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POSTSTRUKTURALISTYCZNE INSPIRACJE 
PRAKTYKI I TEORII TEATRALNEJ

Celem artykułu jest próba ukazania możliwości zastosowania kategorii wypraco-
wanych na gruncie refleksji poststrukturalistycznej zarówno do teoretycznej ana-
lizy dzieła teatralnego, jak i do jego konkretnego procesu tworzenia i odbioru „tu 
i teraz”. Analizowani przeze mnie myśliciele proponują odmienne od zastanych 
podejście do refleksji nie tylko o konkretnych tworach artystycznych, lecz także 
redefiniują status i cel ich interpretacji, znaczenia, potencjalnego sensu. Tekst 
wskazuje na kwestie poruszane przez filozofów poststrukturalistycznych, które 
są najbardziej znaczące dla przemian w myśleniu o problemach związanych z te-
orią i praktyką sztuki teatru.

Problematyka oddziaływań myśli poststrukturalistycznej zarówno na teo-
rię, jak i praktykę teatralną stanowi ciekawy przykład zjawiska, jakim jest 
przenikanie się oraz swoista zbieżność filozofii z innymi dziedzinami. 
Analizowani przeze mnie myśliciele poststrukturalistyczni (m.in. J. Derri-
da i R. Barthes) proponują odmienne od zastanych podejście do refleksji 
nie tylko o konkretnych tworach artystycznych, lecz także redefiniują 
status i cel ich interpretacji, znaczenia, potencjalnego sensu. Wskazu-
jąc słabość propozycji strukturalistycznych, do których bezpośrednio się 
odnoszą, podkreślają te miejsca, w których najlepiej widoczna jest nie-
stabilność i chwiejność pozornie idealnego systemu rządzonego przez 
totalizujące struktury. Oczywiście zakres niniejszego tekstu nie pozwala 
na szczegółowe omówienie najważniejszych zarzutów kierowanych pod 
adresem strukturalizmu. Wydaje się jednak, że nawet pobieżne spojrze-
nie na najczęściej formułowane problemy umożliwi podjęcie refleksji 
nad zagadnieniem postawionym w tytule: nad poststrukturalistycznymi 
inspiracjami praktyki i teorii teatralnej. Z jednej strony warto przyjrzeć 

Estetyka i Krytyka  Zeszyt Specjalny nr 2 (2010)       ARTYKUŁY



96 Magdalena Marciniak 

się tym kwestiom poruszanym przez filozofów poststrukturalistycznych, 
które wydają się najbardziej znaczące dla przemian w myśleniu o proble-
mach związanych z teoretyczną analizą sztuki (ze szczególnym uwzględ-
nieniem sztuki teatru). Z drugiej strony niezwykle ciekawe wydaje się 
dostrzeżenie wpływów myślenia poststrukturalistycznego na konkretną 
praktykę artystyczną oraz sposób jej krytyki. Waga zaplecza teoretyczne-
go dla twórczości jest szczególnie widoczna w teatrze. Związane jest to 
między innymi z koniecznością przemyślenia stosunku strategii praktyki 
inscenizacyjnej do wystawianego na scenie tekstu. Ów stosunek każdo-
razowo wspiera się na wstępnych założeniach (będących częścią teorii) 
dotyczących samego statusu interpretacji, sposobu istnienia sensu/zna-
czenia oraz możliwości jego recepcji. Te czynniki myśl poststrukturali-
styczna obwarowała szeregiem niedających się zignorować wątpliwości.

Krytyka strukturalizmu

Krytyczne przepracowanie strukturalizmu, podważenie jego dominu-
jącej pozycji w humanistyce, przypadało na tzw. pierwszą, krytyczno-
-sceptyczną fazę poststrukturalizmu, której symbolicznym początkiem jest 
wystąpienie Derridy na konferencji w amerykańskim Baltimore w 1968 
roku z referatem Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycz-
nych. To właśnie myśl Derridy, a także późniejszego Barthesa i Lyotarda 
najsilniej wpłynęły na zwrot poststrukturalistyczny w humanistyce. Zwra-
cając uwagę na uwikłanie każdej teorii w historyczno-kulturowy, lokalny 
kontekst, filozofowie poststrukturalistyczni zgodnie zaprotestowali prze-
ciwko totalizującej ambicji strukturalizmu. Jej efektem miało być stwo-
rzenie uniwersalnej, ahistorycznej, niepodważalnej teorii tekstu na wzór 
teorii naukowych. Oczywiście tekstu rozumianego jako struktura zna-
ków, których wartość pozytywną – znaczenie – ustanawia ich pozycja 
w systemie, odniesienie do innych znaków. Znane próby analizowania 
literatury pod kątem ogólnej, dającej się wyabstrahować od treści struk-
tury doprowadziły do sprowadzania jednostkowych, niepowtarzalnych 
dzieł do powtarzalnych, pozornie uniwersalnych reguł. Konkretny tekst 
przestawał mieć znaczenie, o ile nie odsyłał do ponadindywidualnych 
schematów interpretacyjnych opartych na upraszczających myślenie bi-
narne opozycjach, z których podstawową stała się dychotomia wnętrze 
– zewnętrze. Tekst traktowany był jako tożsama z sobą, ograniczona, za-
mknięta całość, umożliwiająca znakom nabywanie określonych znaczeń. 
Oprócz „wnętrza”, tekst dawał się opisać także poprzez takie kategorie, 
jak: zawieranie się w sobie, uporządkowanie, jedność, zrozumiałość. 
Oczywiście każda z tych kategorii odsyła do swojego przeciwieństwa: 
niezawierania się, chaosu, wielości, niezrozumiałości, które były war-



97Poststrukturalistyczne inspiracje praktyki i teorii teatralnej

tościowane negatywnie. To właśnie uprzywilejowanie jednych członów 
binarnych opozycji kosztem innych podda druzgocącej krytyce Derrida, 
pokazując jednocześnie właściwe tradycji filozoficznej ufundowanie na 
związanej z preferowanymi kategoriami, a wykluczeniem innych, me-
tafizyce obecności. Krytyka dokonana na gruncie myślenia poststruk-
turalistycznego uderzyła w niemal wszystkie podstawowe filary struk-
turalizmu. Wydaje się, że obie frakcje najmocniej starły się na gruncie 
teorii literatury, jednak waga sporu i poruszanych problemów znacznie 
poza nią wykracza, stając się poważną propozycją reorientacji myślenia 
w obrębie całej zachodniej humanistyki. Przede wszystkim w wątpliwość 
została poddana zasadność prób stworzenia teorii literatury na wzór na-
ukowy na fundamencie systemu języka i założeniu samosterowności 
struktur. Stanowcze podkreślanie utopijności owego projektu wiązało 
się ze wspomnianym już wcześniej wskazaniem na to, co stanowi o spe-
cyfice literatury – jej jednostkowość, niepowtarzalność, przynależność 
raczej do sfery parole niż abstrakcyjnego langue. Skrytykowany został 
także związany z powyższym postulat strukturalistów dotyczący badania 
ogólnych warunków powstawania znaczeń w oderwaniu od ich zawar-
tości semantycznej. Strukturalistyczna tendencja do całościowych, totali-
zujących ujęć niebezpiecznie zawładnęła sferą jednostkowego odbioru, 
który polegać miał na prawomocnej deszyfracji obiektywnie istniejącego 
sensu. Szczególnie w późniejszych pracach Barthesa wyraźnie uwidacz-
nia się atak na mimetystyczną ideę interpretacji jako ujawnienie jednoli-
tego sensu uprzednio zawartego w dziele, odpornego na każdorazowo 
inny, sensotwórczy przecież akt odbioru. Statyczne dzieło w ujęciu póź-
nego Barthesa zmienia się w „dzieło w toku”, czyli tekst, który jest nigdy 
nieukończonym, niedomkniętym procesem kreowania znaczeń. Oczy-
wiście stwierdzenie to ma niebagatelną wagę dla problemu interpretacji. 
Skoro nie ma znaczenia nadrzędnego wobec innych, to tym samym zni-
ka kwestia prawomocności jedynej i właściwej interpretacji, której gwa-
rancją jest bezdyskusyjna intencja autorska. Ogłoszona przez Barthesa 
kontrowersyjna „śmierć autora” umieściła go w szeregu innych, równie 
słynnych zabójców, między innymi Nietzschego i Foucaulta. W miej-
sce autora będącego gwarantem poprawności odczytania tekstu pojawia 
się każdorazowo inny odbiorca, czytelnik obdarzony niespotykaną do-
tąd możliwością sensotwórczej aktywności. Tym samym odtwórczy akt 
interpretacji ustępuje miejsca twórczemu procesowi lektury, który jest 
szczególnego rodzaju „pisaniem od nowa”, afirmacją istnienia mnogości 
znaczeń. Rezygnacja ze statycznej, przedmiotowej koncepcji dzieła pro-
wadzi do wyzwolenia tekstu z przymusu posiadania nadanego z góry 
sensu na rzecz ich nieograniczonej potencjalności, której nie może spro-
stać tradycyjna interpretacja. Oprócz wspomnianej nieadekwatności in-
terpretacji wobec nieobecności transcendentnego znaczenia w dziele, 
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jej problematyczność dotyczy także statusu ontologicznego. Obwaro-
wanie przez myśl poststrukturalistyczną praktyki interpretacji szeregiem 
wątpliwości dotyczyło między innymi podważenia zasadności podziału 
na język i pozornie neutralny, opisujący metajęzyk. Myśliciele zwrócili 
słusznie uwagę na nieprzystawalność idiomów dzieła interpretowanego 
i interpretacji, która winna zmienić się w „praktykę pisania w odpowie-
dzi na jednostkowość tekstu – zdarzenia”.

Aktywność odbiorcy

Nietrudno dostrzec, że powyższe rozpoznania odbiły się szerokim echem 
na gruncie teorii i praktyki teatralnej. Niejednoznaczne związki pomię-
dzy inscenizacją a tekstem dramatycznym znalazły się niespodziewanie 
w centrum zainteresowań. Kryterium poprawności odczytań i ich sce-
nicznych realizacji w zgodzie z intencją dramatopisarza ustąpiły miejsca 
praktyce prawdziwie twórczej, nieskrępowanej przymusem deszyfracji 
zapisanego w dziele sensu. Wątek swoistego rozpłynięcia się, zróżnico-
wania jednolitego dotąd znaczenia był silnie obecny w ogólniejszej post-
strukturalistycznej refleksji nad problematyką sensu. Sensu, który, jak 
podkreślałam wcześniej, nie tyle był uobecnionym efektem poprawnej 
interpretacji odbywającej się pod czujną kontrolą instancji autorskiej, co 
raczej ciągłą praktyką jego twórczej, zmiennej produkcji, w której odbiór 
jest zarazem współtworzeniem. Podkreślenie roli czytelnika, odbiorcy 
niezwykle silnie wpłynęło na zmianę myślenia o tym, czym ma być wy-
darzenie teatralne dla widza. Dostrzeżono bowiem jego realną obecność 
i aktywny współudział w otwartym procesie kreacji sensu. Tym samym 
problematyczna stała się tradycyjna kategoria tzw. czwartej ściany, która 
radykalnie oddzielała przestrzeń gry od przestrzeni widowni poprzez 
założenie bierności, a raczej modelowej „nieobecności” odbiorcy. Owo 
rozpoznanie znacząco zmodyfikowało zarówno sam proces powstawa-
nia przedstawienia, jak i wpłynęło na niezwykle istotną problematykę 
teatralnego sensu, którego szlak nie wiedzie już w prostej linii od sceny 
do widowni, ale raczej krzyżuje się na drodze wzajemnych odniesień 
i oddziaływań. Oddziaływań, których terenem jest zdarzenie teatralne 
mające więcej wspólnego z poststrukturalistycznym tekstem niż ze sta-
tycznym, zamkniętym dziełem obdarzonym teleologicznym, nierucho-
mym sensem. Zarówno teoretycy, jak i praktycy coraz bardziej zaczęli 
uświadamiać sobie właśnie wydarzeniowość spektaklu teatralnego, któ-
ra jest niepowtarzalna, przemijalna, jednostkowa. Miało to istotne zna-
czenie dla sposobów zarówno analizowania sztuki teatralnej, jak i jej 
współtworzenia. Czynne praktykowanie odbioru współtworzy nigdy nie-
domknięty proces wytwarzania sensu. Twórcy odwołują się nie tyle do 
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ustalonych reguł zewnętrznie kierujących procesem deszyfracji sensu, ile 
raczej do każdorazowo innych zasobów cielesnej i emocjonalnej pamięci 
widzów, do ich indywidualnych doświadczeń. Zmienność owej pamięci 
pociąga za sobą niestabilność i ulotność wytwarzanych w każdorazowej 
teatralnej teraźniejszości rozplenionych znaczeń, które charakteryzują 
się przyrodzoną niestabilnością. Miejsce „estetyki reprezentacji” zajmuje 
„estetyka indywidualnej percepcji”.

Rehabilitacja cielesności

Swoiste otwarcie się wydarzenia teatralnego na widza umożliwia mu 
doznanie rehabilitowanej przez myślicieli poststrukturalistycznych przy-
jemności sensualnej, rozkoszy obcowania z „tu i teraz” spektaklu. Rozko-
szy, która zwraca się bezpośrednio do zmysłowego ciała. Dostrzeżenie 
chronologicznego pierwszeństwa ciała przed świadomością przyczyniło 
się do uznania go za podstawę indywidualnego doświadczenia. Ciała, 
które dysponuje bogatym repertuarem tego, co zostało usunięte w cień 
podświadomości w procesie wchodzenia w językowy porządek symbo-
liczny. Ogromne znaczenie miały w tym kontekście analizy Barthesa, 
który wielokrotnie podkreślał rolę cielesności w procesie kulturowego 
nadbudowywania znaczeń. Posługując się teatralną metaforyką, Barthes 
przyrównał ciało do sceny, na której rozgrywa się spektakl wielorakich 
sensów. Z powyższymi rozpoznaniami związana jest silnie myśl J. Kri-
stevej, która analizując mowę poetycką, dostrzega zdolność jej powrotu 
do sfery poprzedzającej akt symbolizacji. Odróżniając sferę zmysłowo-
-cielesną – semiotyczną od sfery symbolicznej, badaczka wskazuje na 
konstytutywny dla pierwszej poziom przedwerbalny, znajdujący się na 
granicy wyrażalności. Poprzez operowanie między innymi dźwiękiem, 
rytmem, oddziałuje bezpośrednio na ciało, odwołuje się do specyfiki 
jego często przez tradycję wartościowanego negatywnie doświadczenia. 
Oczywiście dostrzeżona przez autorkę Potęgi obrzydzenia sfera tego, co 
semiotyczne najpełniej ujawnia się nie tylko w poezji, lecz także przede 
wszystkim w teatrze. O ile bowiem wnikliwa analiza utworów poety-
ckich wskazuje na obecność pokładów tego, co semiotyczne w samym 
języku, o tyle teatr stanowi próbę wyjścia poza język, w celu scenicznego 
uobecnienia i cielesnego odczucia istnienia owej sfery. Należy jednak 
podkreślić, że poststrukturalistyczna rehabilitacja ciała nie tyle kieruje się 
przeciwko umysłowi, ile podkreśla ich nierozerwalną więź, odrzucając 
nieuprawnione dualizmy. Kartezjańska res extensa i res cogitans dla post-
strukturalistów jest nieuprawnionym podziałem tego, co niepodzielne. 
W miejsce odseparowanego ciała i umysłu pojawia się świadomość pro-
cesu nadbudowywania na ciele, swoistego „wcielania się” kulturowych 
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znaczeń, kodów, norm. Warto dodać, że takie ujęcie cielesności zrady-
kalizuje J. Butler, która zaznacza, że nie istnieje neutralna sfera tego, co 
cielesne – swoiste ciało „samo w sobie”, neutralne, niezinterpretowane 
przez kulturową praktykę, które byłoby siedliskiem elementów wolnych 
od kulturowych uwarunkowań. Jej krytyka sfery cielesności jako gwa-
rancji rzekomego autentyzmu ma ogromne znaczenie między innymi dla 
badań nad performansem – badań, a także samych praktyk, do których 
w szczególny sposób przyczynił się także Derrida. 

Derridiańska krytyka obecności

Zamieszczając w tomie Pismo i różnica dwie rozprawy poświęcone Ar-
taudowskiemu Teatrowi Okrucieństwa (Słowo podszepnięte oraz Teatr 
okrucieństwa i zamknięcie przedstawienia), Derrida podważył możli-
wość jego scenicznego zaistnienia, niepodlegającego strukturze powtó-
rzenia. Jego sprzeciw był istotny, ponieważ szczególnie w latach 70. 
praktycy performansu znacząco czerpali z dorobku Artauda, dążąc do 
efektu niezapośredniczonej obecności, której gwarancją miała być cieles-
na obecność performera, jego sceniczna teraźniejszość i autentyczność. 
Wpisując obie rozprawy w zakrojony na szeroką skalę dekonstrukcyjny 
projekt krytyki fundującej zachodnią tradycję humanistyczną metafizyki 
obecności, paryski filozof pokazał uwikłanie owej metafizyki w dycho-
tomiczne, oparte na binarnych opozycjach myślenie. Podkreślając uprzy-
wilejowaną pozycję mowy (kosztem pisma), Derrida wskazywał na to, co 
już od czasów Platona było z nią kojarzone – bezpośredniość przekazu, 
uobecnienie, powiązanie z istnieniem gwaranta źródłowości komunikatu 
(nadawcy). Przeciwieństwem do mowy było pismo, które z konieczności 
oderwane czasowo i przestrzennie od swojego autora, narażone było 
na ciągłe rekontekstualizacje, zakłócenia w prawomocnej interpretacji. 
Ponadto Derrida dostrzegł, że pismu przypisywane były takie cechy, jak: 
niejasność, niespójność. Nadrzędna pozycja mowy związana była z lo-
gocentryzmem – z obecnością żywego logosu, który objawiał się w gło-
sie. Nierozerwalny związek logocentryzmu, monocentryzmu i metafizyki 
obecności zdominował zachodnią myśl, której tożsamościowe, ujednoli-
cające dążenia tłumiły niejednoznaczności dochodzące ze strony pisma, 
które według Derridy najlepiej oddaje cechy języka, będąc systemem 
relacji o nieskończonej strukturze odniesień. Przez co niemożliwe jest 
zaistnienie pełnej obecności sensu. Znaczenie znajduje się tym samym 
„w stanie odroczenia”, w dążeniu do nigdy niezakończonego procesu 
uobecnienia. Jest to o tyle istotne, o ile uzasadnia odmienne podejście 
do możliwości interpretacji, która nie może już być uobecnianiem wpi-
sanego w dzieło sensu i tłumaczeniem jego znaczenia. Krytyka Derridy, 
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mimo że dokonana przede wszystkim na gruncie filozoficzno-literackim, 
uderzyła w samo sedno praktyk performatywnych, uświadamiając uto-
pijny charakter ich postulatów. Należy jednak podkreślić, że nie chodzi 
o całkowity zanik scenicznej obecności, o swoiste postulowane ograni-
czenie się do tego, co niewyrażalne, nieobecne, niemożliwe do uobec-
nienia. Sceniczna dążność do uobecniania winna jedynie zrezygnować 
z postulatu poszukiwania całościowego sensu, sfery niezapośredniczo-
nej autentyczności, ukazując tylko pewien etap nigdy niezakończonego 
procesu – krętej drogi wiodącej przez nieoswojone krajobrazy niedo-
mkniętych znaczeń.

Celem niniejszego, z konieczności bardzo ogólnego tekstu było uka-
zanie przydatności kategorii wypracowanych na gruncie myśli poststruk-
turalistycznej zarówno dla refleksji o sztuce teatru, jak i dla realizacji 
konkretnych scenicznych wydarzeń. Mimo że sami myśliciele nie zawsze 
wprost odnosili się do dziedziny teatru, skupiając się raczej na litera-
turze, to jednak analiza teorii i praktyki teatru jako przynależnych do 
szerokiej dziedziny „tekstu” rzuca nowe światło na możliwości ich nie 
tyle już interpretacji, ile indywidualnego, twórczego odbioru – poststruk-
turalistycznej lektury. 

POSTSTRUCTURAL INSPIRATIONS OF THEATRE THEORY 
AND PERFORMANCE

The aim of the article is an attempt to present the possibility of the application of 
the categories elaborated on the basis of poststructural thought, in both theoreti-
cal analysis of a play, as well as in its process of creation and reception „here and 
now”. The thinkers analyzed in my article suggest different from the established 
approach to afterthoughts, not only in particular artistic creations. They also re-
define their status and the aim of their interpretation, their meaning and possible 
sense and understanding. The text points out to the issues raised by poststruc-
tural thinkers which are most relevant for the alterations in the way of thinking 
about problems connected with the theory and experience of drama. 
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