St. Martin, zamieszczo
na w popularnym przewodniku po Paryżu z lat siedemdziesiątych XIX 
wieku: „W drugiej połowie XIX wieku nadal istnieją prymitywne istoty, 
które nie mogą powstrzymać łez, kiedy widzą, jak jakaś sceniczna boha
terka wpada w tarapaty przez podłego zdrajcę. Nie odwiedzajcie teatrów, 
gdzie trzeba przeżyć rozdzierające serce szlochy takiego współczującego 
robotnika, takiego życzliwego mieszczucha”34.

30 Na temat pojęcia wczucia por. M. F o n t i u s, Einfiihlung/Empathie/Identifikation, 
[w:] Ästhetische Grundbegriffe, red. K. B a rc k, t. 2, Stuttgart 2001, s. 121-142.
31 F. Th. Vischer, Ästhetik, t. 2, München 1922, s. 130.
321 d e m, Kritische Gänge, t. 4, s. 435.
33 R. V i s c h e r, Der ästhetische Akt und die reine Form, [w:] i d e m, Drei Schriften 
zum ästhetischen Formproblem, Halle 1927, s. 48.
34 P. V ć r o n, Paris s 'amuse, Paris 1874.

Zwrot performatywny na przełomie XIX i XX wieku oraz towarzy
sząca mu proklamacja rozwoju kultury ciała sprawiły, że w dyskursie 
teoretycznym na temat przedstawień teatralnych powróciły nie cał
kiem w XIX wieku wyparte, choć dalece zmarginalizowane wyobra
żenia o teatrze jako performansie przemiany. Klarownie nawiązując do 
Nietzschego, który w Narodzinach tragedii... (1872) mówi o „nadziei 
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[...] na ponowne narodziny Dionizosa, którą teraz w pełni przeczucia 
pojęliśmy jako koniec indywidualizacji”35, Georg Fuchs podjął próbę 
przeformułowania estetyki oddziaływania w duchu fizjologii36. Wysunął 
też żądanie, by teatr przemienił mieszczańskie indywiduum w „nowe
go”, ponadindywidualnego człowieka. Podobnie jak teoretycy do koń
ca XVIII wieku, Fuchs widział możliwość takiej przemiany w cielesnej 
współobecności aktorów i widzów, która daje szansę na to, że rytmicz
ne gesty aktorów, oddziałując na widzów, również ich wprawią w „stan 
upojenia”.

35 F. N i e t z s c h e, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, [w:] Sämt
liche Werke, München 1988, t. 1, s. 72.
36 Por. m.in. H. Pfotenhauer, Kunst als Physiologie. Nietzsches ästhetische 
Theorie und literarische Produktion, Stuttgart 1985.
37 Por. A. A r t a u d, Die Tarahumaras. Revolutionäre Botschaften, München 1975,
s. 164.
” A. A r t a u d, Precz z arcydziełami, [w:] idem, Teatr i jego sobowtór, tłum.
J. B 1 o ń s k i, Warszawa 1978, s. 95.

W kontekście moich rozważań specjalnego znaczenia nabiera fakt, 
że Fuchs ponownie wprowadził do dyskursu teatralnego pojęcie poten
cjału transformacyjnego przedstawień teatralnych, odwołując się do spe
cyficznego rodzaju widowisk, których moc przemiany właśnie odkrył - 
do rytuału. Jak już pokazałam, na przełomie XIX i XX wieku rytuał stał 
się synonimem performansu przemiany. Przedstawienia teatralne, chcąc 
odzyskać utraconą w XIX wieku moc transformacyjną, miały wzorować 
się na rytuale, umożliwiając widzom doświadczenia, jakich on dostar
cza, czyli doświadczenia liminalne.

Podobna myśl leży u podstaw idei radykalnej reformy teatru Artauda. 
Choć zmierza on w nieco innym kierunku, to podobnie jak Fuchs wycho
dzi od krytyki współczesnej mu kultury europejskiej. Jako dominują
ce od czasu renesansu37, a przy tym najbardziej destrukcyjne i fałszywe 
wyobrażenia na temat życia wymienia on: logocentryzm, racjonalizm 
i indywidualizm. Aby je przezwyciężyć, teatr europejski musi odzyskać 
kontakt ze swoimi przedlogicznymi, przedracjonalnymi i przedindywidu- 
alnymi źródłami. Musi wywoływać w widzach „organiczny wstrząs”38 * * - 
czyli „klasyczne” stany liminalne - i, bezpośrednio oddziałując na 
ich podświadomość, pozwolić „osiągnąć świadomość i także władzę 
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nad pewnymi przeważającymi siłami, [...] które wszystkim rządzą”3’. 
Przedstawienie teatralne powinno zmienić się w „magiczny rytuał”, 
w trakcie którego widz zostanie poddany egzorcyzmowi, czemuś w ro
dzaju rite de passage. Uzdrowi on ciężko chorego na cywilizację czło
wieka Zachodu, przywracając mu „życie” i „człowieka”40 - „rezygnu
jąc z człowieka psychologicznego, z wyraźnych i dobrze zarysowanych 
uczuć i charakterów”, podobnie jak z „człowieka społecznego, podda
nego prawom i zniekształconego przez religie i przepisy”, by zwrócić 
się do „człowieka totalnego”41. Artaud wiele razy z naciskiem powtarza, 
że celem przedstawień teatralnych jest stworzenie sytuacji liminalnej. 
„Teatr, jak dżuma, jest kryzysem, który rozwiązuje się przez śmierć 
lub wyzdrowienie”42. Wraz z obrazem dżumy powraca w rozważaniach 
Artauda inny dawny koncept - koncept zarazy: „Ważne jest przede 
wszystkim, by uznać, że teatr, podobnie jak dżuma, jest obłędem, który 
może się udzielać”43. Jak „zaraza” atakuje on nie tylko „duszę” widza, 
ale oddziałuje bezpośrednio na ciało i zmienia jego kondycję44.

” Ibidem, s. 98.
“Idem, Die Tarahumaras..., s. 167.
” I dem, Teatr Okrucieństwa (Drugi Manifest), [w:] idem, Teatr i jego sobowtór, 
tłum. J. B ł o ń s k i, s. 138.
"Idem, Teatr i dżuma, [w:J idem, Teatr i jego sobowtór, tłum. J. B ł o ń s k i, 
s. 54.
45 Ibidem, s. 50.
44 Na temat koncepcji teatru Artauda por. m.in. D. K o 1 e s c h, Der magische Atem 
des Theaters. Ritual und Revolte bei Antonin Artaud, [w:J Drama und Theater der 
europäischen Avantgarde, red. F. N. Mennemeier, E. Fischer-Lichte, 
Tübingen-Basel 1994, s. 231 -254; e a d e m, „ Listen To the Radio Artauds Radio- 
Stimme(n), „Forum Modernes Theater” 1999, t. 14, nr2, s. 115-143.

Teatr jako sztuka autonomiczna w tym kształcie, jaki ustalił w XIX 
wieku teatr literacki, dydaktyczny i teatr wczuwania się, ani dla Fuchsa, 
ani tym bardziej dla Artauda, nie wiązał się z siłami przynoszącymi wi
dzom przemianę. Aby mógł się takim ponownie stać, musi zmienić się 
w rodzaj rytuału. Odzyska wówczas moc przemiany i zacznie oddziały
wać tak, jak opisywali to do końca XVIII wieku zarówno jego zwolenni
cy, jak i przeciwnicy. Nie tylko tak zwany teatr rytualny Grotowskiego, 
Nitscha czy Schechnera, ale również wiele przedstawień teatralnych 
i performansów powstających od końca lat sześćdziesiątych wciąż pod
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kreślało i stawiało w punkcie centralnym potencjał transformacyjny 
przedstawień. W ten sposób koncepcja teatru jako performansu przemia
ny wróciła do dyskursu na temat teorii teatru. Nie wymaga ona dalszych 
dywagacji, a w kontekście omawianych tu przedstawień wydaje się też 
mało pożyteczne, by umożliwiany przez nie szczególny typ doświad
czenia - doświadczenia liminalności - nazywać doświadczeniem rytu
alnym. Bardziej adekwatnie można określić je terminem doświadczenie 
estetyczne, odpowiednio go redefiniując, jak ma to miejsce w moich roz
ważaniach.

Nawet jeśli, jak pokazała krótka wycieczka w przeszłość, teoretycy 
i praktycy teatru od antyku do XVIII, a następnie w XX wieku rozumieli 
teatr jako performans przemiany, to należy pamiętać także o specyficz
nych historycznych, kulturowych i estetycznych uwarunkowaniach, za 
sprawą których przedstawienie teatralne musiało realizować swój po
tencjał transformacyjny. Wprawdzie widzowie zawsze opuszczali swoje 
mieszkania i udawali się na miejsce przedstawienia, w zależności jed
nak od tego, gdzie znajdował się teatr i jaka droga do niego prowadziła, 
mogło to wymagać różnorakiego zdystansowania się wobec życia co
dziennego. Jednak zawsze postaci i ich losy, sceniczne środki wyrazu 
i strategie inscenizacyjne, służące oddzieleniu widza od codzienności 
i przygotowujące go do nowych doświadczeń, podobnie jak powodo
wane przez nie przemiany miały odmienny charakter45. Na przykład na 
przełomie XVIII i XIX wieku „niezaangażowane i swobodne samopo
czucie”, skierowane na formalną celowość przedmiotu percepcji, stano
wiło warunek zdystansowania widza wobec codzienności i umożliwiało 
doświadczenie, kiedy - inaczej niż w życiu codziennym - „nawet cień 
zaangażowania, tak zmysłów, jak intelektu, [...] nie domaga się pokla
sku”46, a to wszystko powodowało jego przemianę. W tym kontekście 
można bez wahania stwierdzić, że estetyka autonomii i wypracowane 
przez nią pojęcie doświadczenia estetycznego służyło opisowi nowe
go doświadczenia liminalnego. Pod wieloma istotnymi względami nie 

45 Problem z pojęciem transformacji polega właśnie na tym, że obejmuje ono bardzo 
różne typy przemiany. Trudno więc wyodrębnić takie, które zawsze i wszędzie odno
szą się do analizowanej tu przemiany.
“I. Kant, Werke in zehn Banden, t. 8: Kritik der Urteilskraft, Darmstadt 1975, 
s. 287.
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zgadza się ono z opisem tego doświadczenia, które odziedziczyliśmy po 
rytuale. Jedynie wspomniane „niezaangażowane i swobodne samopo
czucie”, które znajdował podmiot obcując z przedmiotami sztuki - oraz 
z naturą - otwierało przed nim możliwość doświadczenia samego siebie 
jako wolnego od zobowiązań podmiotu.

Przełom XX i XXI wieku przyniósł zupełnie inne uwarunkowania. 
W czasach narastającej estetyzacji życia codziennego i rozkwitu kultury 
rozrywki „niezaangażowane i swobodne samopoczucie” z całą pewno
ścią przestało być najlepszą postawą, by wprawić podmiot w stan limi- 
nalny. Pojawiła się raczej potrzeba gwałtownego oddziaływania tak na 
„zmysły”, jak na „intelekt”, potrzeba irytacji, kolizji ram, destabilizacji 
percepcji siebie, innego i świata, krótko mówiąc: stworzenia sytuacji 
kryzysowej. Właśnie ona zapewni wytrącające z równowagi doświad
czenia, które następnie mogą przynieść przemianę temu, kto przez nie 
przechodzi.

Jak pokazały przywołane przeze mnie historyczne przykłady, nie 
tylko inscenizacja jest nieodłączna od przedstawienia teatralnego, ale 
również uważano, że jest ono zdolne wywołać doświadczenia liminal- 
ne, nawet jeśli za każdym razem inaczej je definiowano oraz uzyskiwa
no z pomocą innych środków i strategii. Jak inscenizacja przedstawień 
teatralnych jako zamierzone performatywne wytwarzanie ich material- 
ności chce na powrót zaczarować świat, tak doświadczenie estetyczne 
jako doświadczenie liminalne zmierza do przemiany jego uczestników. 
Przemiana okazuje się zatem podstawową kategorią estetyki performa- 
tywności.

Nie powinno więc już budzić wątpliwości stwierdzenie, że teatr 
zwykle uważano za performans przemiany, zaś przedstawieniom teatral
nym przypisywano moc transformacyjną. Jak to jednak wygląda w od
niesieniu do innych typów przedstawień? Jakie doświadczenia umożli
wiają rytuały, święta, widowiska, igrzyska sportowe, mityngi polityczne, 
by wymienić tylko takie przedstawienia (cultural performanceś), jakie 
przedstawiciele historycznej awangardy traktowali jako model dla te
atru? Czy nie należy przypadkiem przyjąć, że właśnie takie przedsta
wienia wybierali, bo chcieli na nich wzorować nowy teatr? Że widzieli 
w nich działanie mocy przemiany, którego brakowało im na scenie prze
łomu wieków? Że cenili ich zdolność wprawienia wszystkich uczestni
ków w stan liminalny? Nowa estetyka oddziaływania, o którą chodzi
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ło twórcom historycznej awangardy, zmierzała bez wątpienia właśnie 
w tym kierunku. Głośnym i powtarzanym z naciskiem żądaniom, by teatr 
zmienił się w rytuał czy święto, towarzyszyło równie wyraźnie formuło
wane życzenie, by teatr stał się miejscem próby nowych form wspólnoty. 
Dlatego w centrum zainteresowania znalazły się tworzące wspólnotę, 
określające ją i wspierające funkcje rytuałów i świąt. Podobną funkcję 
spełniają mityngi polityczne. Również w ich przypadku chodzi o stwo
rzenie i potwierdzenie politycznych wspólnot, powołanych do życia lub 
wzmacnianych przez dopełnienie określonych działań i wywołanie spe
cyficznych przeżyć. Jak dowodzą wypowiedzi Eisensteina, powoływano 
się na przykład pokazów cyrkowych czy igrzysk sportowych, by pod
kreślić ich efekt „budzącej zmysły kąpieli”, ich odmowę przekazywania 
komunikatów, zdolność do budzenia w widzach zdziwienia, podziwu, 
wstrętu i szoku oraz możliwość bezpośredniego oddziaływania na ich 
ciała. Doświadczenie liminalne obejmowało więc z jednej strony pro
ces przemiany jednostki w członka jakiejś społeczności, czyli przemianę 
społeczną, z drugiej zaś przemianę somatyczną - fizjologiczną i afek- 
tywną. Przedstawienia teatralne miały w swoim działaniu przypominać 
właśnie przedstawienia takiego typu.

W kontekście moich rozważań nie chodzi o zbadanie historycznych 
relacji między przedstawieniami teatralnymi i innymi typami przed
stawień, nawet jeśli w perspektywie kulturowo-historycznej byłoby to 
bardzo interesujące przedsięwzięcie. Estetyka performatywności, która 
rozwija się w ścisłym związku z przedstawieniami teatralnymi i pre- 
formansami powstającymi od końca lat sześćdziesiątych, na pierwszy 
plan wysuwa raczej pytanie o to, jak kształtowała się relacja między 
przedstawieniami artystycznymi i nie-artystycznymi od czasu zwrotu 
performatywnego, to znaczy pytanie o to, czy doświadczenia towarzy
szące dziś świętom, igrzyskom sportowym, rozmaitym zgromadzeniom 
politycznym i innym przedstawieniom, różnią się zasadniczo od tych do
świadczeń estetycznych, które określiliśmy już mianem doświadczenia 
liminalnego. A może te doświadczenia również należy traktować jako 
liminalne i włączyć w obręb doświadczeń estetycznych?

Od początku lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie wskazywano 
na fakt, że zwrot performatywny nie przyczynił się do powstania no
wych typów przedstawień. Łączył się raczej z estetyzacją i teatralizacją 
przedstawień nie-artystycznych. Granice między przedstawieniami ar
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tystycznymi i nie-artystycznymi straciły na ostrości, czy wręcz zostały 
zniesione. Widać to wyraźnie w przypadku imprez w miejscach publicz
nych, które - jak Love Parade, Christopher Street Day czy Karnawał 
Kultur - przybierają postać uroczystych przemarszów i pochodów. Nie 
tylko zawłaszczają one przestrzeń publiczną, ale przemieniają  ją w prze
strzeń liminalną. Gdzie zatem przeprowadzić należy granicę między 
takimi świętami a przedstawieniami teatralnymi, które opuściły trady
cyjne budynki - jak stało się w przypadku omawianych tu przedstawień 
Cornerstone Theatre czy grupy Hygiene heute - i wykorzystują różne 
publiczne przestrzenie, dostosowując do nich swoje strategie insceni
zacyjne? Tak święta, jak przedstawienia teatralne nie tylko przemienia
ją przestrzeń publiczną w liminalną, w przestrzeń przejścia, ale także 
czasowi codziennemu nadają cechy czasu przejściowego, umożliwiając 
tym samym uczestnikom doświadczenie liminalne47. W takich przedsta
wieniach, podobnie jak w coraz bardziej ostatnio popularnych insceniza
cjach osadzonych w przestrzeniach miejskich, w uderzający sposób upo
dabniają się do siebie przedstawienia teatralne i imprezy innego typu. Na 
przykład Documenta X wykorzystały miasto Kassel jako ogromną prze
strzeń wystawienniczą, teatralną i odświętną, w którą w specjalny spo
sób wprowadzono takie przedstawienia, jak choćby 15 minutes to com
ply, przygotowane przez grupę Gob Squad na przystanku tramwajowym, 
czy Landschaft mit dem von der Schlange getöteten Mann (Krajobraz 
z mężczyzną zabitym przez węża) Heinera Goebbelsa zainscenizowane 
pod wielkim mostem48. Włoska grupa Teatro Potlach od ponad dziesię
ciu lat regularnie wystawia podobne inscenizacje w przestrzeniach miej
skich pod tytułem Cittä invisibile w Fara Sabina, Farfa, Klagenfurcie, 
na Malcie, w Cardiff. W Fara Sabina, na przykład, mieszkańcy na dwa 

47 Na temat współczesnych imprez masowych por. m.in. K.-P. K ö p p i n g. Fest, [w:] 
Der Mensch. Handbuch Historische Anthropologie, red. Ch. Wulf, Weinheim-Ba
sel 1997, s. 1048-1065;J. Küchenhof f, Das Fest und die Grenzen des Ich - Be
grenzung und Entgrenzung im „ vom Gesetz gebotenem Exzeß ", [w:J Poetik und Her
meneutik XIV, red. W. H a u g, R. W a r n i n g, München 1989, s. 99-119; W. L i p p, 
Feste heute: Animation, Partizipation und Happening, [w:] idem, Drama Kultur, 
Berlin 1994, s. 523-547.
48 Por. Ch. W e i 1 e r, Heiner Goebbels „ Landschaft mit dem von der Schlange getöte
ten Mann ", „Theater der Zeit” 1997 [wyd. specjalne Theaterskizzen zur Documenta 
X, s. xiii-xvi].
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tygodnie oddali do dyspozycji teatru swoje piwnice i podwórka, żeby 
artyści z całego świata mogli wystawiać w nich swoje spektakle oparte 
na wybranych wątkach powieści Italo Calvino Niewidzialne miasta. Tak 
przemienione miasto zostało otwarte dla widzów. Czy było to święto 
czy raczej przedstawienie teatralne? Na to pytanie trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć. W każdym razie impreza miała na celu przemianę nie
publicznych przestrzeni miejskich w specyficznie ukształtowane miejsca 
publiczne, które wszystkim odwiedzającym oferowały możliwość do
świadczenia liminalnego49.

49 Por. Ch. Horn, S. Umathum, M. Warstat, Auswahlen und Versäumen. 
Wahrnehmungsmodi zwischen Fernsehen und Theater, [w:] Wahrnehmung und Me- 
dialität, red. E. Fischer-Lichte, Ch. Horn, S. Umathum, M. Warstat, 
Tübingen-Basel 2001, s. 143-158.
50 Por. Ch. Horn, Der aufgeföhrte Staat. Zur Theatralität höfischer Repräsentation 
unter Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen, Tübingen-Basel 2004; I. B a x m a n n, 
Die Feste der Französischen Revolution, Weinheim-Basel 1989; M. W a r s t a t, 
Theatrale Gemeinschaften. Zur Festkultur der Arbeiterbewegung 1918-1933, Tübin
gen-Basel 2004.

Współczesne święta również dlatego przypominają przedstawie
nia teatralne, że potrafią scementować społeczność jedynie na chwilę, 
w najlepszym przypadku na czas trwania święta, którego koniec oznacza 
powrót jednostek do samotnego życia. Natomiast organizowane dziś mi
tyngi polityczne starają się o stworzenie czy umocnienie takich społecz
ności, które będą bardziej trwałe, to znaczy nie rozpadną się wraz z koń
cem zgromadzenia. Podobną funkcję spełniały posługujące się zabiegami 
estetyzacji i teatralizacji mityngi polityczne także w minionych epokach, 
o czym najlepiej świadczą uroczystości o charakterze politycznych ma
nifestacji, jak choćby święta dworskie w XVI i XVII wieku, uroczysto
ści na cześć rewolucji francuskiej czy zgromadzenia działaczy robotni
czych w latach dwudziestych XX wieku50. Tym bardziej może dziwić, 
że dzisiaj często narzekamy na teatralizację politycznych zgromadzeń 
i uważamy to za najlepszy, a zarazem godny najwyższego napiętnowa
nia dowód upadku kultury politycznej. Kiedy w Lipsku w czasie zjazdu 
SPD w kwietniu 1998 roku przez niedopatrzenie do teczek dziennikarzy 
trafił plan oświetlenia uroczystości, podniósł się chór głosów potępiają
cych organizatorów. Kilka gazet cytowało wprost fragmenty tego planu, 
aby udowodnić, że zjazd partii miał być rodzajem ściśle zaplanowanej 
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inscenizacji. Heribert Prantl, kierownik działu spraw krajowych gazety 
„Süddeutsche Zeitung”, wyjaśniał, że głosy krytyczne pojawiły się jako 
„alergiczna reakcja na to, że uczestnicy poczuli się wykorzystani jako 
rodzaj sztafażu”51. Z całą pewnością wszyscy wiedzieli, że we współcze
snej polityce niemieckiej inscenizacje - przede wszystkim te dokony
wane na potrzeby mediów - odgrywają znaczącą rolę, jak dowodzi tego 
efektowne spotkanie Helmutha Kohla i François Mitteranda pod Verdun 
czy przepłynięcie Renu przez ministra ochrony środowiska, Klausa 
Toepfera. Jednakże inscenizacja zjazdu partii nadal wydaje się nazbyt 
amerykańską metodą uprawiania polityki. Zapomina się przy tym o fak
cie, że takie przedstawienia zawsze potrzebowały starannej inscenizacji. 
Przebieg i kształt zjazdu partii miał w tym przypadku na celu nie tyle 
wywołanie szczególnego poczucia wspólnego „my” za pomocą emocji 
i wspólnych przeżyć, ile stworzenie politycznej wspólnoty deklarują
cej wolę zwycięstwa. Zjazd zaczął się od wejścia Gerharda Schrödera 
i Oskara Lafontaine’a. Witając zebranych, przeszli oni przez całą halę 
przy dźwiękach specjalnie na ten cel skomponowanego hymnu. Sądząc 
po wyrazie twarzy zgromadzonych delegatów hymn oddziaływał bar
dzo silnie na emocje, wywołując gotowość do walki, potrzebę i pewność 
zwycięstwa. Z jednej strony podkreślał on mowę ciała przechodzących 
przywódców, z drugiej sprawiał, że ich zachowania oddziaływały na 
zgromadzonych. Działał zatem jednoznacznie „zarażająco”. Także dal
szy przebieg zjazdu partii miał na celu przemianę delegatów w spragnio
ną i pewną zwycięstwa społeczność52.

51 H. P r a n 11, Wir denken zu sehr in PR-Kategorien, „Sage & Schreibe” 1998, nr 9, 
s. 44-45 [wywiad z R. Schätzern], s. 45.
52 Na temat dalszego przebiegu zjazdu por. C. B r o s d a, Ch. S c h i c h a, Politikver
mittlung als Event Marketing, [w:] Performativität und Ereignis, red. E. Fischer- 
- L i c h t e et al., Tübingen-Basel 2003, s. 319-338.
” Por. Th. Meyer, M. Kampmann, Politik als Theater. Die neue Macht der 
Darstellungskunst, Berlin 1998; H. M ü n k 1 e r, Die Theatralisierung der Politik, 

To, co pokazałam na przykładzie zjazdu SPD w Lipsku, da się muta- 
tis mutandis powiedzieć o wszystkich zgromadzeniach i uroczystościach 
politycznych. Umożliwiają one wykonywanie wspólnych gestów, dzia
łań i przeżywanie wspólnych doświadczeń, aby wytworzyć w ten spo
sób wspólnotę, która istnieć będzie także po zakończeniu uroczystości53. 
Tym właśnie różnią się one od przedstawień teatralnych.
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Co się jednak działo w Chance 2000 Schlingensiefa? Czy w tym 
przypadku wprowadzone przeze mnie rozróżnienie nie traciło aby racji 
bytu? Czy nie zostało zaplanowane powstanie nowej partii politycznej, 
partii „Chance 2000”? A zatem także w tym przypadku chodziło - po
zornie? - o stworzenie wspólnoty, trwalszej niż samo przedstawienie. 
A przede wszystkim o to, żeby bezpowrotnie znieść różnicę między 
przedstawieniem teatralnym a zgromadzeniem politycznym, żeby je ze 
sobą zrównać, czy przynajmniej podważyć przekonanie uczestników 
o dzielącej je trwałej granicy? Z drugiej strony w czasie uroczystości 
politycznych można zauważyć, że coraz rzadziej udaje im się stworzyć 
tę upragnioną i trwalszą od samego zgromadzenia wspólnotę. Także 
w tym przypadku zdaje się coraz częściej chodzić o wspólnotę estetycz
ną w znaczeniu sformułowanym przez Gianniego Vattimo54.

[w:] Ästhetik..., s. 144-163; Figurative Politik. Zur Performanz der Macht in der 
modernen Gesellschaft, red. H.-G. Soeffner, D. Tänzle r, Opladen 2002.
54 Por. G. V a 11 i m o, op. cit.

Również widowiska sportowe służą tworzeniu i utwierdzeniu wspól
not, przemianie jednostek w członków jednej wspólnoty kibiców. Za 
sprawą wspólnie skandowanych haseł, wspólnie wykonanych gestów 
i działań, wspólnie przeżytych silnych emocji fani określonego klubu 
piłkarskiego zmieniają się w członków wspólnoty kibiców, zaś w przy
padku międzynarodowych turniejów piłkarskich pojedynczy przechod
nie stają się członkami narodowej społeczności. Określone afektywne, 
identyfikujące relacje istnieją z zasady już przed meczem - odnoszą się 
zwykle do określonego klubu piłkarskiego albo reprezentacji narodo
wej. Lecz dopiero w czasie meczu, dzięki pojawiającej się wtedy afir- 
macji i intensyfikacji emocji, za każdym razem tworzy się chwilowa 
wspólnota.

W przypadku meczów piłki nożnej chodzi o typ przedstawienia wy
wołującego szczególnie silne emocje tak u wykonawców, jak i widzów. 
Między otaczającymi boisko widzami i grającymi na nim piłkarzami zda
je się powstawać pole energetyczne o wielkiej intensywności. Rodzi się 
trudne do zniesienia napięcie, które wyładowuje się w kolejnych wybu
chach emocji widzów. Emocjonalny stan wyjątkowy powodujący wzbu
rzenie społeczności oraz charakterystyczny dla igrzysk sportowych -
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i dla świąt - paradoks regularności i ekscesu wprowadzają wszystkich 
uczestników w stan radykalnego „pomiędzy” i umożliwiają im w ten 
sposób doświadczenie liminalne.

Zawody rozgrywają się na zasadzie agonu, dlatego w ich trakcie nie 
może się wytworzyć jedna wielka wspólnota wszystkich wykonawców 
i widzów. Powstają zatem wspólnoty antagonistyczne: jeśli ktoś zosta
nie włączony do jednej z nich, automatycznie wyklucza go to z drugiej. 
Te wspólnoty często są wytwarzane i umacniane nie poprzez wspólne 
przeżycia i razem wykonane działania, ale tworzą się właśnie dlatego, 
że uczucia i działania wszystkich kierują się przeciwko tym drugim. 
Wybuch przemocy w czasie zawodów albo tuż po nich nie rodzi się jako 
efekt paradoksu regularności i ekscesu, jak ma to miejsce w czasie świąt, 
kiedy w każdej chwili może dojść do aktów przemocy. Należy go raczej 
wiązać z tym, że jedna wspólnota konsoliduje się w konfrontacji z drugą, 
czynnie zagrażając członkom przeciwnego obozu. W obu przypadkach - 
tak w czasie świąt, jak w czasie meczów piłkarskich (czy też podczas ta
kich przedstawień artystycznych, jak Kukei, akopee - nein! braunkreuz, 
fettecken, modellfettecken Beuysa w Akwizgranie) - rodzący przemoc 
stan „pomiędzy” umożliwia określone doświadczenia liminalne.

Aspekt tworzenia wspólnoty, tak istotny w czasie meczów piłkar
skich czy innych sportów zespołowych - wokół każdej grupy grających 
tworzy się wtedy wspólnota wspierających ją widzów - w przypadku 
innych zawodów sportowych odgrywa ona niewielką rolę albo wręcz 
nie ma żadnego znaczenia. Łyżwiarstwo, gimnastyka, wiele dyscyplin 
lekkoatletycznych, jak biegi, skok w dal i wzwyż, widzowie oglądają 
raczej jako rodzaj widowiska, podobnie jak występy cyrkowe. Wywołują 
one przede wszystkim uczucie zadziwienia i podziwu wobec nadzwy
czajnych osiągnięć atletów. Jednocześnie widzowie czerpią przyjemność 
z oglądania młodych, pięknych, silnych i zręcznych ciał, które - w prze
ciwieństwie do tych naznaczonych wiekiem, chorobą i śmiercią w przed
stawieniach Societas Raffaello Sanzio - wywołują w nich głównie po
zytywne uczucia. Kiedy widz obserwuje, jak sportowcy poruszają się 
w przestrzeni, widzi, jak za sprawą dynamiki swoich ruchów wytwarzają 
nowy, piękny świat; świat stojący pod znakiem młodości, piękna, ero
tyki, zdrowia, woli walki i zwycięstwa; jednym słowem: świat obecno
ści, w którym wprawdzie panuje ostra konkurencja, ale który również 
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umożliwia widzowi opuszczenie jego własnej codzienności i oddanie się 
nowym doświadczeniom55.

55 Na temat imprez sportowych zob. przede wszystkim G. G e b a u e r, Sport in der 
Gesellschaft des Spektakels, Sankt Augustin 2002.

Niezależnie od tego, czy chodzi o uroczystości publiczne, zgroma
dzenia polityczne czy igrzyska sportowe, zawsze mamy do czynienia 
z przedstawieniami, które stwarzają okazję do doświadczeń liminalnych. 
Nie dziwi to o tyle, że przedstawienia z zasady powstają za sprawą auto- 
pojetycznej pętli feedbacku i - jak już pokazałam - to właśnie autopoje- 
sis funduje się na cielesnym współistnieniu wykonawców i widzów, wy
twarzając sytuację liminalności. Nawet jeśli z jednej strony określiłam 
doświadczenia estetyczne jako doświadczenia liminalne, zaś z drugiej 
przypisałam wszystkim typom przedstawień możliwość stwarzania ta
kich doświadczeń, to wcale nie musi z tego wynikać, że wszystkie rodza
je doświadczeń liminalnych można objąć wspólną kategorią doświad
czeń estetycznych. Podczas gdy mianem doświadczenia estetycznego 
określam doświadczenie liminalne, którego celem jest samo przebycie 
pewnej drogi, nie definiuję doświadczeń liminalnych, które przedstawia
ją drogę do „innego” celu, jako doświadczeń nie-estetycznych. Pożądane 
cele mogą wiązać się z osiągnięciem uznanego społecznie statusu, z od
różnieniem zwycięzców i przegranych, z utworzeniem wspólnoty, le
gitymizacją przywódczych ambicji, ustanowieniem więzi społecznych, 
z rozrywką itd. Tak więc w przypadku doświadczenia estetycznego idzie 
o doświadczenie liminalne, doświadczenie przejścia, przebycia drogi 
jako takiej, procesu przemiany, natomiast w przypadku nie-estetycznych 
doświadczeń liminalnych o przejście do czegoś, o przemianę w coś lub 
jeszcze w coś innego.

W ten sposób wyjaśniłam pośrednio, że w przypadku tego rozróżnie
nia nie chodzi o znalezienie kryterium, które pozwoli wyznaczyć granicę 
między przedstawieniami artystycznymi i nie-artystycznymi. Przecież 
doświadczenia estetyczne i pozaestetyczne mogą występować na zmianę 
w przypadku jednego i tego samego przedstawienia. Od percepcji kon
kretnego widza zależy, czy skoncentruje się on na stanie liminalnym, 
osiągniętym dzięki określonemu typowi percepcji, czy też potraktuje go 
i przeżyje jako dążenie do określonego celu. W przypadku performansu 



PONOWNE ZACZAROWANIE ŚWIATA 321

Lips of Thomas może się to zmieniać z minuty na minutę, tak samo, jak 
w przypadku meczu Niemcy - Brazylia w finale Mistrzostw Świata 2002 
roku.

Nie można w tym kontekście przeoczyć faktu, że to właśnie sami ar
tyści wciąż stawiają pod znakiem zapytania granicę między sztuką i nie- 
sztuką, między estetycznym i pozaestetycznym, że chcą ją podważyć 
lub w ogóle zlikwidować. Bezustannie tworzą takie sytuacje, w których 
utrudniają czy wręcz uniemożliwiają widzom potraktowanie doświad
czeń liminalnych jako nadrzędnego celu; sytuacje, które wymagają od 
nich podjęcia decyzji, konkretnych i zorientowanych na określony cel 
działań. Jednocześnie doświadczenie estetyczne, czyli doświadczenie 
przejścia jako takiego, jest tym, co organizuje nie-estetyczne doświad
czenia liminalne i niekiedy prowadzi do integracji widzów.

Natomiast nadrzędnym celem rozmaitych uroczystości, zgromadzeń 
politycznych czy zawodów sportowych - przede wszystkim zaś igrzysk 
olimpijskich - staje się właściwe także im skupienie na doświadczeniu 
przejścia, na stanie liminalności. Ten właśnie aspekt podkreśla się - czę
sto krytycznie - kiedy mówi się o estetyzacji i teatralizacji przedstawień 
nie-artystycznych. Jako kryterium rozróżnienia między przedstawie
niami artystycznymi i nie-artystycznymi pojawia się, jak już pisałam, 
możliwość potraktowania doświadczenia estetycznego jako szczegól
nego typu doświadczenia liminalnego. Właśnie to stawiają sobie za cel 
twórcy przedstawień artystycznych, kiedy przekraczają dawne granice 
i stawiają sobie za cel ich zniesienie. We wszystkich typach przedsta
wień ma miejsce ciągła oscylacja między doświadczeniem estetycznym 
i nie-estetycznym. W świetle dotychczasowych rozważań wydaje mi 
się wysoce wątpliwe, czy przedstawienie artystyczne różni się od nie
artystycznego tym, że dominuje w nim doświadczenie estetyczne. Ani 
performans Abramović, ani przedstawienia Schlingensiefa nie pozwalają 
przyjąć takiego założenia. W takim razie, jak można odróżnić przedsta
wienia artystyczne od nie-artystycznych? A jeśli trudno je odróżnić, albo 
tylko częściowo i gradacyjnie, to czy nadal można mówić o autonomii 
sztuki?
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3. Sztuka i życie

Ani pojęcie inscenizacji, ani koncepcja doświadczenia estetycznego 
nie podpowiadają kryteriów, dzięki którym dałoby się odróżnić przedsta
wienia artystyczne od nie-artystycznych. Nawet jeśli Seel jest zdania, że 
przedstawienia artystyczne charakteryzują się tym, że nie tylko wytwa
rzają obecność, ale czynią ją także przedmiotem przedstawienia, to trud
no je odróżnić choćby od widowisk sportowych. Także w tym przypadku 
obecność jest nie tylko wytwarzana, ale również jako taka prezentowana, 
wystawiana na pokaz. A jeśli chodzi o pojęcie doświadczenia estetycz
nego, to w dotychczasowych rozważaniach okazało się, że można o nim 
mówić tak w odniesieniu do przedstawień artystycznych, jak nie-arty- 
stycznych.

Richard Shusterman, który we wszystkich swoich pracach kon
sekwentnie odmawia podania esencjonalistycznej definicji sztuki oraz 
określenia takich jej właściwości, dzięki którym raz na zawsze da się 
ona odróżnić od nie-sztuki, podjął niedawno próbę sformułowania de
finicji sztuki jako narzędzia heurystycznego, „żeby podkreślić niektó
re cechy sztuki, którym nie poświęcono dotąd należytej uwagi”56. Jego 
propozycja potraktowania i określenia sztuki jako dramatyzacji ma na 
względzie dwie rzeczy. Po pierwsze, „wystawienie na scenie lub obra
mowanie scen”, po drugie zaś, „większą żywotność doświadczeń i dzia
łań”57, dzięki którym sztuka odróżnia się od codziennego życia. Chodzi 
więc tutaj o cechę występującą we wszystkich przedstawieniach, nie
zależnie od tego, czy są one artystyczne czy nie-artystyczne. Również 
mecz piłki nożnej, posiedzenie parlamentu, rozprawa sądowa, msza, we
sele, pogrzeb i inne rodzaje culturalperformances są w tym sensie „dra- 
matyzacją”: obramowują określone sceny, odgraniczając je od innych, 
nieobjętych ramą, a także nadają większą żywotność doświadczeniom 
i działaniom. Mogło to stanowić powód, dla którego Milton Singer pod 
koniec lat pięćdziesiątych zaproponował pojęcie cultural performances. 
Określał je jako najmniejsze, możliwe do zaobserwowania jednostki 
struktur kulturowych, które stanowią autoportret danej kultury i wyraz 

56 R. Shusterman, Tatort; Kunst als Dramatisieren, [w:] Ästhetik..., s. 128.
57 Ibidem, s. 136.
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jej refleksji nad sobą; autoportret, który zostaje przedstawiony i wysta
wiony wobec jej własnych członków i innych osób 58. To właśnie „dra- 
matyzacja” odróżnia cultural performances - czyli określony typ przed
stawień - od codziennego życia, od „zwykłej rzeczywistości”. Dlatego 
wydaje się niewarte trudu dalsze szukanie takich cech, które mogłyby 
posłużyć jako kryterium odróżniające przedstawienia artystyczne od nie
artystycznych.

58 Por. M. S i n g e r, Traditional India - Structure and Change, Philadelphia 1959, 
s. XII i n.

Lecz jeśli nawet kryterium odróżniające nie istnieje, to w zadziwia
jący sposób i bez wahania uznajemy rozrywanie jagnięcia przez Nitscha, 
Dionysus in 69 Schechnera, Coyote Beuysa, rozmaite performanse samo- 
okaleczeni, Sportstück Schleefa czy Bitte liebt Österreich! Schlingensiefa 
za przedstawienia artystyczne. Natomiast Love Parade określamy raczej 
jako imprezę, zjazd SPD w Lipsku jako zgromadzenie polityczne, zaś 
igrzyska olimpijskie jako widowisko sportowe, a wszystkie razem jako 
przedstawienia nie-artystyczne. Kiedy przedstawienia artystyczne pro
wadzą do zniesienia granicy oddzielającej je od nie-artystycznych, zaś 
nie-artystyczne za sprawą teatralizacji i estetyzacji stale zbliżają się do 
artystycznych, odróżnienie ich od siebie traci jakikolwiek sens. Mimo to 
wciąż próbuje się tego dokonać - choćby po to, by dostarczyć wskazówek 
na temat „odpowiedniego” zachowania tym uczestnikom, którzy z powo
du wybranych przez realizatorów strategii inscenizacyjnych nie potrafią 
zdecydować, w jakiego typu przedstawieniu biorą udział, kiedy znajdą 
się w miejscu publicznym jako przypadkowi przechodnie, jak miało to 
miejsce w czasie Wiener Festwoche w 2000 roku. Co istotne, jedynie 
w tym przypadku przynależność do określonej instytucji umożliwia taki 
typ przyporządkowania. Przedstawienie uważa się za artystyczne, kiedy 
odbywa się w ramach instytucji sztuk pięknych, natomiast zalicza się 
je do nie-artystycznych, kiedy odbywa się w ramach takich instytucji, 
jak polityka, sport, sądownictwo, religia itd. O odróżnieniu przedstawień 
artystycznych od nie-artystycznych nie decydują ani jakieś specyficzne 
właściwości, ani podstawowe dla tych przedstawień strategie insceniza
cyjne czy umożliwiane przez nie doświadczenie estetyczne. To przede 
wszystkim ramy instytucjonalne rozstrzygają o tym, czy dane przedsta
wienie należy zaliczyć do artystycznych czy do nie-artystycznych.
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Nawet jeśli artyści próbują przekraczać, niwelować czy całkiem 
znosić granice dzielące sztukę od życia, estetyczne od społecznego, po
litycznego czy etycznego, to zainicjowane przez nich przedstawienia 
mogą wprawdzie inicjować dyskusję na temat autonomii sztuki, ale nie 
są w stanie tej autonomii przeciwdziałać. Gwarantuje ją bowiem instytu
cjonalny charakter sztuki. Każdy obrazoburczy gest artysty, każda akcja 
mająca na celu zniszczenie instytucji sztuki odbywa się przecież w ra
mach sztuki jako instytucji i w ten sposób potwierdza jej granice. Tego 
nie potrafi zmienić również estetyka performatywności.

Instytucja, o której mówimy, powstała w trakcie i jako następstwo 
walki sztuki o autonomię. W miejsce estetyki oddziaływania, która szła 
ręka w rękę z estetyką normatywną i starała się osiągnąć określone cele 
religijne i moralne, pojawiła się wtedy estetyka autonomii. W myśl jej 
założeń sztuka powinna być całkowicie niezależna od jakichkolwiek po
zaartystycznych, społecznych czy ekonomicznych zainteresowań i zo
bowiązań; musi stać się samodzielną dziedziną i rozwijać sobie tylko 
właściwe prawa i zasady. Nie można jednak przy tej okazji przeoczyć 
faktu, że autonomia sztuki służyła „wyższemu” celowi, a mianowicie, 
„wykształceniu” i samorealizacji człowieka. Nie tylko tekst Schillera 
O estetycznym wychowaniu człowieka, ale również rozwinięta w połowie 
XIX wieku teoria Gesamtkunstwerk Wagnera służyć tu może jako wiele 
mówiące świadectwo tego „ostatecznego celu”. W przypadku autonomii 
sztuki chodziło o kompensację straty, o „odzyskanie” „całego” człowie
ka, o „powrót” do totalności utraconej w historycznym świecie a przede 
wszystkim w społeczeństwie mieszczańskim. Takie określenie celu wią
że się nierozerwalnie z koniecznością połączenia autonomii z odkrywa
niem prawdy.

W obliczu ogromnego znaczenia, jakie wówczas zdobyła sztuka, nie 
mogła ona pozostać jedynie sprawą artystów, tych otoczonych tajemnicą, 
genialnych twórców artefaktów. Nad zachowaniem jej autonomii czuwać 
zaczęła wciąż rosnąca armia krytyków, teoretyków, administratorów, cen
zorów, agentów itp. Pilnowali oni nie tylko tego, by „przyjemność” auto
nomicznej sztuki wpływała kształcąco na obywatela, ale przede wszyst
kim tego, żeby sztuka w jej nadrzędnym dążeniu do prawdy i totalności 
nie skalała się podejmowaniem celów pomniejszych i nie mieszała się 
w sprawy polityki, religii czy moralności publicznej. Wspólne działanie 
wszystkich zainteresowanych doprowadziło do powstania sztuki jako in
stytucji w tej formie, która przetrwała aż do dzisiaj.
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Jeśli teatr chciał uczynić zadość celom, najpierw zapowiedzianym 
przez Goethego i Schillera, a potem konsekwentnie przestrzeganym, 
a więc chciał kształcić widzów, to znaczy przyczyniać się do rozwoju 
ich osobowości, to rnusiał doprowadzić do tego, aby publiczność prze
stała traktować teatr jako miejsce spotkań towarzyskich, a zaczęła wi
dzieć w nim miejsce szczególnych doświadczeń percepcyjnych. Temu 
właśnie miały służyć formułowane powszechnie w pierwszej połowie 
XIX wieku, choć prawie nigdzie sumiennie nie przestrzegane przepisy, 
zaś następnie o wiele bardziej pod tym względem efektywne zaciemnie
nie widowni. Mimo tych wszystkich wysiłków wciąż w czasie przed
stawień miały miejsce naganne zachowania. Wiemy choćby o tym, że 
podczas wystawienia Niemej z Portici Aubera w Operze Brukselskiej 
doszło do zamieszek, które przekształciły się w powstanie. W jego wy
niku Belgowie uniezależnili się od Królestwa Niderlandów i utworzyli 
samodzielne państwo. Nawet jeśli przedstawienia nie miały aż tak dale
kosiężnych skutków, to należy w tym kontekście wspomnieć o insceni
zacjach wiedeńskiego Volkstheater, w których brał udział Nestroy. Jego 
słowne i gestyczne improwizacje, inwektywy skierowane przeciwko rzą
dowi czy kościołowi, ukryte lub jawne wystąpienia przeciw przyjętym 
zasadom moralnym wciąż prowokowały do interwencji obecną w czasie 
przedstawień policję teatralną, zmuszającą go do natychmiastowego za
płacenia kary pieniężnej. Można tu także dodać wspomnianą w innych 
okolicznościach prapremierę Przed wschodem słońca Hauptmanna, 
w czasie której - jak odnotował jeden z krytyków - widownia zmieniła 
się w zebranie polityczne. W oczywisty sposób teatr nie zawsze potrafił 
spełnić stawiane przed nim cele wychowawcze w zadowalający sposób. 
Autopoj etyczna pętla feedbacku, „zarażenie” widzów przez aktorów czy 
widzów przez innych widzów stały za każdym razem na drodze autono
mii teatru razem z jej ambicjami dążenia do prawdy i wychowania, które 
o wiele lepiej spełniała literatura i sztuki piękne, ze względu na inne 
uwarunkowania produkcji i recepcji.

Na początku XX wieku kolejne awangardy wysuwały żądanie przy
bliżenia sztuki do życia i proklamowały nową estetykę działania, po
nieważ nie potrafiły już wierzyć ani w ambicje sztuki autonomicznej 
do przedstawiania prawdy, ani w jej cele wychowawcze. Całkowite od
dzielenie sztuki od życia stało się dla artystów awangardy znakiem jej 
końca. Marcel Duchamp wystawił w muzeum koło od roweru, stojak na 
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butelki oraz urynał zatytułowany Fountain (Fontanna, 1917) i sygnowa
ny R. Mutt. „Naddadaista” Johannes Baader przeszkodził nadwornemu 
kapłanowi Dryanderowi w wygłoszeniu kazania w katedrze berlińskiej 
w listopadzie 1918 roku, a rok później przerwał z trybuny posiedzenie 
parlamentu w Weimarze, rozrzucając ulotki, gdzie tekst zatytułowany 
Die griine Leiche (Zielone zwłoki) głosił między innymi: „Wysadzimy 
Weimar w powietrze. Berlin jest miejscem DA-DA”. Ich celem było do
kładnie to, co od końca lat sześćdziesiątych próbowało osiągnąć wielu 
innych artystów, a mianowicie zniesienie różnicy między przedstawie
niami artystycznymi i nie-artystycznymi, między sztuką i życiem. Lecz 
już wówczas instytucja sztuki tak się umocniła, że wszystkie wymie
rzone w nią i w autonomię sztuki ataki nie tylko trafiały w próżnię, ale 
bardzo szybko instytucja obejmowała je swoimi ramami: Baader został 
oczyszczony przed sądem z zarzutu blasfemii, bowiem jego adwokat po
wołał się na zasadę autonomii sztuki. Czterdzieści lat później podobnie 
uczynił Hermann Nitsch.

Ponieważ instytucja gwarantuje autonomię sztuki, także estetyka per- 
formatywności nie potrafi postawić jej pod znakiem zapytania, a już na 
pewno nie może jej zlikwidować. Skoro autonomia oznacza wyzwolenie 
sztuki ze wszystkich życiowych zobowiązań, wielu artystów od końca 
lat sześćdziesiątych stara się ją podważyć. Większość z nich praktykuje 
przecież sztukę jako przekroczenie granic sztuki. Jak już widzieliśmy, 
to właśnie tę granicę, jaką wyznaczono w kulturze Zachodu z końcem 
XVIII wieku między sztuką i nie-sztuką, między sztuką i „rzeczywisto
ścią”, sztuką i życiem starają się oni przekroczyć, rozmazać, anulować. 
Nie tylko przedstawienia teatralne i performanse zmierzają w tym kie
runku, ale także przedstawienia innych sztuk, przede wszystkich wysta
wy, w czasie których dzieła nie tyle wystawia się na pokaz, ile przedsta
wia. Znakomicie ilustrują to dwie ostatnie edycje Documenta. Kuratorka 
Catherine David (Documenta X) i kurator Okwui Enzor (Documenta XI) 
sformułowali bowiem żądanie, by prezentowane dzieła pokazywały nie 
tylko „krytyczne obrazy współczesnego świata i zjawiska, które nim po
ruszają i go zmieniają”59, ale także by odbiorcy traktowali Documenta

59 C. D a v i d, Stand der Dinge, część 1, katalog, Berlin 2000 [strony nienume- 
rowane).
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jako „platformę”, gdzie „teoretyczne idee spotykają się z praktyką”60. 
Wystawa, która towarzyszyła festiwalowi Theater der Welt 2002 i zo
stała przygotowana wspólnie z Museum Ludwig z Kolonii, nosiła jed
noznaczny tytuł I promise it’s political. Performativitat in der Kunst 
(Przysięgam, że to polityczne. Performatywność w sztuce) i dowiodła, 
,jak nieostre stały się takie pojęcia, jak «teatr», «sztuka» i «świat»”61. 
Organizatorzy chcieli, by „nowe formy wspólnych relacji, to znaczy re
lacje nie (tylko) między oglądającymi i przedmiotami, ale także między 
oglądającymi a pomieszczeniami” zostały pokazane w taki sposób, by 
„w procesie percepcji powstawało nowe «MY»”62. Dzięki temu wystawa 
mogła rozwinąć potencjał transformacyjny.

“ Platform 1, Documenta XI: Democracy Unrealized, Kassel-Berlin 2001 [strony 
nienumerowane],
61 M. L i 1 i e n t h a 1, [wstęp do:] ¡promise it’s political. Performativitat in der Kunst, 
Köln 2002, s. 5.
621. R o g o f f, WIR. Kollektivitäten, Mutualitäten, Partizipationen, [w:] /promise 
itspolitical..., s. 53.

Estetyka performatywności obejmuje swoim zasięgiem przede 
wszystkim sztukę przekraczającą sankcjonowane przez tradycję grani
ce. Niestrudzenie pracuje nad tym, żeby przekraczać granice i tym sa
mym na nowo określać samo pojęcie granicy, które historycznie patrząc, 
zostało zdefiniowane z końcem XVIII wieku. Od tamtej pory ma ono 
niepodważalne i niezmienne znaczenie i w tym sensie funkcjonuje jako 
coś naturalnego, to znaczy ustanowionego przez samą naturę. Chodzi 
przede wszystkim o granicę między sztuką i życiem, kulturą wysoką 
i popularną, sztuką Zachodu i sztuką innych kultur, których koncepcja 
nie odpowiada zasadzie autonomii sztuki. Podczas gdy dotąd prefero
wano to, co dzieli, odgradza i różnicuje, estetyka performatywności wy
suwa na pierwszy plan kwestię przekroczenia i przejścia. Granica staje 
się progiem, który nie tyle oddziela, ile łączy. W miejscu niemożliwych 
do pojednania przeciwieństw pojawiają się różnice stopnia. Estetyka 
performatywności nie chce zatem realizować projektu zniesienia różnic, 
który wedle teorii ofiary Girarda musiałby nieodwołalnie doprowadzić 
do wybuchu przemocy. Chodzi jej raczej o przezwyciężenie sztywnych 
przeciwieństw, o ich zmianę w dynamiczne zróżnicowanie. Do tej pory 
przywykliśmy do tego, że manipulowanie dychotomicznymi parami
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pojęć stanowi dowód racjonalnej argumentacji, który równa się dopeł
nionemu przez oświecenie procesowi odczarowania świata i może go 
odpowiednio opisać. Tymczasem projekt estetyki performatywności, 
który właśnie takie dychotomiczne pary pojęć znosi, kiedy zamiast „albo 
- albo” wprowadza „nie tylko - lecz także”, należy pojmować jako próbę 
powtórnego zaczarowania świata, który ustalone w XVIII wieku granice 
zmienia w konieczne do przekroczenia progi.

Jak wyobrażenie granicy, tak i pojęcie progu zawiera w sobie pe
wien potencjał ryzyka. Naruszenie granic łączy się często z określonymi 
sankcjami. Kiedy ktoś ustanawia jakąś granicę, to będzie jej pilnował 
i strzegł, sformułuje zasady i prawa jej wyjątkowego przekroczenia i bę
dzie ścigał każdego, kto spróbuje to uczynić bez odpowiednich upraw
nień. Lecz również przekraczanie progu wiąże się z wielorakimi niebez
pieczeństwami i ryzykiem, ponieważ nigdy nie wiadomo, co czeka nas 
po drugiej stronie, na jakie zjawiska, wyzwania, niepewności tam natra
fimy. Potwory pozostawione po tej stronie mogą po tamtej znów się po
jawić. Nie da się zatem wyznaczyć różnicy między granicą a progiem ze 
względu na niebezpieczeństwa związane z ich przekroczeniem. Tę różni
cę stanowi o wiele bardziej pole konotacji, czy raczej asocjacji, jakie wy
wołują oba pojęcia. Pojęcie granicy konotuje wykluczenie, oddzielenie 
i punkt końcowy. Kto dotarł do własnych granic, ten iść dalej nie może, 
zatrzymuje się, to koniec jego drogi. Granica zaznacza wyraźną różnicę; 
po tamtej stronie leży to, co wymarzone, czego byśmy sobie tu życzyli, 
wolność, raj czy też to, co wstrętne, czego się obawiamy, piekło. Legalne 
przekroczenie granicy wymaga dopełnienia określonych, często skom
plikowanych procedur, posiadania specjalnych dokumentów, paszportu, 
pozwolenia na wyjazd itd. Nielegalne jej przekroczenie to akt niebez
pieczny, potajemny, subwersywny, zaś jawne jej przekroczenie oznacza 
powstanie, rewolucję, heroiczny lub też nieprzyjazny akt, agresję z ze
wnątrz, napad.

Zupełnie inne konotacje wiążą się z pojęciem progu. Nie towarzyszy 
im aura czegoś zakazanego i chronionego prawem. Podczas gdy granica 
próbuje powstrzymać ruch naprzód, jakieś przekroczenie, próg zdaje się 
do tego zapraszać. Często jednak trudno zgadnąć, co może się zdarzyć 
po drugiej stronie, dlatego przejście wymaga określonych zabezpieczeń 
i taktyk. Progi często mają magiczną moc, są miejscami otoczonymi złą 
sławą. Zapanowanie nad ich magią, zmiana złej sławy w błogosławień
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stwo wymaga specjalnych zdolności i wiedzy. Jeśli próg jest skalany, 
jego przejście musi poprzedzać oczyszczenie. Mimo wszystkich moż
liwych przeciwności, niebezpieczeństw i ryzyka związanych z prze
kroczeniem progu prawidłowo dopełnione przejście obiecuje przede 
wszystkim korzyści: odzyskanie zdrowia, łaski bogów, zdobycie nowego 
statusu społecznego, jakiegoś kosztownego skarbu, trudnych do prze
cenienia umiejętności, wiedzy tajemnej itp. Jeśli jednak przekroczeniu 
progu towarzyszą jakieś nieprawidłowości i błędy, może się to skończyć 
katastrofą: śmiałek utonie w bagnie albo padnie łupem dzikich zwierząt, 
popadnie w szaleństwo lub zostanie zwiedziony na manowce, zakłuty, 
rozdarty na śmierć lub też spotka go coś równie złego. Wyobrażenie pro
gu jest wysoce ambiwalentne.

Podczas gdy granica odnosi się raczej do regulacji prawnych, próg 
wiąże się z magią. Podczas gdy granicę wyobrażamy sobie jako linię, 
która zakreśla pewien obszar, a inny wyklucza, jako linię dzielącą na 
dwoje, próg przyjmuje obraz przestrzeni pomiędzy, w której wiele rze
czy może się wydarzyć. Podczas gdy granica oznacza klarowny podział, 
próg stanowi miejsce zwiększenia możliwości, siły, przemiany. Kiedy 
próbuje się je rozróżnić, nie można jednak przeoczyć tego, że różnica 
między granicą a progiem to kwestia punktu widzenia: jednemu coś 
może się wydać - niemożliwą do przekroczenia - granicą, drugiemu zda 
się zapraszającym do przejścia progiem. Często też granic doświadcza 
się dopiero w samym akcie przekroczenia, czyli w chwili, kiedy zostaną 
potraktowane właśnie jako próg.

W przedstawieniach to właśnie wytwarzana autopojetyczna pętla 
feedbacku przemienia granicę w próg - granicę między sceną a widow
nią, wykonawcami i widzami, jednostką i wspólnotą czy sztuką i życiem. 
Jak już widzieliśmy, za to, żeby widzowie częściej postrzegali granice 
jako progi, odpowiadają specjalne strategie inscenizacyjne. Kiedy twier
dziłam, że w centrum estetyki performatywności znajduje się sztuka 
przekraczania granic, to miałam na myśli właśnie to, że jej celem jest 
przemiana granic w progi, czyli sztuka przejść, przekraczania progów.

W ten sposób przedstawienia podejmują refleksję nad leżącymi 
u ich podstaw założeniami antropologicznymi. Jak dowodził Plessner, 
człowiek w dystansie do samego siebie potrzebuje takiego progu, który 
mógłby przekroczyć, kiedy chce (ponownie) znaleźć siebie jako inne
go. Jako żyjący organizm wyposażony w świadomość, jako embodied 
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mind, może być sobą tylko wtedy, kiedy wciąż na nowo się wytwarza, 
nieustannie się przemienia, wciąż przekracza jakieś progi. I to właśnie 
umożliwia, a często także wymusza przedstawienie. Pod tym względem 
przedstawienie należy rozumieć tyleż jako samo życie, ile jako jego mo
del -jako samo życie o tyle, o ile zajmuje rzeczywisty czas życia wszyst
kich uczestników, wykonawców i widzów, a także daje im sposobność 
ciągłego tworzenia się na nowo; jako model życia, gdyż te procesy wów
czas zachodzą szczególnie intensywnie i z wyjątkową wyrazistością, 
a więc kiedy przebiegają w pełnej przytomności uczestników, znajdują 
się w centrum ich uwagi. To nasze życie pojawia się w trakcie przedsta
wienia, staje się teraźniejszością i przemija.

Takie sformułowanie odwołuje się do dawnej metafory theatrum 
vitae humanae. Wykorzystuje ona teatr jako zmysłowy obraz i odbicie 
życia ludzkiego. Przedstawienie jest równie pozorne i przemijające jak 
życie ludzkie, dlatego może modelowo uwypuklać te jego właściwości. 
Każde przedstawienie uzmysławia zatem widzom pozomość i przemi- 
jalność życia oraz skłania do tego, by odwrócili się od rzeczy ziemskich, 
by prawdy i wieczności szukali w wierze w Boga. Oczywiście, metafora 
theatrum vitae humanae może funkcjonować jedynie w ramach wiary 
chrześcijańskiej.

Tymczasem w estetyce performatywności idzie o pojawienie się ludzi 
i rzeczy, a nie o podkreślenie ich pozomości, o momentalność ich pojawie
nia się, nie zaś o akcent położony na ich przemijalność. Przedstawienia 
nie funkcjonują w jej ramach jako zmysłowy obraz i odbicie ludzkiego 
życia, ale jako życie ludzkie samo w sobie i jednocześnie jako jego mo
del. To życie każdego z uczestników jest przedmiotem przedstawienia 
i to w sensie dosłownym, a nie wyłącznie metaforycznym. Sztuka nie 
może już głębiej niż w przedstawieniu pojednać się z życiem, nie może 
się też bardziej do niego zbliżyć.

Ponowne zaczarowanie świata, które realizuje się w połączeniu ży
cia ze sztuką i stanowi cel estetyki performatywności, nie może być ro
zumiane ani jako powrót do religijnego obrazu świata XVII wieku, ani 
tym bardziej jako przywołanie jeszcze starszego magicznego rozumie
nia świata, umożliwiającego realizację ukrytych pragnień. Czar zawarty 
w świecie, jakim go stworzył Bóg; świecie przenikniętym przez niewi
dzialne siły, które w Bogu mają początek i wszystko ze wszystkim łączą, 
ten czar bezpowrotnie został utracony w chwili zwycięstwa ideologii 
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oświecenia. Nawet sztuka z trudnością może go przywołać swoim zaklę
ciem i obdarzyć nowym życiem. Z jego bezpowrotną utratą musimy się 
zatem jakoś pogodzić.

Jego miejsce w drugiej połowie XX wieku zajął jednak nowy czar, 
który - choć zabrzmi to zaskakująco - można rozumieć jako „bezpo
średnie”, choć stosunkowo późne potomstwo oświecenia. Uwolniły go 
bowiem nowoczesne nauki i umożliwione przez nie kulturalne, techno
logiczne i społeczne przemiany. Coraz bardziej przekonują one, że świat 
faktycznie przenikają niewidzialne siły, których nie widzimy ani nie 
słyszymy, choć ich działanie możemy cieleśnie odczuwać; że występują 
w naturze i społeczeństwie emergencje, których nie da się z góry za
planować, przeczuć i przewidzieć; że wszystko się ze wszystkim wiąże 
i trzepot skrzydeł motyla na jednej półkuli może na drugiej wywołać 
lub zatrzymać tornado; że społeczeństwa - przede wszystkim w efekcie 
globalizacji - stały się tak złożone, że na temat konsekwencji zaplano
wanych zmian trudno sformułować jakiekolwiek wiarygodne przewi
dywania, choć nie sposób trwać w bezczynności; że , ja”, jak twierdził 
Freud, nie jest panem we własnym domu, ale raczej - jak sądzą czołowi 
przedstawiciele najnowszych badań nad mózgiem - decyzje zapadają na 
długo przedtem, nim zdamy sobie z nich sprawę; że - jednym słowem - 
także w człowieku walczą ze sobą tajemne siły, które nie podlegają jego 
wolnej woli i wymykają się jego świadomości.

Ani w przypadku emergencji, ani niewidzialnych sił, które zdają 
się działać w człowieku i naturze, nie chodzi jednak o siły magiczne. 
Można je zupełnie racjonalnie wyjaśnić, choć trudno nad nimi zapano
wać. Mieszkańcy zachodniej Europy przed oświeceniem wierzyli, że 
z pomocą modlitwy, pokuty i zmiany stylu życia zdołają uzyskać pewien 
wpływ na stan swego zdrowia, dobrobyt, plony itp. i będą w stanie prze
ciwdziałać klęsce epidemii, gradu czy wojny. Tymczasem my wierzymy 
w odpowiednie siły nauki, które jednakowoż wciąż okazują się pod tym 
względem tyleż samo bezsilne, co kiedyś modlitwa i pokuta. Im więk
szy jest postęp w nauce, im bardziej spektakularne jej osiągnięcia - na 
przykład w inżynierii genetycznej czy badaniach nad ludzkim mózgiem 
- tym bardziej zawraca nam w głowie wypracowana przez oświecenie 
iluzja; iluzja nieskończonej doskonałości człowieka i świata. Przede 
wszystkim takie współczesne nauki, jak teoria chaosu i mikrobiologia, 
coraz klarowniej dowodzą, że świat jest w tym sensie „zaczarowany” 
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i wciąż będzie stawiał opór zakusom nauki i techniki - najprawdopodob
niej dla dobra człowieka. Wciąż będzie można nim pokierować jedynie 
tak, jak autopojetyczną pętlą feedbacku, która działa w przedstawieniu. 
Człowiek nie zdoła poddać swojej władzy „niewidzialnych sił”, które 
działająw świecie. Nawet jeśli próbuje nad nimi zapanować i je określić, 
musi jednocześnie ulegać ich mocy i wpływowi.

Ta świadomość rozpowszechniła się wśród naukowców dopiero 
u schyłku XX wieku, choć wcześniej formułowali ją nieliczni. Stanowi 
ona także istotną podstawę performatywnego zwrotu w sztuce od lat 
sześćdziesiątych. To, czego wielu naukowców nie chciało nawet pomy
śleć lub nie odważyło się przyznać i czemu dziś jeszcze wielu zaprzecza, 
artyści intuicyjnie wyczuwali już kilka dekad wcześniej i czynili przed
miotem swoich działań artystycznych. Ich akcje, performanse, instalacje 
i inne przedstawienia pozwoliły widzom pojąć i doświadczyć tajemni
czego działania niemożliwych do kontrolowania sił. Tutaj właśnie wy
konawcy i widzowie mogli przeżyć świat jako zaczarowany, to zaś zna
czy, że mogli również doświadczyć samych siebie w procesie przemiany, 
jako istot trwających między jednym a drugim.

Nawet jeśli estetyka performatywności pozwalała poznać i doświad
czyć ponownego zaczarowania świata przede wszystkim na drodze pod
kreślenia autoreferencyjności, rezygnacji z konieczności rozumienia, to 
nie można jej uważać za tendencję przeciwną postulatom oświecenia. 
Kiedy zaznacza ona granice oświecenia, które do opisania i opanowania 
świata potrzebuje par pojęć dychotomicznych, kiedy traktuje człowieka 
jako embodied mind, działa w efekcie jak „nowe” oświecenie: nie wzy
wa ani nie zmusza człowieka do panowania nad naturą - ani własną, ani 
tą, która nas otacza. Zachęca go raczej do tego, by podjął próbę ustano
wienia nowych relacji z sobą samym i światem, już nie na zasadzie „albo 
- albo”, ale „nie tylko - lecz także”; by podjął próbę udziału w przedsta
wieniu życia, tak jak czyni to w przedstawieniu artystycznym.



Bibliografia

Adorno Theodor W., Bürgerliche Oper, [w:] idem, Gesammelte Schriften, red. 
Rolf Tiedemann et al., t. 16, Frankfurt/Main 1978, s. 24-39.

Akäts Franz von, Kunst der Scenik in ästhetischer und ökonomischer Hinsicht, 
Wien 1841.

Albers Irene, Scheitern als Chance: Die Kunst des Krisenexperiments, [w:] 
Johannes Finke, Matthias Wulff, Chance 2000. Die Dokumentation - 
Phänomen, Materialien, Chronologie, Neuweiler 1998.

Allgemeine Theater-Lexicon oder Encyclopädie alles Wissenswerlhen für Büh
nenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde, red. K. Herloßsohn, H. Marg- 
graff et al., t. 3, Altenburg-Leipzig 1846, hasło: Inscenesetzen.

Altenburg Detlef, Das Phantom des Theaters. Zur Schauspielmusik im späten 18. 
und frühen 19. Jahrhundert, [w:] Stimmen - Klänge - Töne. Synergien im 
szenischen Spiel, red. Hans-Peter Bayerdörfer, Tübingen 2002, s. 183-208.

Altenburg Detlef, Von den Schubladen der Wissenschaft. Zur Schauspielmusik 
im klassisch-romantischen Zeitalter, [w:] Denn in jenen Tränen lebt es. 
Festschrift Wolfgang Marggraf Weimar 1999, s. 425-449.

Altenburg Detlef, Schauspielmusik, [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
wyd. 2, t. 8, Kassel 1998, szpalta 1046-1049.

Ancelet-Hustache Jeanne, Les „ Vitae sororum" d'Unterlinden. Edition critique 
du manuscrit 508 de la bibliothèque de Colmar, „Archives d’histoire doc
trinale et littéraire du Moyen Age” 1930, nr 5, s. 317-509.

Artaud Antonin, Die Tarahumaras. Revolutionäre Botschaften, München 1975.
Artaud Antonin, Das Theater und sein Double, Frankfurt/Main 1979; wydanie 

polskie: idem, Teatr i jego sobowtór, tłum. Jan Błoński, Warszawa 1978.
Ausländer Philip, Liveness - Performance in a mediatized culture, London-New 

York 1999.
Austin John L., Performative Äusserungen, [w:] idem, Gesammelte philosophi

sche Aufsätze, tłum. Joachim Schulte, Stuttgart 1986, s. 305-327; wydanie 



334 BIBLIOGRAFIA

polskie: idem, Mfypowiedzi performatywne, [w:] idem, Mówienie i poznawa
nie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 311-334.

Austin John L., Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words), 
Stuttgart 1979; polskie wydanie: idem, Jak działać słowami, [w:] idem, 
Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. Bohdan 
Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 545-714.

Baier Gerold, Rhythmus. Tanz im Körper und Gehirn, Reinbek bei Hamburg
2001.

Bansat-Boudon Lynde, Poétique du théâtre indien: Lecture du Natyashastra, 
Paris 1992.

Barba Eugenio, Jenseits der schwimmenden Inseln. Reflexionen mit dem Odin 
Teatret. Theorie und Praxis des Freien Theaters, Reinbek bei Hamburg
1985.

Bateson Gregory, Eine Theorie des Spiels und der Phantasie (1955), [w:] idem, 
Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und 
epistemologische Perspektiven, Frankfurt/Main 1985, s. 241-261.

Baxmann Inge, Die Feste der Französischen Revolution, Weinheim-Basel 
1989.

Beck Julian, The Life of the Theatre, San Francisco 1972.
Beck Julian, Malina Judith, Paradise Now, New York 1971.
Becker Peter von, Die Sehnsucht nach dem Vollkommenen. Über Peter Stein, den 

Regisseur und sein Stück Theatergeschichte - zum sechzigsten Geburtstag, 
„Der Tagesspiegel” 1997, nr 16, 1 X.

Belfiore Elizabeth S., Tragic Pleasures. Aristotle on Plot andEmotion, Princeton 
1992.

Benjamin Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier
barkeit, Frankfurt/Main 1963; polskie wydanie: idem, Dzieło sztuki w dobie 
reprodukcji technicznej, [w:] idem, Anioł historii, tłum. Janusz Sikorski, 
Poznań 1996, s. 2001-240.

Benjamin Walter, Ursprung des deutschen Trauerspiels, red. Rolf Tiedemann, 
Frankfurt/Main 1972.

Berl iner- Theater der Jahrhundertwende. Bühnengesch ichte der Reichshauptstadt 
im Spiegel der Kritik (1889-1914), red. Norbert Jaron et al., Tübingen
1986.

Biccari Gaetano, „Zuflucht des Geistes?’’: Konservativ-revolutionäre, faschisti
sche und nationalistische Theaterdiskurse in Deutschland und Italien, 
/900-/944, Tübingen 2001.

Blätter Jur Theater, Musik und Kunst, red. Leopold Alexander Zellner, Wien 
1861.

Blinde Emergenz? Interdisziplinäre Beiträge zu Fragen kultureller Evolution, 
red. Thomas Wägenbaur, Heidelberg 2000.



BIBLIOGRAFIA 335

Boenisch Peter, ElectrONic Bodies. Corpo-Realilies in Contemporary Dance, 
[cyt. za niepublikowanym manuskryptem wersji niemieckiej, 200].

Böhme Gemot, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt/Main 1995.
Bormann Hans-Friedrich, Brandstetter Gabriele, An der Schwelle. Performance 

als Forschungslabor, [w:] Schreiben auf Wasser. Performative Verfahren in 
Kunst, Wissenschaft und Bildung, red. Hanne Seitz, Bonn 1999, s. 45-55.

Brecht Bertolt, Der gute Mensch von Sezuan, [w:] idem, Gesammelte Werke, 
Frankfurt/Main 1967, t. 2, s. 1478-1607; wydanie polskie: idem, Dobry 
człowiek z Seczuanu, [w:] idem, Dramaty, tłum. Włodzimierz Lewik, t. 2, 
Warszawa 1962, s. 255-393.

Brosda Carsten, Schicha Christian, Politikvermiitlung als Event Marketing, [w:] 
Performativität und Ereignis, red. Erika Fischer-Lichte et al., Tübingen- 
Basel 2003, s. 319-338.

Brüstle Christa, Performance/Performativität in der neuen Musik, [w:] Theorien 
des Performativen, red. Erika Fischer-Lichte, Christoph Wulf, Berlin 2001, 
s. 271-283.

Burden Chris, Butterfield Jan, Through the Night Softly, [w:] The Ari of Per
formance. A Critical Anthology, red. Gregory Battock, Robert Nickas, New 
York 1982, s. 222-239.

Burden Chris, Chris Burden. A Twenty Years Survey [katalog wystawy w Newport 
Harbor Museum], New Port Beach 1988.

Butler Judith, Gender Trouble, New York 1990.
Butler Judith, Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phe

nomenology and Feminist Theory, [w:] Performing Feminism. Feminist 
Critical Theory and Theatre, red. Sue-Ellen Case, Baltimore-London 1990, 
s. 270-282; wydanie polskie: idem, Akty performatywne a konstrukcja 
płci kulturowej, tłum. Marek Łata, [w:] Lektury inności, red. Mieczysław 
Dąbrowski, Robert Pruszczyński, Warszawa 2007, s. 25-35.

Carlson Marvin, Performance. A critical introduction, London-New York 1996; 
wydanie polskie: idem, Performans, tłum. Edyta Kubikowska, Warszawa 
2007.

Carter Huntly, The Theatre of Max Reinhardt, New York 1914.
Chris Burden. Beyond the Limits/Jenseits der Grenzen, red. P. Noever [katalog 

wystawy w Museum fur Angewandte Kunst], Wien 1996.
Ciompi Luc, Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen 

Affektlogik, wyd. 2, Göttingen 1999.
Craig Edward Gordon, Der Schauspieler und die Über-Marionette, [w:] idem, 

Über die kunst des theaters, Berlin 1969, s. 51-73; wydanie polskie: idem, 
Aktor i nadmarioneta, [w:] idem, O sztuce teatru, tłum. Maria Skibniewska, 
Warszawa 1985, s. 74-101.



336 BIBLIOGRAFIA

Craig Edward Gordon, Über die kunst des theaters, Berlin 1969; wydanie pols
kie: idem, O sztuce teatru, tłum. Maria Skibniewska, Warszawa 1985.

Csórdas Thomas J., Somalie Modes of Attention, „Cultural Anthropology” 1993, 
nr 8, s. 135-156.

Damasio Antonio R., Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewus
stseins, München 2000.

Danto Arthur, Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst, 
Frankfurt/Main 1989.

Das Drama und seine Inszenierung, red. Erika Fischer-Lichte, Tübingen 1983. 
David Catherine, Stand der Dinge, cz. 1, katalog, Berlin 2000.
Deleuze Gilles, Guattari Félix, Was ist Philosophie?, tłum. Bernd Schwibs, 

Joseph Vogl, Frankfurt/Main 1996; polskie wydanie: idem, Co to Jest filozo
fia?, tłum. Paweł Pieniążek, Gdańsk 2000.

Deutsches Wörterbuch, red. Jakob i Wilhelm Grimm, t. 25, München 1984.
Dictionnaire de spiritualité, t. 3, Paris 1957, hasło Discipline autorstwa E. Ber- 

tauda.
Dictionnaire historique de la langue française, t. 2, Paris 1994, hasło mise en 

scène.
A Dictionary of Thealre Anthropology. The Secret Art of the Performer, red. 

Eugenio Barba, Nicola Savarese, London-New York 1991, hasło Energy, 
s. 74-94, Pre-expressivity, s. 186-204; wydanie polskie: Sekretna sztuka ak
tora. Słownik antropologii teatru, tłum. Jarosław Fret, Grzegorz Godlewski 
et al., red. Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2005, hasło energia (tłum. 
Jarosław Fret), s. 63-83, hasło preekspresywność (tłum. Marta Steiner),
s. 166-184.

Diderot Denis, Brief über die Taubstummen, [w:] idem, Ästhetische Schriften,
t. 1, red. F. Bassenge, Frankfurt/Main 1986, s. 27-97.

Dionysus since 69: Greek Tragedy and the Public Imagination al the End of the 
Second Millennium, red. Edith Hall, Oxford 2003.

Dobie Frank J., The Voice of the Coyote, Boston 1949.
Dobson Michael, A Dog at all Things. The Transformation of the Onstage 

Canine, 1550-1850, [w:] Performance Research. On Animais, red. Alan 
Read, t. 5, nr 2, London 2000, s. 116-124.

Dülmen Richard van, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale 
der frühen Neuzeit, München 1988.

Durkheim Emile, Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation hö
herer Gesellschaften (1893), Frankfurt/Main 1988.

Eisenstein Sergej M., Montage der Attraktionen, [w:] idem, Schriften, t. 1, red. 
Hans-Joachim Schlegel, München 1974, s. 216-221.

Elias Norbert, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychoge
netische Untersuchungen, Frankfurt/Main 1976.



BIBLIOGRAFIA 337

Embodiment and Experience. The existential ground of culture and seif, red. 
Thomas J. Csördas, Cambridge 1994.

Engel Johann Jakob, Ideen zu einer Mimik (1785/86), [w:] idem, Schriften, 
t. 7-8, Berlin 1804.

Felman Shoshana, The Literary Speech Act. Don Juan with J. L. Austin or 
Seduction in Two Languages, Ithaca-New York 1983.

Figurative Politik. Zur Performanz der Macht in der modernen Gesellschaft, 
red. Hans Georg Soeflher, Dirk Tänzler, Opladen 2002.

Fischer-Lichte Erika, Bedeutung - Probleme einer semiotischen Hermeneutik 
und Ästhetik, München 1979.

Fischer-Lichte Erika, Semiotik des Theaters, t. 2, Vom „ künstlichen " zum „ natür
lichen" Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung, Tübingen 1983.

Fischer-Lichte Erika, Semiotik des Theaters, t. 3, Die Aufführung als Text, 
Tübingen 1983.

Fischer-Lichte Erika, Verwandlung als ästhetische Kategorie. Zur Entwicklung 
einer neuen Ästhetik des Performativen, [w:] Theater seit den sechziger 
Jahren, red. Erika Fischer-Lichte et al., Tübingen-Basel 1998, s. 21-91.

Fischer-Lichte Erika, Der Körper als Zeichen und als Erfahrung, [w:] eadem, 
Theater im Prozeß der Zivilisation, Tübingen-Basel 2000, s. 67-80.

Fischer-Lichte Erika, Die Allegorie als Paradigma einer Ästhetik der Avantgarde. 
Eine semiotische re-lecture von Walter Benjamins „ Ursprung des deutschen 
Trauerspiels", [w:] eadem, Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und 
das Performative, Tübingen-Basel 2001, s. 121-137.

Fischer-Lichte Erika, „ Rite depassage " im Spiel der Blicke, [w:] Fremde Körper. 
Zur Konstruktion des Anderen im europäischen Diskurs, red. Kerstin Gemig, 
Berlin 2001, s. 297-315.

Fischer-Lichte Erika, Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Wege zu einer 
performativen Kultur, [w:] Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und 
Kulturwissenschaften, red. Uwe Wirth, Frankfurt/Main 2002, s. 277-300.

Flemming Willi, Barockdrama, t. 3, Das Schauspiel der Wanderbühne, wyd. 2 
popr., Hildesheim 1965.

Fontius Martin, Einföhlung/Empathie/ldentifikation, [w:] Ästhetische Grundbe
griffe, red. K. Barck, t. 2, Stuttgart 2001, s. 121-142.

Frank Georg, Ökonomie der Aufmerksamkeit, München 1998.
Französisches etymologisches Wörterbuch, t. 11, Basel 1964, haslo mise en 

scene.
Fried Michael, Art and Objecthood, [w:J Minimal Art, red. Gregory Battock, 

New York 1969, s. 116-147.
Fuchs Georg, Die Revolution des Theaters. Ergebnisse aus dem Münchener 

Künstlertheater, München-Leipzig 1909.



338 BIBLIOGRAFIA

Fuchs Georg, Der Tanz, Stuttgart 1906; wydanie polskie: idem, Taniec, [w:] 
idem, Scena przyszłości, tłum. Małgorzata Leyko, Gdańsk 2004, s. 95-132.

Furlong William, Audio Arts, Leipzig 1992.
Fusco Coco, The Other History of Cultural Performance, „The Drama Review” 

1994, nr 38, s. 145-167.
Gallese Vittorio, Goldman Alvin, Mirror neurons and the simulation theory of 

mind-reading, „Trends in Cognitive Sciences” 1998, t. 2, nr 12, s. 493-501.
Gebauer Gunter, Sport in der Gesellschaft des Spektakels, Sankt Augustin

2002.
Gerow Edwin, Rasa as category. What are the limits of its applications?, [w:] 

Sanskrit Drama in Performance, red. Rachel van Baumer, James Brandon, 
Honolulu 1981, s. 226-257.

Gespräch über Reinhardt mit Hugo von Hofmannsthal, Alfred Roller und Bruno 
Walter (1910), [w:] Max Reinhardt, Schriften. Briefe, Reden, Aufsätze, 
Interviews, Gespräche und Auszüge aus den Regiebüchern, red. Hugo 
Fetting, Berlin 1974, s. 380-384.

Girard René, Das Heilige und die Gewalt (1972), Frankfurt/Main 1992; wydanie 
polskie: idem, Sacrum i przemoc, tłum. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993.

Goffman Erving, Rahmen—Analyse. Ein Versuch über die Organisation von 
Alltagserfahrungen, Frankfurt/Main 1977.

Goethe Johann Wolfgang, von, Regeln für Schauspieler, [w:] idem, Sämtliche 
Werke in 18 Bänden, t. 14, Schriften zur Literatur, Zürich 1977, s. 72-90.

Gollomb Joseph, „Sumurun", „New York City Call”, 4 II 1912.
Gronau Barbara, Zur ästhetischen Erfahrung bei Joseph Beuys, praca magisters

ka FU Berlin 2002.
Gronau Barbara, Zeitfluss und Spur - Kunstbeschreibung in der Theaterwissen

schaft zwischen Erinnerung und Imagination, [w:] Ekphrasis. Kunstbe
schreibung und virtuelle Räume im medialen Wandel, red. Haiko Wandhoff, 
Berlin 2004.

Grotowski Jerzy, Für ein armes Theater, Zürich 1986.
Helbing Hanno, Rhythmus. Ein Versuch, Frankfurt/Main 1999.
Herrmann Max, Das theatralische Raumerlebnis, [w:] Bericht vom 4. Kongress 

für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Berlin 1930.
Herrmann Max, Über die Aufgaben eines theaterwissenschaftlichen Instituts 

(wykład 27 VI 1920), [w:] Theaterwissenschaft im deutschsprachigen 
Raum, red. Helmar Klier, Darmstadt 1981, s. 15-24.

Herrmann Max, Bühne und Drama, „Vossische Zeitung” 1918, 30 VII.
Herrmann Max, Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters 

und der Renaissance, część 11, Berlin 1914.
Hoessly Fortunat, Katharsis. Reinigung als Heilverfahren. Studien zum Ritual 

der archaischen und klassischen Zeit, Göttingen 2001.



BIBLIOGRAFIA 339

Home Henry, Grundsätze der Kritik, t. 1, Leipzig 1772.
Hom Christian, Umathum Sandra, Warstat Matthias, Auswahlen und Versäumen. 

Wahrnehmungsmodi zwischen Fernsehen und Theater, [w:] Wahrnehmung 
und Medialität, red. Erika Fischer-Lichte, Christian Hom, Sandra Umathum, 
Matthias Warstat, Tübingen-Basel 2001, s. 143-158.

Hom Christian, Der aufgeführte Staat. Zur Theatralität höfischer Repräsentation 
unter Kurfürst Johann Georg 11. von Sachsen, Tübingen-Basel 2004.

Hymes Dell, Breakthrough into Performance, [w:] Folklore: Performance and 
Communication, red. Dan Ben-Amos, Kenneth S. Goldstein, The Hague 
1975, s. 11-74.

Iser Wolfgang, Akte des Fingierens oder Was ist das Fiktive im fiktionalen Text?, 
[w:] Funktionen des Fiktiven, red. Dieter Henrich, Wolfgang Iser, München 
1983, s. 121-151.

Iser Wolfgang, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven einer literarischen 
Anthropologie, Frankfurt/Main 1991.

Ivanov Vjacheslav Vsevolodovich, Einführung in die allgemeine Problematik 
der Semiotik, Tübingen 1985.

Jacobsohn Siegfried, Das Jahr der Bühne, t. 1, Berlin 1912.
Jacobsohn Siegfried, „Die Schaubühne” 1910, 17 XI.
Johnson Mark, Lakoff George, Metaphors We Live By, Chicago-London 

1980; wydanie polskie: idem, Metafory w naszym życiu, tłum. Tomasz 
P. Krzeszowski, Warszawa 1988.

Johnson Mark, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, 
and Reason, Chicago-London 1992.

Kant Immanuel, Werke in zehn Bänden, t. 8, Kritik der Urteilskraft, red. Wilhelm 
Weischedel, Darmstadt 1975; wydanie polskie: idem, Krytyka władzy są
dzenia, tłum. Jerzy Gałecki, Warszawa 1964.

Kappelhoff Hermann, Matrix der Gefiihle. Das Kino, das Melodrama und das 
Theater der Empfindsamkeit, rozprawa habilitacyjna FU Berlin 2002.

Kippenberg Hans G., Die Entdeckung der Religionsgeschichte, Religionswis
senschaft und Moderne, München 1997.

Klaar Alfred, Bühne und Drama. Zum Programm der deutschen dramatischen 
Gesellschaft von Prof. Max Herrmann, „Vossische Zeitung” 1918, 18 VII.

Kolesch Doris, Der magische Atem des Theaters. Ritual und Revolte bei Anto
nin Artaud, [w:] Drama und Theater der europäischen Avantgarde, red. 
Franz Norbert Mennemeier, Erika Fischer-Lichte, Tübingen-Basel 1994, 
s. 231-254.

Kolesch Doris, „Listen to the radio": Artauds Radio-Stimme(n), „Forum 
Modernes Theater” 1999, t. 14, nr 2, s. 115-143.

Köpping Klaus-Peter, Fest, [w:J Der Mensch. Handbuch Historische An
thropologie, red. Christoph Wulf, Weinheim-Basel 1997, s. 1048-1065.



340 BIBLIOGRAFIA

Kostelanetz Richard, Cage im Gespräch, Köln 1989.
Krämer Sybille, Stahlhut Marco, Das „Performative" als Thema der Sprach- 

undKulturphilosophie, [w:] Theorien des Performativen, red. Erika Fischer- 
Lichte, Christoph Wulf, Berlin 2001, s. 35-64.

Kramer Mario, Joseph Beuys „Das Kapital Raum 1970-1977", Heidelberg 
1992.

Kreuder Friedemann, Formen des Erinnerns im Theater Klaus Michael Grübers, 
Berlin 2002.

Lachenhoff Joachim, Das Fest und die Grenzen des Ich - Begrenzung und 
Entgrenzung im „vom Gesetz gebotenen Exzess", [w:] Poetik und Herme
neutik XIV, red. Walter Haug, Rainer Waming, München 1989, s. 99-119.

Lakoff George, ¡Vornan, Fire and Dangerous Things - IVhat Categories Reveal 
about the Mind, Chicago-London 1987.

Lang P. Franciscus, Abhandlung über die Schauspielkunst, red. Alexander Rudin, 
München 1975.

Largier Niklaus, Lob der Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erregung, Mün
chen 2001.

Lehmann Hans-Thies, DieGegenwartdesTheaters, [w.]TRANSFORMAT1ONEN. 
Theater der neunziger Jahre, red. Erika Fischer-Lichte, Doris Kolesch, 
Christel Weiler, Berlin 1999, s. 13-26.

Lehmann Hans-Thies, Postdramatisches Theater, Frankfurt/Main 1999; wydanie 
polskie: idem, Teatr postdramatyczny, tłum. Dorota Sajewska, Małgorzata 
Sugiera, Kraków 2004.

Lessing Gotthold Ephraim, Brief an Nicolai von November 1756, [w:] idem, 
Werke, red. Herbert G. Göpfert, t. 4, München 1970-1979.

Lewald August, In die Szene setzen, [w:] Texte zur Theorie des Theaters, red. 
Klaus Lazarowicz, Christopher Balme, Stuttgart 1991, s. 306-311.

Lipp Wolfgang, Feste heute: Animation, Partizipation und Happening, [w:] 
idem, Drama Kultur, Berlin 1994, s. 523-547.

Lorenzer Alfred, Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs, Frankfurt/Main 
1970.

Lorenzer Alfred, Zur Begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie, 
Frankfurt/Main 1972.

Lückert Karl W., Coyoteway. A Navajo Holyway Healing Ceremoniał, Tucson- 
Flagstaff 1979.

Marina Abramovic Artist Body. Performances 1969-1997, red. Toni Stoss, Mai
land 1998.

Marinetti Filippo Tommaso, Das Varietetheater, [w:] Der Futurismus. Manifeste 
und Dokumente einer künstlerischen Revolution. 1909-1918, red. Apollonio 
Umbro, Köln 1972, s. 170-177.



BIBLIOGRAFIA 341

Masson Jeffrey L., Patwardhan, M. V., Aesthetic rapture - The Rasädhy-ya of 
Natyasästra, Poona 1970.

Maturana Humberto R., Varela Francisco J., Der Baum der Erkenntnis. Die bio
logische Wende des menschlichen Erkennens, Bem-München 1987.

McKenzie Jon, Perform - or eise. From discipline to performance, London- 
New York 2001.

Menke Christoph, Die Souveränität der Kunst, Frankfurt/Main 1988.
Merleau-Ponty Maurice, Das Sichtbare und das Unsichtbare, wyd. 2, München 

1994.
Mersch Dieter, Aura und Ereignis, Frankfurt/Main 2002.
Meyer Petra Maria, Als das Theater aus dem Rahmen fiel, [w:] Theater seit den 

sechziger Jahren, red. Erika Fischer-Lichte et al., Tübingen-Basel 1998, 
s. 135-195.

Meyer Thomas, Kampmann Martina, Politik als Theater. Die neue Macht der 
Darstellungskunst, Berlin 1998.

Meyerhold Vsevolod E., Der Schauspieler der Zukunft und die Biomechanik, 
[w:] Vsevolod Meyerhold. Theaterarbeit 1917-1930, red. Rosemarie Tietze, 
München 1974, s. 72-76.

Meyerhold Vsevolod E., Rezension des Buches „Aufzeichnungen eines Re
gisseurs" von A. Ja. Tairov (1921/1922), [w:] Vsevolod Meyerhold. 
Theaterarbeit 1917-1930, red. Rosemarie Tietze, München 1974, s. 63-72.

Meyerhold Vsevolod E., Zur Geschichte und Technik des Theaters, [w:] idem, 
Schriften, t. 1, Berlin 1979; wydanie polskie: idem, W związku z historią 
i techniką teatru, tłum. Jerzy Koenig, [w:] idem, Przed rewolucją 
(1905-1917), Warszawa 1988, s. 12-63.

Michaelis Rolf, Die Geburt des Rechtsstaates im Regen, „Die Zeit” 1980, 24 X.
Münkler Herfried, Die Theatralisierung der Politik, [w:] Ästhetik der 

Inszenierung, red. Josef Früchtl, Jörg Zimmermann, Frankfurt/Main 2001, 
s. 144-163.

Münz Rudolf, „ Theater - eine Leistung des Publikums und seiner Diener". Zu 
Max Herrmanns Vorstellung von Theaters, [w:] Berliner Theater im 20. 
Jahrhundert, red. Erika Fischer-Lichte et al., Berlin 1998, s. 43-52.

Nicole Pierre, Traité de la comédie et autres pièces d’un procès du théâtre, red. 
Laurent Thirouin, Paris 1998.

Nietzsche Friedrich, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, [w:] 
idem, Sämtliche Werke, red. Giorgio Colli, Mazzino Montinari, München 
1988, t. 1, s. 9-156; wydanie polskie: idem, Narodziny tragedii albo Grecy 
i pesymizm, tłum. Bogdan Baran, Kraków 2001.

Nitsch Hermann, Das Orgien - Mysterien - Theater. Die Partituren aller auf ge
führten Aktionen 1960-1979, t. 1, Neapel-München-Wien 1979.



342 BIBLIOGRAFIA

Pfotenhauer Helmut, Kunst als Physiologie. Nietzsches ästhetische Theorie und 
literarische Produktion, Stuttgart 1985.

Phelan Peggy, Unmarked: The Politics of Performance, London-New York 
1993.

Piscator Erwin, Zeittheater. „ Das Politische Theater " und weitere Schriften von 
1915 bis 1966, Reinbek bei Hamburg 1986.

Plattform 1, Documenta 11: Democracy Unrealized, Kassel-Berlin 2001.
Plessner Helmuth, Lachen und Weinen, [w:] Philosophische Anthropologie, red. 

Günter Dux, Frankfurt/Main 1970, s. 11-171.
Plessner Helmuth, Zur Anthropologie des Schauspielers, [w:] idem, Gesammelte 

Schriften, red. Günter Dux, Odo Marquard, Elisabeth Ströker, Frankfurt/ 
Main 1982, s. 399-418.

Pluchart Francois, Risk as Practice of Thought, [w:] The Art of Performance. 
A Critical Anthology, red. G. Battock, R. Nickas, New York 1982, 
s. 125-134.

Poizat Michel, The Angels Cry. Beyond the pleasure principie in Opera, tlum. 
Arthur Denner, Ithaca-London 1992.

Prantl Heribert, Wir denken zu sehr in PR-Kategorien, „Sage & Schreibe” 1998, 
nr 9, s. 44-45.

Rao Ursula, Köpping Klaus-Peter, Die „performative Wende Leben - Ritual 
- Theater, [w:] Im Rausch des Rituals. Gestaltung und Transformation der 
Wirklichkeit in körperlicher Performanz, Münster-Hamburg-London 2000, 
s. 1-31.

Rapp Uri, Handeln und Zuschauen. Untersuchungen über den theatersoziologi
schen Aspekt in der menschlichen Interaktion, Darmstadt-Neuwied 1973.

Rischbieter Henning, EXPERIMENTA. Theater und Publikum neu definiert, 
„Theater Heute” 1966, nr 6, s. 8-17.

Risi Clemens, Die bewegende Sängerin. Zu stimmlichen und körperlichen 
Austauschprozessen in Opernaufführungen, [w:] Klang und Bewegung. 
Beilage zu einer Grundkonstellation, red. Christa Brüstle, Albrecht 
Riethmüller, Aachen 2004.

Risi Clemens, Rhythmen der Aufführung. Kollidierende Rhythmen bei Steve 
Reich und Heiner Goebbels, [w:] Kunst der Aufführung - Aufführung der 
Kunst, red. Erika Fischer-Lichte, Clemens Risi, Jens Roselt, Berlin 2004.

Rogoff Irit, WIR. Kollektivitäten, Mutualitäten, Partizipationen, [w:] I promi
se il 's political. Performativität in der Kunst, katalog wystawy, Köln 2002, 
s. 53-60.

Roselt Jens, „Big Brother" - Zur Theatralität eines Medienereignisses, [w:] 
Schlingensiefs AUSLÄNDER RAUS, red. Matthias Lilienthal, Claus Philipp, 
Frankfurt/Main 2000, s. 70-78.



BIBLIOGRAFIA 343

Roselt Jens, Wo die Gefühle wohnen - zur Performativität von Räumen, [w:] 
TheorieTheaterPraxis, red. Hajo Kurzenberger, Annemarie Matzke, Berlin 
2004.

Roth Gerhard, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steu
ert, Frankfurt/Main 2001.

Rosenthal Rachel, PerformanceandtheMasochist Tradition, „High Performance” 
1981, nr 2.

Rousseau Jean-Jacques, Brief an Herrn d'Alembert über seinen Artikel „ Genf 
im VII. Band der Encyclopädie und insbesondere über seinen Plan, ein 
Schauspielhaus in dieser Stadt zu errichten, [w:] idem, Schriften, t. 1, red. 
Henning Ritter, München-Wien 1978, s. 333-474.

Rühle Günther, Theater für die Republik, t. 2, Frankfurt/Main 1988.
Sainte Albinę Rémond, de, Auszug aus dem „Schauspieler" des Herrn Remond 

von Sainte Albinę, [w:] Lessings Werke, red. Robert Boxberger, Berlin- 
-Stuttgart 1883-1890, s. 128-159.

Schacter Daniel L., Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit, 
Reinbek bei Hamburg 1999.

Schechner Richard, Dionysus in 69, New York 1970.
Schechner Richard, Environmental Theater, New York 1973.
Schechner Richard, Rasaesthetics, „TDR” 2001, t. 45, nr 3, s. 27-50.
Scheibe Johann Adolph, „Der Critische Musicus”, Leipzig 1745, nr 67.
Schiller Friedrich, Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? 

(1784), [w:] Schillers Werke, t. 20, Weimar 1962, s. 87-100.
Schiller Friedrich, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, [w:] 

Schillers Werke, t. 20, Weimar 1962, s. 309-412.
Schleef Einar, Droge Faust Parsifal, Frankfurt/Main 1997.
Schlösser Rainer, Vom kommenden Volksschauspiel, [w:] idem, Das Volk und 

seine Bühne, Berlin 1935.
Schmidt Friedrich Ludwig, Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspiel

dichters und Schauspieldirectors Friedrich Ludwig Schmidt (1772-1841), 
red. Hermann Uhde, t. 2, Stuttgart 1878.

Schmitz Hermann, System der Philosophie, 1.11, 1: Der Leib, Bonn 1965.
Schmitz-Emans Monika, Labyrinthbücher als Spielanleitungen, [w:J [(v)er] 

SPIELfen] Felder - Figuren - Regeln, red. Erika Fischer-Lichte, Gertrud 
Lehnert, Berlin 2002, s. 179-207.

Schneede Uwe M., Joseph Beuys - Die Aktionen [spis dzieł z komentarzem i do
kumentacją fotograficzną], Ostfildem-Ruit bei Stuttgart 1994.

Schreyer Lothar, Das Bühnenkunstwerk, „Der Sturm” 1916, nr 7, 5, s. 50-51. 
Seel Martin, Ästhetik des Erscheinens, München 2000.



344 BIBLIOGRAFIA

Seel Martin, Inszenieren als Erscheineinlassen. Thesen über die Reichweite 
eines Begriffs, [w:] Ästhetik der Inszenierung, red. Josef Früchtl, Jörg 
Zimmermann, Frankfurt/Main 2001, s. 48-62.

Seitter Walter, Aufmerksamkeitskorrelate auf der Ebene der Erscheinungen, 
[w:] Aufmerksamkeiten. Archäologie der literarischen Kommunikation, red. 
Aleida Assmann, Jan Assmann, München 2002, s. 171-182.

Shustermann Richard, Tatort: Kunst als Dramatisieren, [w:] Ästhetik der 
Inszenierung, red. Josef Früchtl, Jörg Zimmermann, Frankfurt/Main 2001, 
s. 126-143.

Simmel Georg, Zur Philosophie des Schauspielers, [w:] idem, Das individuelle 
Gesetz. Philosophische Exkurse, Frankfurt/Main 1968, s. 75-95.

Simmel Georg, Soziologie. Untersuchungen über die Formder Vergesellschaftung, 
wyd. 2, München-Leipzig 1922.

Singer Milton, Traditional India - Structure and Change, Philadelphia 1959.
Smith William Robertson, Lectures on the Religion of the Semites, London 1889; 

tłumaczenie niemieckie: Die Religion der Semiten (1899), Darmstadt 1967.
Soussa Ronald de, Die Rationalität des Gefühls, Frankfurt/Main 1997.
Stadler Michael, Kruse Peter, Visuelles Gedächtnis Jur Formen und das Problem 

der Bedeutungszuweisungen in kognitiven Systemen, [w:J Gedächtnis. 
Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung, 
red. Siegfried J. Schmidt, Frankfurt/Main 1991, s. 250-266.

Stadler Michael, Kruse Peter, Zur Emergenz psychischer Qualitäten. Das psy
chophysische Problem im Lichte der Selbstorganisationstheorie, [w:] 
Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung, red. 
Wolfgang Krohn, Günther Küppers, Frankfurt/Main 1992, s. 134-160.

Steinweg Reiner, Ein „ Theater der Zukunft". Über die Arbeit von Angelus Novus 
am Beispiel von Brecht und Homer, „Falter” 1986, nr 23.

Stephan Achim, Emergenz. Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation, 
Dresden-München 1999.

Stephan Achim, Emergenz in kognitionsfähigen Systemen, [w:] Neurowissen
schaften und Philosophie, red. Michael Pauen, Gerhard Roth, München 
2001, s. 123-154.

Sulzer Johann Georg, Allgemeine Theorie der schönen Künste, t. 4, Leipzig 
1794.

Texte zur Theorie des Theaters, red. Klaus Lazarowicz, Christopher Balme, 
Stuttgart 1991.

Theater-Kalender auf das Jahr 1781, red. Heinrich August Ottokar Reichard, 
Gotha 1781.

Tisdall Caroline, Joseph Beuys Coyote, wyd. 3, München 1988.
Tumer Victor, The Ritual Process - Structure andAnti-Structure, London 1969.



BIBLIOGRAFIA 345

Turner Victor, Variations on a Theme of Liminality, [w:] Secular Rites, red. Sally 
F. Moore, Barbara C. Myerhoff, Assen 1977, s. 36-57.

Umathum Sandra, Der Zuschauer als Akteur. Untersuchungen am Beispiel von 
Christoph Schlingensiefs „Chance 2000 - Wahlkampfzirkus ’98", praca 
magisterska FU Berlin 1999.

Varela Francisco J., Thompson Evan, Rosch Eleanor, Der mittlere Weg der 
Erkenntnis - Der Brückenschlag zwischen wissenschaftlicher Theorie und 
menschlicher Erfahrung, München 1996.

Vattimo Gianni, Die transparente Gesellschaft, Wien 1992; wydanie polskie: 
idem, Społeczeństwo przejrzyste, tłum. Maria Kamińska, Wrocław 2006.

Véron Paul, Paris s'amuse, Paris 1874.
Vielhaber Gert, Oedipus Komplex auf der Bühne, „Die Zeit” 1947, 2 X.
Vischer Friedrich Theodor, Das Symbol (1887), [w:] idem, Kritische Gänge, t. 4, 

red. Robert Vischer, München 1922, s. 420-456.
Vischer Friedrich Theodor, Ästhetik (1846-1858), t. 2, München 1922.
Vischer Robert, Der ästhetische Akt und die reine Form (1874), [w:] idem, Drei 

Schriften zum ästhetischen Formproblem, Halle 1927, s. 45-54.
Vollmoeller Carl, Zur Entwicklungsgeschichte des Großen Hauses, [w:] Das 

Große Schauspielhaus. Zur Eröffnung des Hauses, Berlin 1920, s. 15-21.
Warstat Matthias, Theatrale Gemeinschaften. Zur Festkultur der Arbeiterbewe

gung 1918-1933, Tübingen-Basel 2004.
Weiler Christel, Heiner Goebbels „ Landschaft mit dem von der Schlange getöte

ten Mann ", „Theater der Zeit”, September/Oktober 1997, s. xiii-xvi.
Weiler Christel, Bilderloses Licht. „Mythos Europa" von Jörg Laue, „Theater 

derZeit” 1999.
Weiler Christel, Am Ende/Geschichte. Anmerkungen zur theatralen Historio

graphie und zur Zeitlichkeit theaterwissenschaftlicher Arbeit, [w:] 
TRANSFORMATIONEN. Theater der neunziger Jahre, red. Erika Fischer- 
Lichte, Doris Kolesch, Christel Weiler, Berlin 1999, s. 43-56.

Weiler Christel, Haschen nach dem Vogelschwanz. Überlegungen zu den 
Grundlagen schauspielerischer Praxis, [w:] Szenarien von Theater (und) 
Wissenschaft, red. Christel Weiler, Hans-Thies Lehmann, Berlin 2003, 
s. 204-214.

Wilson Robert, the CIVIL warS, a tree is best measured when it is down, 
Frankfurt/Main 1984.

Woll Stefan, Das Totaltheater. Ein Projekt von Walter Gropius und Erwin 
Piscator, Berlin 1984.



346 BIBLIOGRAFIA

Dokumenty dźwiękowe i filmowe:

Bürden Chris, Documentation ofSelected Works 1971-1974, USA 1975, VHS, 
34 min., red. A. Wirths, F. Maisch, Köln 1990.

Emmerling Hans, Dokumentacja filmowa akcji Beuysa Celtic +-----, Saarbrücken
1971, [w:J Medien-Archiv im Hamburger Bahnhof - Museum fur Moderne 
Kunst, Berlin.

Klüser Bernd, Dokumentacja filmowa akcji Beuysa Celtic+ ----- , München
1971, [w:J Medien-Archiv Hamburger Bahnhof - Museum fur Moderne 
Kunst, Berlin.

Riewoldt Otto, Herrscher über Raum und Zeit. Das Theater Robert Wilsons, 
audycja Südfunk, 3 VI 1987.

Wietz Helmuth, Joseph Beuys. 1 like America and America likes me, dokumen
tacja filmowa, Berlin 1974.



Indeks osób

Abramovic Marina 11-13, 16-22, 38,
40,54,61,104-105,110,145-146, 
164, 166, 172, 227,230, 246-247, 
254, 262-263, 273, 278, 282, 286, 
321

Adorno Theodor W. 206-207, 259 
Aillaud Gilles 181
Ajschylos 50, 90, 292
Akäts Franz von 295, 297 
Albers Irene 74
Altenberg Peter 290
Altenburg Detlef 197 
Ancelet-Hustache Jeanne 15 
Andersen Eric 24
Anderson Laurie 207
Angerer Kathrin 190, 265
Apollonio Umbro 17
Arroyo Eduardo 181
Artaud Antonin 14, 190, 223, 310-311 
Arystoteles 45, 242, 305-306 
Assmann Aleida 266
Assmann Jan 266
Ausländer Philip 109, 111-113, 115- 

-116, 119-120
Austin John L. 27, 31-38, 40-41, 54- 

-55, 271

Baader Johannes 326
Baake Curt 176
Baier Gerold 221
Balme Christopher 293
Bansat-Brudon Lyne 306
Barba Eugenio 157-160
Barck Karlheinz 309
Barish Jonas 97
Bassenge Friedrich von 98
Bateson Gregory 35
Battock Gregory 146, 302
Baumer Rachel van 306
Bausch Pina 106
Baxmann Inge 316
Bayerdörfer Hans-Peter 197
Beck Julian 28-29
Becker Peter von 151
Beckett Samuel 183, 186
Behrens Peter 259-260
Belfiore Elizabeth 306
Ben-Amos Dan 41
Benjamin Walter 150, 156, 187, 232- 

-236
Berg Michael 197
Bertaud Emile 16
Beuys Joseph 23-24, 101-104, 110, 

164, 166-172, 179, 262, 278, 282, 
319, 323



348 INDEKS OSÓB

Biccari Gaetano 82 
Bierbichler Sepp 114 
Blau Herbert 108 
Blum Karl 293
Błoński Jan 310-311 
Boenisch Peter 107
Böhme Gemot 162, 186-187, 193 
Bormann Hans-Friedrich 122 
Boxberger Robert 151
Boyle Danny 77 
Brandon James 306
Brandstetter Gabriele 128 
Brecht Bertolt 141, 274-275 
Brentano Bernard von 182
Brock Bazon 24 
Brosda Carsten 317
Brouwn Stanley 24 
Brown Earle 201
Brueghel Pieter 138, 148 
Brüstle Christa 25, 204 
Bubner Rüdiger 291
Burden Chris 145-146 
Burian Paul 182
Butler Judith 36-41, 52, 54-55 
Butterfield Jan 146
Byme David 192

Cage John 24, 76, 199-201, 212-213,
215,217, 288 

Calderon de la Barca Pedro 180 
Calvino Italo 316
Carlson Marvin 41 
Carter Huntly 51 
Case Sue-Ellen 36
Castorf Frank 77, 115-116, 140, 150,

165, 190, 239, 264, 283, 286 
Christiansen Henning 24, 101-102 
Chwedeńczuk Bohdan 31 
Cieślak Ryszard 133-134, 148, 160 
Ciompi Luc 247 
Clever Edith 25

Clinton Bill 105
Cooper David 84
Copeau Jacques 297
Craig Edward G. 123-124, 129, 148, 

223, 296-298
Creuzer Friedrich 232
Csórdas Thomas J. 144, 268
Culver Andrew 202
Cunningham Merce 212-213
Cyceron 227

Damasio Antonio R. 247
Danto Arthur 136, 268
David Catherine 326
Dąbrowski Mieczysław 37 
Deceukelier Els 165 
Deleuze Gilles 172
Denner Arthur 206
Derrida Jacques 251,261
Diderot Denis 98, 128, 294, 302, 308 
Dobie Frank J. 169
Dobson Michael 165
Dostojewski Fiodor 116, 119
Duchamp Marcel 325
Düllmann Susanne 219
Dülmen Richard van 16-17
Dürkheim Emile 44, 80, 83
Duroure Jean-Francois 106
Dux Günter 123, 204

Eckhart Johannes 212
Eichendorf? Joseph von 220
Eisenstein Siergiej M. 59, 129, 177, 

224-225,314
Elias Norbert 149, 161
Emmerling Hans 103
Engel Fritz 50
Engel Johann Jacob 97, 125-126, 129, 

132, 243, 308
Enzor Okwui 326
Eurypides 45, 62, 90, 292
Eysold Gertrud 49-50



INDEKS OSÓB 349

Fabre Jan 164,218, 230, 239
Feldman Morton 201
Felman Shoshana 33
Fetting Hugo 198
Filliou Robert 24
Finke Johannes 74
Finley Karen 207
Finscher Ludwig 197
Fischer-Lichte Erika 23-25, 33, 36, 

54, 70, 76, 86, 127, 130, 152-153, 
160,195,216,235, 243,249, 252, 
311,316-317

Flemming Willi 307
Fontius Martin 309
Francesca Piero della 151
Frank Georg 266
Fraser James G. 44, 83
Freud Sigmund 193, 230-331
Fried Michael 301-302
Friichtl Josef 156
Fuchs Georg 80-82, 84, 93, 259-260, 

310-311
Furlong William 201
Fusco Coco 67-72, 76, 283

Gadamer Hans Georg 250, 260
Galas Diamanda 207
Gallese Vittorio 53-54
Garfinkel Harold 74
Gebauer Gunter 320
Gennep Arnold van 62, 83, 280-281, 

285
Gemig Kerstin 71
Gerow Edwin 306
Geyer Helen 197
Girard René 86-87, 246, 327
Giskes Heinrich 92
Glass Philip 192
Goebbels Heiner 193, 218, 315
Goerres Johann Joseph von 232 
Goethe Johann Wolfgang 42,165,181, 

204-205, 294, 308, 325

Goffman Erving 35
Goldman Alvin 53-54
Goldmann Paul 50
Goldstein Kenneth S. 41
Gollomb Joseph 99
Golonka Wanda 106
Göpfert Herbert 308
Gosewitz Ludwig 24
Gott Karel 115
Gómez Peña Guillermo 67-69, 72, 76, 

283
Grass Günter 25
Grey Spalding 207
Griffith James 64-65, 274
Grimm Jacob 25, 126
Grimm Wilhelm 25, 126
Gronau Barbara 102, 258
Gropius Walter 82, 177
Grotowski Jerzy 132-134, 137, 148, 

159, 180, 190,311
Griiber Klaus Michael 164, 181-182, 

191,230
Gründgens Gustaf 153-156, 158 
Guattari Félix 172

Hagen Gunther von 148
Hall Edith 90
Handke Peter 26, 28
Harfouch Corinna 140-141
Harrison Jane Ellen 45-46, 50-51
Haug Walter 315
Hauptmann Gerhart 59, 176, 325 
Häusermann Ruedi 219
Hegel Georg Wilhelm 259, 278 
Heidegger Martin 259, 261 
Heinrich Dieter 127
Helbling Hanno 216
Herloßsohn Karl 295
Hemnann Max 43, 46-49, 51-55, 57,

109, 223, 259-260, 273, 303
Hoessly Fortunat 306
Hofmannstahl Hugo von 49



350 INDEKS OSÓB

Holbein Hans 116
Home Henry 98, 307
Hoppe Marianne 136
Hom Christian 316
Humperdinck Engelbert 197
Hymes Dell 41

Iggy Pop (pseud.) zob. Osterberg James
Newell

Ihering Herbert 154
Iser Wolfgang 127, 155,298
Iwanow Wiaczesław I. 224

Jacobs Monty 60
Jacobsohn Siegfried 48, 50-51, 129,

165
Jagemann Caroline 165
Jäggis Ueli 219
Jaron Norbert 176
Jewrej no w Nikołaj 177
Johnson Mark 144
Joumiac Michel 146
Kagel Mauricio 25
Kainz Josef 128-129
Kalisch Ludwig 197
Kamińska Magdalena 87, 318
Kampmann Martina 317
Kant Immanuel 312
Kappelhoff Hermann 163
Karol August 181
Katharina z Gebersweiler 15
Kean Charles 58
Kelera Józef 133, 148
Kennedy John F. 105
Kienberger Jürg 219
Kienzl Florian 154
Kippenberg Hans G. 44
Klaar Alfred 42-43,48, 50, 99, 177
Klier Helmar 46
Klüser Bernd 103
Knowles Christopher 136

Kohl Helmut 77,317
Kolesch Doris 160, 195, 311
Kopeke Arthur 24
Köpping Klaus-Peter 281-282, 315 
Kostelanetz Richard 200-201 
Kramer Mario 102
Krämer Sibylle 33, 271
Kresnik Johann 190
Kreuder Friedemann 182
Krohn Wolfgang 238
Kruse Peter 142, 238
Kubikowska Edyta 41
Küchenhoff Joachim 315
Kuhn Hans Peter 192
Küppers Günter 238
Kurz Felix von 197
Kurzenberger Hajo 175

Lafontaine Oskar 317
Lakoff George 144
Lang P. Franciscus 243, 307
Largier Niklaus 15-16
Laue Jörg 201
Lauwers Jan 218
Lazarowicz Klaus 293
Lehmann Hans-Thies 158, 160, 164
Lehnert Gertrud 25
Lessing Gothold 98, 124, 308
Lewald August 293-297
Lewik Włodzimierz 274
Lewinsky Monica 105
Leyko Małgorzata 81
Lichtenberg Georg 308
Lilienthal Matthias 115, 327 
Lincke Paul 220
Lipp Wolfgang 315
Lorenzer Alfred 251
Lou Reed zob. Reed Lewis Allen
Lückert Karl 169
Lyotard Jean-François 261



INDEKS OSÓB 351

Lata Marek 37

Malina Judith 28-29
Malsch Friedemann 146
Marcuse Herbert 108
Marggraff Hermann 295
Marinetti Filippo Tommaso 17, 224,

243
Marquard Odo 123
Marthaler Christoph 186, 193, 218
Masson Jeffrey 306
Maturan Humberto R. 60
Matzke Annemarie 175
Mayenburg Marius von 166
Mayer Petra Maria 76
Mayerhoff Barbara 281
McKenzie Jon 42
Menke Christoph 251
Mennemeier Franz N. 311
Merleau-Ponty Maurice 38, 99-100, 

133-134, 144, 250
Mersch Dieter 302
Meyer Thomas 317
Meyerhold Wsiewolod E. 81,129-132, 

223-224
Michaelis Rolf 208
Minetti Bernhard 25
Mitterand François 317
Moissi Alexander 128-129
Moore Sally 281
Moss David 207
Mounier Mathilde 106
Münkler Herfried 317
Münz Rudolf 54
Murray Gilbert 45, 50-51,90
Müthel Lothar 154

Nagel Ivan 135
Naumann Kurt 140
Nestroy Johann 197, 325
Neuber Friederike Caroline 196

Neumann Bert 116
Nickas Robert 146
Nico (pseud.) zob. Päffgen Christa
Nicolai Christoph Friedrich 308 
Nicole Pierre 151
Nietzsche Friedrich 81, 90, 217, 259, 

309-310
Nitsch Hermann 23, 83-90, 95, 110, 

171, 190, 227, 282,311,323,326 
Noever Peter 146
Nordhausen Richard 50

Offenbach Jacques 197
Olsen Charles 212
Osterberg James Newell 115 
Osterlein Christine 135
Ostermeier Thomas 166
Ostrowski Aleksander N. 59, 224

Päffgen Christa 115
Paludi Giancarlo 227
Pane Gina 146
Patwardhan M. V. 306
Pauen Michael 173
Perykles 292
Peymann Claus 26, 28, 176
Pfotenhauer Helmut 310
Phelan Peggy 110-112, 121
Philipp Claus 115
Pirandello Luigi 183, 186
Piscator Erwin 60, 82, 84, 177 
Plecinska Maria 86
Plecinski Jacek 86
Plessner Helmuth 123-124, 204, 298, 

329
Pluchart François 147
Poizat Michel 206
Prantl Heribert 317
Proust Marcel 230
Pruszczynski Robert 37



352 INDEKS OSÓB

Radtow Siergiej 224
Raimund Ferdinand 197
Rao Ursula 281-282
Rapp Uri 75
Rauschenberg Robert 212-213
Read Alan 165
Recalcati Antonio 181-182
Reed Lewis Allen 115
Reichard Heinrich A. O. 198-199
Reinhardt Max 47-51, 59, 81-82, 84,

99, 129, 165, 177, 189, 197-198
Richards Mary Caroline 212
Riethmüller Albrecht 204
Riewoldt Otto 134
Rilke Rainer Maria 14
Rischbieter Henning 27
Risi Clemens 204, 216
Ritter Henning 152
Rogoff Irit 327
Rois Sophie 117
Rosch Eleanor 144
RoseltJens 114, 174, 216
Rosenthal Rachel 18, 207
Roth Gerhard 173,228, 247
Rothert Jürgen 219
Rousseau Jean Jacques 152, 308
Rückert Felix 106, 113, 115,250, 285
Rudin Alexander 307
Rühle Günther 60

Sainte-Albine Pierre Rémond de
150-151

Salvini Tommaso 128-129
Savarese Nicola 158
Schacter Daniel L. 256
Schaub Mirjam 152
Schechner Richard 29, 39, 62, 64-66,

75, 83-84, 88-90, 95, 100-101, 
108, 110, 119, 264, 280, 282-283, 
285,306,311,323

Scheibe Johann Adolph 196

Schicha Christian 317 
Schiller Friedrich 126, 130, 274-275,

278, 308, 324-325
Schleef Einar 88-91, 93, 95-96, 159, 

180-181, 191,209,212,217-218, 
247, 264, 266, 282-283, 323 

Schlegel Hans Joachim 59 
Schlingensief Christoph 72-75, 77, 

113-115, 263, 274, 283-284, 304, 
318, 321,323

Schlösser Rainer 82 
Schmidt Friedrich L. 199 
Schmidt Siegfried J. 142 
Schmit Thomas 24 
Schmitz Hermann 95 
Schmitz-Emans Monika 25 
Schnebel Dieter 25 
Schneede Uwe 24, 102, 166, 169 
Schönberg Arnold 115 
Schreyer Lothar 296 
Schröder Gerhard 317 
Schumann Albert 81 
Schusterman Richard 322 
Schütz Bernhard 74, 140-141 
Schwibs Bemd 172 
Scotto di Carlo Nicole 206 
Seel Martin 156, 164, 299-300, 304,

322 
Seitter Walter 266, 268 
Seitz Hanne 122 
Shepard William 63 
Sikorski Janusz 156 
Simmel Georg 127-128, 189-191 
Singer Milton 322-323 
Skibniewska Maria 124, 296 
Słowacki Juliusz 180 
Smith William Robertson 43-44, 80,

83, 86, 89 
Soeffner Hans Georg 318 
Sofokles49, 154, 292 
Sollich Robert 219



INDEKS OSÓB 353

Soussa Ronald de 247
Speckenbach Jan 117
Spencer Diana, księżna 110
Stadler Michael 142, 238
Stahlhut Marco 33, 271
Stein Peter 151, 166, 208
Steinweg Reiner 26
Stephan Achim 173
Stockhausen Karlheinz 24
Stoos Toni 166
Suchowo-Kobylin Aleksander W. 224
Sulzer Johann Georg 307
Suthor Nicola 152

Tairow Aleksander 129, 131
Tänzler Dirk 318
Thirouin Laurent 151
Thompson Evan 144
Tiedemann Rolf 207, 232
Tietze Rosemarie 129
Tischer Matthias 197
Tisdall Caroline 166, 168, 170
Toepfer Klaus 317
Tudor David 24, 199, 201, 212
Tukidydes 293
Tumer Victor 104, 280-281

Uhde Hermann 199
Ulay (pseud.) 104-105, 164, 286
Umathum Sandra 72, 316

Varela Francisco J. 60, 144
Vattimo Gianni 87, 318
Vautier Ben 24
Véron Paul 309
ViebrockAnna 186
Vielhaber Gert 154, 158
Vischer Friedrich Theodor 58-59, 309
Vischer Robert 59, 309

Vogl Joseph 172
Vollmoeller Carl 81
Vostell Wolf 23-24

Wägenbaur Thomas 173
Wagner Richard 42, 58, 324
Waits Tom 192
Walach Dagmar 154
Walter Bruno 198
Waltz Sasha 191
Wandhoff Haiko 258
Warning Reiner 315
Warstat Matthias 316
Watts Jay 212-213
Watzlawick Paul 66
Webster Noah 215
Weigel Helene 141
Weiler Christel 158, 160, 195, 201, 

257,315
Welsh Irving 77
Wietz Helmuth 166
Williams Emmett 23
Williams Tennessee 115
Wilson Robert 134-136, 138, 148, 

159, 192-194, 209, 211, 217-218, 
226, 239, 267

Wirth Uwe 76
Wirths Axel 146
Wittgenstein Ludwig 143
Woll Stefan 82
Wollf Christian 201
Wulf Christoph 25, 33,315
Wulff Matthias 74
Wuttke Martin 73-74, 91, 117

Zadek Peter 192
Zimmermann Jörg 156
Zuckmayer Carl 140





Erika Fischer-Lichte jest od 1996 roku profesorem teatrologii na Freie 
Universität w Berlinie, gdzie między innymi pełni funkcję kierownika stu
dium doktoranckiego „InterArt”, a także kieruje pracami zespołu badawcze
go „Kulturen des Performativen”, który zajmuje się interdyscyplinarnymi 
studiami nad zagadnieniem performatywności i uwarunkowaniami jej kultu
rowych form. Ponadto należy do grona założycieli grupy badawczej „Theater 
und Fest in Europa” koncentrującej się na związkach teatru z rytuałami spo
łecznymi oraz powstałego w 2008 roku centrum badań „Verflechtungen von 
Theaterkulturen” zajmującego się zjawiskami teatralnymi w perspektywie 
międzykulturowej. Jest członkiem takich liczących się organizacji i stowa
rzyszeń naukowych, jak Academia Europea, Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen oraz Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 
Opublikowała wiele tłumaczonych na języki obce monografii, tomów zbio
rowych oraz prac naukowych na temat estetyki i teorii teatru, historii teatru 
europejskiego oraz zagadnień interkulturowości w teatrze. Jej najbardziej 
znane prace to: trzytomowa Semiotik des Theaters (Semiotyka teatru), mo
nografia Geschichte des Dramas (Historia dramatu) czy Theater im Prozeß 
der Zivilisation (Teatr w procesie cywilizacyjnym). Estetyka performatyw
ności jest jej pierwszą książką, która ukazuje się w języku polskim.



Druk i oprawa TERCJA s.c. 
Kraków ul. Golikówka 77/1 
tel.012-653-00-76






	31

	Spis treści

	Dlaczego estetyka performatywności

	Podstawowe pojęcia

	1.	Pojęcie performatywności

	2.	Pojęcie przedstawienia


	Cielesna współobecność aktorów i widzów

	1.	Zamiana ról

	2.	Wspólnota

	3.	Kontakt fizyczny


	Performatywne wytwarzanie materialności

	1.	Cielesność

	Ucieleśnienie/e/nóorfme/ir

	Obecność

	Cialo/zwierzę

	2.	Przestrzenność

	Przestrzenie performatywne

	Atmosfera

	3.	Dźwiękowość

	Przestrzenie dźwiękowe

	Głosy

	4.	Czasowość

	Rytm


	Em er gen cj a znaczenia

	1.	Materialność, znaczony, znaczący

	2.	„Obecność” i „reprezentacja”

	3.	Znaczenie i działanie

	4.	Czy można zrozumieć przedstawienie?


	Przedstawienie jako wydarzenie

	1.	Autopojesis i emergencja

	2.	Zniesione przeciwieństwa

	3.	Liminalność i przemiana


	Ponowne zaczarowanie świata

	1. „Inscenizacja”

	2. Doświadczenie estetyczne

	3.	Sztuka i życie


	Bibliografia

	Indeks osób



