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Rytuał
jakby po drugiej stronie życia,
wmieszany w układy ze śmiercią.
Powiedzmy jasno i otwarcie:
ten „mroczny” proceder POWTÓRZENIA
jest protestem i wyzwaniem.
Teraz już łatwo będzie można dodać:
jest sednem sztuki! 

(Kantor 2005 IIe: 341)

Na istotę rytuału, podobnie jak na każdą inną formę komunikacji, składają się: 
połączenie idei oraz form materialnych ekspresji, interpretacje jednostkowe 
oraz wspólne struktury języków, symboli i znaczeń, szczególne cechy sytuacji 
komunikacyjnej oraz uniwersalia tradycji i kultury.

(Rothenbuhler 2003)
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Podziękowania

Zdaję sobie sprawę z faktu, że pewną niestosownością jest wypo-
wiadanie przeze mnie słów podziękowań w związku z tak skrom-
nym projektem dotyczącym Teatru Śmierci Tadeusza Kantora. Rze-
czywistość Kantorowa, ta mityczna: przekraczająca codzienność, 
splata się jednak niełatwo z innym procesem twórczym: życiem. Za 
uczestnictwo w tym procesie chciałabym podziękować następują-
cym osobom i instytucjom.

Mojej Promotorce, Pani Dziekan Wydziału Filozofi cznego, prof. 
dr hab. Marioli Flis dziękuję za akceptację szkicowości tej publikacji 
i otwartość wobec śmiałości jej ryzykownych tez. Recenzja książki 
darowana mi przez Panią Profesor przekonała mnie, że dzielenie 
się prywatną opinią z innymi jest najważniejszym imperatywem 
etycznym w każdym dyskursie naukowym. Jestem więc wdzięczna 
Pani Profesor za Jej wiarę w sens spontanicznych poszukiwań na-
ukowych, którym daleko do spokoju bezpiecznej systematyczności 
i gładkiej pokory. Jeśli kiedykolwiek moja myśl zostanie naznaczo-
na przenikliwością spojrzenia antropologicznego na świat, będzie to 
owoc tego właśnie zaufania. Panu prof. dr. hab. Czesławowi Robo-
tyckiemu składam podziękowania za recenzję wydawniczą pracy, 
ale przede wszystkim za niezapomnianą radość spotkania w par-
tyturowej niemalże dyskusji pewnego zimowego popołudnia, które 
nauczyło mnie, że mam prawo do poszukiwania w Teatrze Śmierci 
dojrzałej teorii antropologicznej, choć przecież odegranej artystow-
skim gestem i dziełem sztuki przez ironistę Tadeusza Kantora.

Panu Dyrektorowi Instytutu Socjologii, dr. hab. Markowi 
Kuci, prof. UJ, dziękuję za całkowite sfi nansowanie publikacji oraz 
cierpliwość w oczekiwaniu na jej ostateczny kształt. Dziękuję tak-
że Tym, którzy poświęcili mi swój czas pomimo braku zobowiązań 
instytucjonalnych wobec mnie i mojego kantorowskiego projektu: 
Pani prof. dr hab. Magdalenie Popiel, Panu dr. hab. Dariuszowi 
Kosińskiemu, prof. UJ, Panu prof. dr. hab. Wojciechowi Ligęzie, 
Panu dr. hab. Andrzejowi Szyjewskiemu, prof. UJ, Panu prof. dr. 
hab. Wacławowi Waleckiemu oraz Pani prof. dr hab. Grażynie 
Borkowskiej. Ciągle wierzę, że dyskusja o potrzebie odkrywania 
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potencjału teoriotwórczego Teatru Śmierci Tadeusza Kantora bę-
dzie miała w Polsce wiele transdyscyplinarnych odsłon, bo teoria 
antropologiczna kodowana dziełem sztuki wymaga uwzględniania 
jej wielowymiarowości i skali wyzwań, jakie stawia współczesnym 
interpretatorom. 

Składam także serdeczne podziękowania Dyrekcji i Pracowni-
kom Ośrodka Dokumentacji Sztuki i Teatru Tadeusza Kantora „Cri-
coteka” za życzliwe udostępnienie mi zbiorów.

Po kantorowsku chciałabym natomiast podziękować wszystkim 
Tym, którzy napisali równoległy tekst moich życiowych partytur. 
Zwięzły i esencjalny jak każdy notatnik. 

Autorka 



Wstęp

Znaki zapytania. Dzieło sztuki 
– laboratorium socjologiczne

TYP IDEALNY – KOMPETENCJE SOCJOLOGA SZTUKI

Wokół socjologicznej perspektywy badań nad sztuką, a więc nie-
wątpliwie nad zjawiskiem społecznym, skupiają się wielokrotnie 
wznawiane dyskusje metodologiczne (zob. Ćwikła 2004). Podsta-
wowe pytanie stawiane w różnych formułach problemów badaw-
czych brzmi następująco: za jaki wskaźnik należy uznać dzieło 
sztuki, czyli jak charakteryzuje ono rzeczywistość społeczną? 

Odpowiedź na tak postawiony problem staje się zwykle1 uszcze-
gółowieniem, koniecznym rozszczepieniem i zwielokrotnieniem 
pytania wyjściowego. Spośród owych „pytań szczegółowych”, za 
sprawą łączącej ich relacji wzajemnego wynikania, dwa zasługują 
– jak sądzę – na pogłębioną refl eksję teoretyczną: (1) jak dzieło 
sztuki istnieje w strukturze społecznej?;  (2) w jaki spo-
sób dowolnie konceptualizowana struktura społeczna istnie-
je w dziele sztuki? Pierwsze narzuca projektom badawczym 
ogląd „makrostrukturalny”: zewnętrzny i globalny, drugie – „mi-
krostrukturalny”: wewnętrzny i analityczny. Między oboma mo-
dułami owego socjologicznego oglądu fenomenu dzieła sztuki 
zachodzi relacja homologii . W myśl tej hipotezy nie istnieje dzieło 
sztuki pozbawione kontekstu społecznego. Jedynym dylematem 
prawomocności tego twierdzenia staje się rozstrzygnięcie kwestii, 
jaką jest kryterium dookreślenia przez badacza tegoż konteks-
tu. Jako istotne dla badań socjologicznych jawią się bowiem przede 
wszystkim dwa wyodrębnione konteksty, nie zawsze z sobą tożsa-
me: kontekst autorski, socjogeneza dzieła i kontekst odbior-
czy:  socjogeneza recepcji  dzieła. Oba są wytworem społecznym, 

1 Syntetycznej monografi i socjologicznych stanowisk badawczych dotyczących 
odbioru dzieła sztuki doczekała się dotychczas literatura – zob. Sułkowski 1999: 
127–150.
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istnieją w obiegu zamkniętym, systemie informacji zwrotnych prze-
kazywanych w społecznych ramach jednostkowego, ale też uwa-
runkowanego kulturowo dzieła sztuki: komunikatu.

Komunikat ten rozumiany jako wytwór, czyli skodyfi kowane 
w owym artefakcie – dziele sztuki – działanie symboliczne, w kon-
tekście perspektywy badań socjologicznych staje się niepodważal-
nie materiałem empirycznym. Dzieło opowiada świat społeczny, 
poddaje więc sformułowaną w kodzie symbolicznym diagnozę 
społeczną. Jak konstatuje Paweł Ćwikła, w odniesieniu do socjo-
logii literatury:

(...) Przedmiotem badań socjologa staje się treść samych utworów, gdy 
możliwym jest wywiedzenie z niej np. zasad tworzących pewien model, na 
którym opiera się literacki „świat przedstawiony”. Dodajmy w tym miejscu 
„społeczny świat przedstawiony” (Ćwikła 2006).

„Świat przedstawiony” w dziele sztuki jest więc zarazem „spo-
łecznym światem przedstawionym”. Każdy wytwór aktu twór-
czego stanowi dla socjologa Weberowski typ idealny, bowiem 
– w myśl konkluzji P. Ćwikły –

Odnosząc rzeczywistość powieściową (literackiego dzieła sztuki – przyp. 
A.K.) do konkretnych aspektów rzeczywistości, można wspomnieć o zna-
nych przecież socjologii konstruktach, które nie mając odpowiedników 
w rzeczywistości, służyć jednakże mogą pewną pomocą w ich poznawaniu 
(Ćwikła 2006).

Autor projektu „nowej socjologii sztuki”2 odnajduje swych pro-
tagonistów w tradycji francuskich koncepcji teoretycznych tejże 

2 Badacz, typologizując historyczne nurty w dziedzinie socjologii sztuki, zazna-
cza, że nie jest on kontynuatorem, żywotnej w Polsce po 1945 roku, tradycji socjo-
logii sztuki rozumianej jako socjologia kultury literackiej, a więc socjologii odbioru. 
W ten nurt – w ową socjologię odbioru – P. Ćwikła wpisuje natomiast następują-
cych badaczy: Hansa Norberta Fügena, Luciena Goldmana i Arnolda Hausera (zob. 
W kręgu socjologii literatury), wymienia też między innymi dorobek Jakuba Karpiń-
skiego (zob. Karpiński 1978) oraz Antoniny Kłoskowskiej (zob. Kłoskowska 1969), 
a także pracę zbiorową Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żół-
kiewskiemu (1986).

Zdaniem P. Ćwikły, jako socjologa literatury, „nowa socjologia sztuki” powin-
na dotyczyć badań nad „społecznym światem przedstawionym”, sferą społeczną 
immanentną „rzeczywistości dzieła sztuki”. Dzieło sztuki ma stanowić dla bada-
cza laboratorium socjologiczne charakteryzowane przez P. Ćwikłę za pomocą ka-
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dziedziny, w Polsce kontynuowanych przez Bogusława Sułkow-
skiego. Tradycję tę relacjonuje i konkluduje następująco:

W tekście Maurice’a Rouche Fenomenologiczny zwrot w socjologii czytamy, 
że opowiadania, scenariusze, sztuki zawsze uwydatniają pewien aspekt 
sytuacji społecznej, w jakiej powstały, lecz mogą także konstruować wy-
obrażenia, fantastyczne światy interakcji lub potęgować rysy danej, realnej 
sytuacji społecznej (...), których normalnie nie zauważamy i z których nie 
zdajemy sobie sprawy. Sułkowski wyraził pogląd, iż podobnie jak Dżuma 
Alberta Camusa nie jest opowieścią o epidemii, tak Lot nad kukułczym gniaz-
dem nie jest paszkwilem na psychiatrów tylko. Na ekstremalnym przy-
kładzie studiuje się ogólniejsze prawa (Ćwikła 2004; wyróżnienie 
moje – A.K.).

Idealny typ określonego aspektu społeczeństwa, a więc zwie-
lokrotnienia jego specyficznej  cechy, jest możliwy do wypre-
parowania w socjologicznej analizie dzieła sztuki, oczywiście pod 
warunkiem, że badacz uzna rzeczywistość dzieła sztuki za par ex-
cellence realną3. Tym samym odnajdzie on w owym dziele różno-
rodne i często semantycznie odległe od siebie kategorie społeczne 
obsesyjnie funkcjonujące i rozpoznawalne, a więc i obserwowal-
ne w danym systemie kulturowym: od struktur pokrewieństwa, 
poprzez dominujący dyskurs władzy, aż do koncepcji eschatolo-
gicznych. Taka postawa badawcza wymaga jednak przyjęcia jako 
prawomocnej tezy o funkcjonującej w konkretnym dziele sztuki 
symbolicznej homologii  pomiędzy artystycznym światem przed-
stawionym i realnym światem społecznym. Wymaga także akcepta-
cji badacza dla wstępnego uznania wybranego dzieła sztuki, nieza-
leżnie od urzeczywistniającego go kodu symbolicznego, exemplum 
społecznego świata przedstawionego. 

tegorii ukutej w teorii kultury Umberto Eco: kategorii „świata możliwego” – zob. 
Eco et al. 2008.

3 Zagadnienie metafi kcji, zjawisko fi kcjonalności w teoriach społecznych w od-
niesieniu do teorii literatury, a więc konstrukt metodologiczny pozwalający bada-
czowi zawiesić paradoks „fi kcji prawdziwej”: świata kreowanego w dziele sztuki, 
opracowała w polskojęzycznej literaturze przedmiotu Anna Łebkowska – zob. Łeb-
kowska 2001.



16 OD RYTUAŁU DO MITU? TEATR ŚMIERCI TADEUSZA KANTORA...

TYP IDEALNY – EXEMPLUM TADEUSZA KANTORA

Dzieło sztuki – typ idealny „społecznego świata przedstawio-
nego” – w niniejszej pracy zostanie zanalizowane na przykładzie 
wytworów działalności artystycznej – seansów i partytur powsta-
łych w projekcie Teatru Śmierci Tadeusza Kantora w latach 1975–
–1984. Materiałem badawczym staną się więc głównie dwa seanse: 
Umarła klasa oraz Wielopole, Wielopole, odtworzone i poddane anali-
zie na podstawie ich rejestracji fi lmowych zdeponowanych w kra-
kowskim Ośrodku Dokumentacji Sztuki i Teatru Tadeusza Kantora 
„Cricoteka”, a także wywołane nimi partytury, eksplikacje sean-
sów, czyli zapisy sporządzone przez T. Kantora, a następnie ze-
brane i zredagowane w języku polskim w opracowaniach Krzysz-
tofa Pleśniarowicza. 

Wybór dwudzielnego, złożonego z dwu odległych od siebie ele-
mentów dzieła sztuki: seansu i partytury, czyli kulturowo determi-
nowanego znaku, będącego wytworem działalności teatru awan-
gardowego, został podyktowany przekonaniem o szczególnym 
znaczeniu charakterystyk struktur symbolicznych danego systemu 
społecznego, dokonywanych poprzez działalność nieinstytucjonal-
nych, eksperymentalnych teatrów, w których poczet bezsprzecznie 
należy zaliczyć Teatr Śmierci T. Kantora. Charakterystyki te doty-
czą zróżnicowanych elementów i wymiarów struktur społecznych, 
zawsze jednak ujmowanych normatywnie cech określonej kultury. 
Świat społeczny dzieł sztuki – owa rzeczywistość dzieła teatralnego, 
w wydaniu teatrów awangardowych, symbolicznych form „prote-
stu” i „sprzeciwu” – odnosi się subwersywnie do wartości i norm 
respektowanych kulturowo przez dominujący system symbolicz-
ny. O tym zjawisku w kontekście polskich awangardowych teatrów 
studenckich pisała Aldona Jawłowska (1975). Innym, klasycznym 
przykładem socjologicznej refl eksji teoretycznej nad uniwersum 
symbolicznym reprodukowanym przez daną strukturę społeczną, 
wobec której antytetycznie ustosunkowuje się awangardowy teatr 
rozumiany jako forma symboliczna4, nie zaś historyczna, jest także 

4 Warto zwrócić uwagę na fakt, rzadko eksponowany w wielokrotnie przywo-
ływanej teorii form symbolicznych Ernsta Cassirera, że u jej źródeł tkwi koncepcja 
geometrii społecznej George’a Simmla. Forma symboliczna jest w swej genezie, cze-
go nie wypowiada E. Cassirer explicite: wytworem działania społecznego. Jak twier-
dzi Bogdan Suchodolski, badacz i komentator jego prac: „Intelektualna biografi a 
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praca Guya Deborda wydana pod znaczącym tytułem Społeczeństwo 
spektaklu (zob. Debord 1998); polski recenzent publikacji, Krzysztof 
Urbański, akcentuje sugerowany przez G. Deborda związek między 
formą awangardową sztuki, ową Cassirerowską formą symbolicz-
ną, a radykalną zmianą społeczną tej rangi co rewolucja polityczna 
lub/i obyczajowa. K. Urbański pisze zatem o działalności twórczej 
i naukowej G. Deborda tak:

W 1957 roku założył Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną, organizację 
skupiającą awangardowych twórców, którzy formułowali radykalną kry-
tykę wymierzoną zarówno w wolnorynkowy kapitalizm, jak i w biurokra-
tyczny socjalizm. Pierwszy zawarty w tomie esej Społeczeństwo spektaklu we 
Francji ukazał się w roku 1967. Totalna krytyka społeczeństwa – wzorcowe 
dzieło sytuacjonistów – zwiastowała rewoltę, która wstrząsnęła Francją 
w maju 1968 roku (Urbański 2006: 13).

W postulowanym przez G. Deborda ujęciu teatru jako baro-
metru społecznego rzeczywistość symboliczna dzieła sztuki staje 
się wskaźnikiem nowej, oswajanej przez awangardę rzeczywistości 
społecznej. Tak rozumiany teatr jest jednak wskaźnikiem, nie zaś 
fotografi cznym, dokumentacyjnym odwzorowaniem. W przeciw-
nym razie dzieło nie byłoby dziełem sztuki, wytworem intencjonal-
nej aktywności artysty. Nie transcendowałoby swego momentu hi-
storycznego, a zatem w systemie komunikacyjnym danej dziedziny 
sztuki nie stanowiłoby znaku: elementu kultury symbolicznej5.

Cassirera rozpoczyna się w roku 1894 – miał on wówczas lat dwadzieścia – od spot-
kania się z fi lozofi ą Jerzego Simmla wykładającego wówczas w Berlinie. Simmel, 
bystry i błyskotliwy myśliciel, ogarniał szeroki krąg problematyki, od «fi lozofi i pie-
niądza» aż po socjologię i metodologię historii, od studiów nad Kantem po analizy 
Rembrandta i Goethego. Zwalczając koncepcje naturalistyczne i obiektywistyczne, 
Simmel umiał pokazać rzeczywistość jako świat konstruowany i przeżywany przez 
ludzi” (Suchodolski 1998).

5 Pojęcie „działania” jako „kryterium kultury symbolicznej” w perspektywie 
porównawczej różnorodnych teorii socjologicznych omawia i syntetyzuje Mariola 
Flis w szkicu zatytułowanym: W poszukiwaniu kryterium kultury symbolicznej. W od-
niesieniu do problemu badawczego Teatru Śmierci T. Kantora szczególnie istotne 
wydają się dwa omówione w artykule tropy. Pierwszym jest kontekst teoretyczny 
przywołanego w pracy „kryterium semiotycznego”, znanego z publikacji Antoniny 
Kłoskowskiej: „Owo kryterium (semiotyczne – przyp. A.K.), zgodnie z tym, co pi-
sze Antonina Kłoskowska, to te zachowania, które mają charakter znaków. Bowiem 
wszelka komunikacja społeczna jest znakiem, a wszelki znak jest komunikacją”. 
Drugi trop ważny dla fenomenu Teatru Śmierci to koncepcja ak t u  t wórczeg o 
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Wybór awangardowego dzieła Teatru Śmierci Tadeusza Kanto-
ra, ujmowanego w niniejszej pracy jako exemplum typu idealnego 
„społecznego świata przedstawionego” został dokonany w myśl, 
sformułowanej przez P. Ćwikłę analitycznej zasady: „na ekstremal-
nym przykładzie studiuje się ogólniejsze prawa”. Dlaczego zatem 
exemplum Teatru Śmierci jest, w moim odczuciu, przykładem eks-
tremalnym teatru awangardowego? 

Sądzę, że przemawiają za tą konstatacją trzy przesłanki. Po 
pierwsze, koncepcja teatru w projekcie T. Kantora nie zakłada, 
charakterystycznego dla znaczącej większości teatrów awangardo-
wych, interwencjonizmu społecznego. W tym założeniu subwer-
sywność wobec elementów struktury społecznej, konceptualizo-
wana w kodzie symbolicznym dzieła sztuki, nie kreuje instruktażu 
zmiany społecznej, tym samym zaś nie stanowi dzieła z tezą. Nie 
jest także sztuką tendencyjną, w rozumieniu dyskutowanej w latach 
funkcjonowania Teatru Śmierci, społecznej funkcji sztuki. 

Po drugie, teatr-znak T. Kantora transcenduje – paradoksalnie 
– samoświadomość twórcy awangardowego. Teatr Śmierci prze-
kracza również, w perspektywie znakowej konstrukcji „społecz-
nego świata przedstawionego”, nie tylko jego określoną genezę 
– metrykalną sytuację historyczną – system społeczny i polityczny, 
w opozycji do którego narodziła się idea teatru nieistytucjonalne-
go „buntu” i „sprzeciwu”. Jest on przede wszystkim ironicznym 
metakomentarzem do ukonstytuowanej w powojennej historii 
kultury europejskiej społecznej recepcji zróżnicowanych lokalnie 
fenomenów teatrów awangardowych. Komunikat ów – projekt 
T. Kantora – posiada jednak, jak się wydaje, zdolność totalnej auto-
dekonstrukcji. Teatr Śmierci oswaja niejako bowiem publiczność, 
czyli – w Kantorowej utopii sztuki – „całość” struktury społecznej, 
owo wirtualne społeczeństwo ze zjawiskiem śmierci symbolicznej 

–  aktu intencjonalnego – sformułowana przez Kazimierza Twardowskiego. Dla 
niego, jak i dla samego T. Kantora, dzieło sztuki wygenerowane przez historyczną 
strukturę społeczną jest jednocześnie wobec niej transcendentne, bezwarunkowo 
przekracza jej wymiar historyczny i „świadomościowy”: „Kazimierz Twardowski 
twierdzi – komentuje dalej Mariola Flis – iż każdy akt intencjonalny skierowany 
jest ku jakiemuś przedmiotowi transcendentnemu. Jeśli tak, to każdy akt przedsta-
wienia oznacza każdorazowe wykroczenie poza obręb świadomości, czyli działanie 
utożsamione z procesem myślowym jest wykraczaniem poza obręb świadomości 
właśnie. Jest  to przekraczanie siebie,  czyli  transgresja albo dialektyka 
twórczości” (Flis 2004; wyróżnienie moje – A.K.).
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samej idei awangardy, jako że zmiana społeczna, która w społe-
czeństwie postindustrialnym6 okazuje się normą, zostaje pozba-
wiona – czego twórca jest świadom – wagi społecznego przełomu. 
W tym sensie symboliczny prognostyk T. Kantora funkcjonuje jako 
wskaźnik kondycji postkomunistycznego społeczeństwa, znak 
przewidywanej przez eksperymentatora, mającej powstać w pu-
stej przestrzeni po upadającym systemie totalitarnym, społecznej 
struktury rozpadu7.

Trzecim argumentem optującym za nazwaniem Teatru Śmier-
ci ekstremalnym exemplum „społecznego świata przedstawionego” 
jest wykreowany w wewnętrznej, immanentnej rzeczywistości dzie-
ła sztuki model struktury społecznej, w której ramach wszelkie 
działania podejmowane przez jednostki zyskują wymiar rytuału, 
czyli – w swym minimum symbolicznym – kształt działania po-
wtarzalnego, charakteryzującego się sztywną strukturą formalną. 
Każde działanie społeczne, każda interakcja w rzeczywistości Tea-
tru Śmierci-znaku stanowi zatem wyrazistą karykaturę elementów 
normatywnych budujących społeczne uniwersum symboliczne. 
Bez odniesienia do funkcji komunikacyjnej różnorodnych rytuałów 
struktura społeczna świata przedstawionego staje się nieczytel-
nym i chaotycznym konstruktem. Rytuał w artystycznej – zawar-
tej w dziele sztuki – wizualizacji teorii  społeczeństwa, według 
T. Kantora, tym samym jest jedyną możliwą formą komunikacji spo-
łecznej. Inaczej mówiąc: system komunikacji rytualnej określa wizję 
totalnego systemu społecznego, zrozumiałego w sensie dominują-
cych dyskursów władzy, zarówno politycznej, jak i symbolicznej. 
W ten sposób typ idealny artysty, ekstremalny przykład wyrażonej 

6 Wizja społeczeństwa socjalistycznego, wraz z jego przerostem biurokratycz-
nym, w Teatrze Śmierci została nałożona w projekcie twórcy na problemy identyfi -
kacyjne i tożsamościowe formacji kulturowej Europy Zachodniej i Stanów Zjedno-
czonych, kontrastowanej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z Europą 
Wschodnią. Z tego powodu Teatr Śmierci rozumiany jako z n a k  – komunikat kultu-
rowy – zyskał zaskakująco podobne (w swej antysystemowej wymowie) wykładnie 
interpretacyjne zarówno w polskich socjalistycznych realiach, jak i na Zachodzie.

7 Osobną kwestią niepodejmowaną przeze mnie w niniejszej publikacji jest zło-
żona i wielowymiarowa relacja między Kantorową koncepcją katastrofi zmu spo-
łecznego i jej genealogicznym prognostykiem, ujęciem teorii systemów społecznych 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Szczególnie interesujące wydaje się porównaw-
cze prześledzenie kształtowania się teorii struktury społecznej w koncepcjach dzie-
ła sztuki obu twórców.
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w dziele sztuki rzeczywistości społecznej, podnosi działanie sym-
boliczne, intencjonalny akt twórczy aktywnej jednostki, do rangi 
niepodważalnej i prawomocnej diagnozy społeczeństwa. Ponieważ 
istotą i  genezą sztuki w teorii estetycznej T. Kantora jest proces 
rytualny, to właśnie dzieło sztuki kodyfi kuje wszystkie działania 
społeczne obecne w danej strukturze społecznej. Tak rozumiany te-
atr awangardowy odtwarza zatem rytuały w ich czystej, najbardziej 
archaicznej i esencjalnej formie. Dociera do istoty człowieczeństwa, 
do jego socjogenezy: biologicznej i kulturowej, dlatego też znak 
teatralny transcenduje wytwarzający go system znaczeń społecz-
nych, przekraczając jednocześnie generującą ów znak rzeczywistość 
historyczną. Przekroczenie historii w działaniach rytualnych, aby 
było pełne i skuteczne, zostaje dookreślone w dwudzielnej  kon-
strukcji znaku, w Teatrze Śmierci T. Kantora, za sprawą werbalizacji 
rytuału tworzącego seans teatralny. Znaczenie rytuału – działania 
symbolicznego – eksplikuje więc jego postzapis, partytura sean-
su. Tak jak rytuał wypowiada – jego słowna r e p r e z e n t a c j a, 
czyli wtórny wobec rytuału – m i t.  Ekstremalny przykład Teatru 
Śmierci jest w projekcie T. Kantora wizualizacją ogólnego prawa, 
pokazem zasady funkcjonowania społeczeństw, niezależnie od ich 
lokalnej i zróżnicowanej kulturowo specyfi ki. T. Kantor poprzez 
koncepcję swego teatru eksperymentalnego diagnozuje, że tam, 
gdzie struktura społeczna osiąga maksimum rytualizacji8, tam też 
i musi funkcjonować mit uzasadniający rytuał. Stąd podstawowym 
zadaniem socjologii sztuki, Kantorowej wersji antropologii spo-
łecznej, są badania nad zewnętrzną, obserwowalną formą rytuałów 
społecznych, opis struktury społecznej w kategoriach estetycznych. 
Struktury immanentnie wpisanej – jak oczywiście konstatuje wielo-
krotnie T. Kantor – w rzeczywistość społeczną dzieła sztuki.

8 Za niezwykle trafną eksplikację koncepcji wyrażonej w estetycznych ramach 
dzieła teatru awangardowego, czyli Kantorowej teorii społeczeństwa jako sztywnej 
struktury społecznej budowanej przez wiele zrytualizowanych form interakcji, któ-
rych konsekwencją jest uniwersum symboliczne, można uznać nieznaną oczywiście 
T. Kantorowi pracę Clifforda Geertza 2006 [1980]. Zaskakującą zbieżność konkluzji 
obu teorii społecznych, powstałych przecież w odmiennych konwencjach podaw-
czych, w strukturze formalnej dzieła sztuki i dyskursie traktatu antropologicznego, 
można odnaleźć w Geertzowskiej konceptualizacji pojęć „ceremonii” i „spektaklu” 
oraz Kantorowych manifestach teatralnych Teatru Śmierci. Zob. Geertz 2006: 101–
–119; Kantor 2005 IIt: 13–23.
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Podążając tropem Kantorowego, zawartego implicite w dziele Te-
atr Śmierci, utożsamienia socjologii sztuki z badaniami nad wymia-
rem estetycznym struktury społecznej oraz uznaniem przez twórcę 
rytuału za genezę i istotę sztuki, a procesu rytualnego za podsta-
wową i dominującą formę działania intencjonalnego twórczości, 
przyjęłam dwudzielną kompozycję pracy, tak jak dwudzielny jest 
procesualny teatr-znak w koncepcji T. Kantora. 

Część pierwsza, w związku z próbą odpowiedzi na postulat 
T. Kantora: potrzebę rekonstrukcji formy zewnętrznej rytuałów, 
odnalezienia pochodzenia, kulturowej genezy, a także przykładów 
funkcjonowania rytuału estetycznego w kulturze, została poświę-
cona próbie odtworzenia owej linii estetycznej w zróżnicowanych, 
podstawowych teoriach rytuału, a tym samym wskazaniu podstaw 
metodologicznych do opisu poprzez kategorię rytuału właśnie 
tychże form estetycznych, artystycznych wytworów działania spo-
łecznego.

Część druga stała się projektem analizy dzieła sztuki, czyli 
skodyfi kowanego w języku sztuki działania rytualnego. Znak tea-
tralny budowany poprzez symboliczną syntezę seansu – odpowied-
nika rytuału, i jego partytury, werbalizacji rytuału – mitu, będzie 
poddany charakterystyce zmierzającej do uzyskania odpowiedzi 
na pytanie, jaka jest zależność pomiędzy rytualizacją i mityzacją 
w „społecznym świecie przedstawionym” dzieła sztuki. 

Czy w relacji „rytuał–mit” istnieje zatem zasada następstwa? 
Czy opis dzieła sztuki, dzieła teatru eksperymentalnego, buduje 
model systemu aksjonormatywnego kultury, w której ramach zo-
stała wygenerowana subwersywna odpowiedź eksperymentatora? 
Czy powstał teatr nie tylko nieistytucjonalny, lecz także i antyinsty-
tucjonalny? Czy wreszcie teoria społeczna zawarta w kulturowych 
ramach wypowiedzi artystycznej może być równie trafną i spójną 
teorią struktury społecznej jak diagnozy dyskursywnych traktatów 
profesjonalnych badaczy społecznych? Na ostatnie pytanie odpo-
wiedź nie zostanie jednakże oczywiście udzielona, ponieważ prob-
lem inżynierii społecznej, zarówno twórczej „inżynierii dusz”, jak 
i naukowej prognozy społecznej, przekracza zakres dowolnie kon-
ceptualizowanej socjologii sztuki, najczęściej przybierając formę 
podawczą i odbiorczą przekazu ideologicznego.
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1. Glosy historyczne

ESTETYKA JAKO SOCJOLOGIA SZTUKI

Dylemat nauki pogranicznej dotyka sfery badań socjologicznych 
od symbolicznego „początku” istnienia samej socjologii, czyli – po-
sługując się powszechnie przyjmowaną przez historyków nauki 
cezurą czasową – od roku 18389. Wtedy to Auguste Comte wpro-
wadził termin „socjologia” do ofi cjalnego instrumentarium nauko-
wego. Comte’owski neologizm zawiera w sobie zalążek chronicznej 
dyskusji wokół zakresu badawczego przynależnego tej dziedzi-
nie, ponieważ łacińskie słowo socius i greckie logos, etymologiczne 
składniki źródłosłowu, są przecież obciążone semantycznie trady-
cją grecko-rzymskich fundamentów kultury europejskiej. W kon-
sekwencji ukutego przez A. Comte’a terminologicznego status quo, 
pogranicze badawcze jest zatem również wbudowane we wszyst-
kie subdyscypliny socjologii.

Szczególny przykład pogranicznej subdyscypliny socjologii sta-
nowi w tym kontekście „socjologia sztuki”. O wątpliwościach ba-
dawczych implikowanych podjęciem nieostrego kryterium zakresu 
jej pojęć, metodologii oraz pól badawczych pisał trafnie Stanisław 
Ossowski (1966): 

Nie wiemy np., dlaczego „nauka o kulturze” nie miałaby wchłonąć „nauki 
o formach życia społecznego”, skoro formy życia społecznego są właści-
wościami kultury, albo znowu dlaczego „nauka o życiu społecznym” nie 

9 Datę podaję za: Sztompka 2002: 17.
Osobnym zagadnieniem, którego podjęcie nie wchodzi w zakres moich roz-

ważań, jest rzeczywista recepcja poglądów A. Comte’a w pierwszej połowie XIX 
wieku, zdaniem Władysława Tatarkiewicza – raczej powierzchowna, utrudnio-
na samym tokiem wykładu francuskiego myśliciela. W. Tatarkiewicz stwierdza: 
„Głównym dziełem Comte’a był Cours de philosophie positive w 6 tomach, 1830–1842, 
pisany ciężko i rozwlekle; wielu ludzi w XIX w. go wielbiło, ale mało kto chciał 
czytać, wolano czerpać informacje o fi lozofi i pozytywnej z innych źródeł. W skrócie 
przedstawił [Comte – przyp. A.K.] swe poglądy w Discours sur l’esprit positif, 1844. 
Późniejszym swym ideom, nie tylko społecznym, ale metafi zycznym i religijnym, 
dał wyraz w Système de politique positive, 4 tomy, 1851–1854” (Tatarkiewicz 1998). 
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miałaby wchłonąć „nauki o kulturze”, skoro kultura jest czynnikiem życia 
społecznego?

Zdaniem S. Ossowskiego, to właśnie socjologia sztuki, jako dzie-
dzina w swej genezie związana z najbardziej chyba problematycz-
nym w naukach społecznych pojęciem „sztuki”, jest tym samym 
„pograniczem pogranicza”. W związku z tym specyfi ka genero-
wanych przez socjologię sztuki problemów badawczych wymaga 
każdorazowego dookreślenia, które badacz urzeczywistnia nastę-
pująco:

Mówiąc o „socjologii sztuki”, używam tedy wyrazu „socjologia” w zna-
czeniu najszerszym, obejmującym zarówno zagadnienia dotyczące stosun-
ków społecznych, jak zagadnienia dotyczące wytworów życia społecznego, 
bez względu na to, czy tymi wytworami będą instytucje, czy przedmioty 
materialne, takie jak dzieła sztuki, czy wreszcie psychika ludzka, ukształ-
towana przez współżycie, byle tylko w dociekaniach został zachowany „so-
cjologiczny punkt widzenia”, tzn. punkt widzenia, którym się zajmujemy 
wtedy, gdy w przedmiotach badanych interesują nas jakieś funkcje życia 
społecznego (Ossowski 1966: 366).

Konsekwencją takiego wyartykułowania pola badawczego są 
trzy podstawowe konceptualizacje „dzieła sztuki”, będące jednakże 
zaledwie swoistym minimum programowym socjologii sztuki. Owo 
„dzieło sztuki”, nie tracąc horyzontu zakreślonego „socjologicznym 
punktem widzenia”, rozpatrywano historycznie – według konstata-
cji S. Ossowskiego – na trzy sposoby: (1) jako pewien wytwór życia 
społecznego, (2) jako przedmiot pewnych reakcji emocjonalnych, 
ukształtowanych pod wpływem środowiska społecznego, (3) jako 
ośrodek pewnych nowych stosunków społecznych. Powyższe mi-
nimum de facto realizuje jedynie zagadnienie społecznego odbioru 
dzieła sztuki, społeczną rzeczywistość odbioru, jak wielokrotnie 
problematyzuje badacz „zależność sztuki od społeczno-kultural-
nego podłoża”. Analiza ograniczona do wymienionych trzech wy-
miarów problemów badawczych socjologii sztuki zostaje skupio-
na, w koncepcji S. Ossowskiego, na relacji komunikacyjnej postaci: 
nadawca („producent” dzieła sztuki) – odbiorca („konsument”). 
W tym układzie jest pomijana zatem niezwykle istotna kategoria 
osób, właściwa sztukom przedstawiającym10: osoby przedstawione 

10 Do sztuk przedstawiających zalicza S. Ossowski: powieść, teatr, obraz malar-
ski oraz rzeźbę.
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będące elementami społecznej rzeczywistości odbieranej – rzeczy-
wistości wewnętrznej – wykreowanej w dziele sztuki. Rozróżnienie 
dwu rzeczywistości: odbioru i odbieranej, jest bezpośrednią konse-
kwencją uznania przez S. Ossowskiego dzieła sztuki za komunikat, 
zaś sztuki za złożony akt komunikacji. Skutkiem działania symbo-
licznego – twórczości, czyli procesu komunikacji – staje się jej wy-
twór, a zarazem pełnoprawny, jako przedmiot refl eksji socjologicz-
nej, świat społeczny skodyfi kowany w dziele sztuki. S. Ossowski 
wspiera swą tezę znaczącym autorytetem pisarza, praktyka i teore-
tyka sztuki Lwa Tołstoja, przyjmując także zaproponowaną przez 
twórcę defi nicję sztuki, która jest „czynnością ludzką, polegającą na 
tym, że ktoś świadomie, przy pomocy pewnych znaków zewnętrz-
nych, komunikuje innym uczucia przez się doznawane, a ci zarażają 
się tymi uczuciami i przechodzą je sami” (za: Ossowski 1966: 369).

Istotą sztuki jest dla autora książki U podstaw estetyki jej prymar-
na funkcja komunikacyjna, dlatego też dzieło sztuki to komunikat, 
którego poprawne dekodowanie przynależne według europejskiej 
tradycji badawczej estetyce jako dziedzinie fi lozofi i, utożsamia on 
z postulowaną subdyscypliną socjologii: „socjologią sztuki”. Z dzie-
ła sztuki ów „socjologiczny punkt widzenia” wyodrębnia koncep-
tualizowaną dynamicznie strukturę społeczną, wielokierunkowy 
układ stosunków społecznych. W świetle projektu metodologicz-
nego S. Ossowskiego socjologia sztuki jako subdyscyplina socjolo-
gii zyskała więc niejako status estetyki stosowanej. Badacz zwraca 
jednak uwagę, że zręby owej tożsamości („estetyka jako socjologia 
sztuki”) przejął od Jean-Marie Guyau, ponieważ „on (J.-M. Guyau 
– przyp. A.K.) bodaj pierwszy pragnął badać dzieło sztuki jako ośro-
dek różnorodnych stosunków społecznych” (Ossowski 1966: 369). 
Ten francuski autor powstałej w latach 1886–1887 publikacji L’art. 
Au point de vue sociologique, a zarazem wielokrotnie przywoływane-
go przez naszego teoretyka literatury zagadnienia „socjologicznego 
punktu widzenia”, zawarł w swej pracy pełny program socjologii 
sztuki, rozwijany na gruncie polskim w koncepcji S. Ossowskiego. 
Z tego też powodu twierdzenia J.-M. Guyau są przejrzystym wy-
kładem całościowego pola badawczego dla współczesnych, anty-
cypowanych przez polskiego naukowca badań z zakresu socjologii 
sztuki. Rekonstrukcja hipotez J.-M. Guyau dokonana przez tego 
badacza kształtuje się zatem w wyrazistym układzie poniższych 
punktów węzłowych:
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–  podłożem wszelkiego przeżycia estetycznego jest spotęgowanie 
naszych uczuć społecznych;

–  artysta pragnie stworzyć stosunki społeczne nie tylko pomiędzy 
sobą i odbiorcami, ale także pomiędzy sobą i postaciami przed-
stawionymi w dziele sztuki;

–  pobudką twórczości artystycznej są silne potrzeby społeczne, 
których artysta nie może inaczej zaspokoić, jak przez stworzenie 
własnego świata i wprowadzenie do tego świata istot żywych, 
zrodzonych z własnej fantazji;

–  nawet w przeżyciach estetycznych względem przedmiotów 
martwych wchodzą w grę jakieś pierwiastki społeczne, jakaś 
forma sympatii (za: Ossowski 1966: 369).
Naczelnym wnioskiem wypływającym z przytoczonego toku 

wywodu jest – jak ujmuje ten fenomen społeczny J.-M. Guyau – wy-
jaśnienie antropomorfi zmu przeżyć estetycznych twórczej jednost-
ki zjawiskiem socjomorfi zmu. Antropomorfi zm dzieła sztuki to 
zapisane, utrwalone w akcie twórczym, czyli akcie komunikacji, 
działanie symboliczne, które stanowi swoiste kompendium wiedzy 
o rzeczywistości społecznej. Dzieło sztuki, będąc wytworem antro-
pomorfi cznym, jest równocześnie przedmiotem socjomorfi cznym. 
Istnieje jako skodyfi kowany model elementów struktury społecznej 
– stosunków społecznych: wartości i norm wyrażonych w kodzie 
symbolicznym swoistym dla danej dziedziny sztuki. Dzieło sztuki 
– komunikat – można trafnie rozpatrywać, uwzględniając ów „so-
cjologiczny punkt widzenia” w kategorii wypreparowanego dzia-
łania symbolicznego, które w każdej kulturze ma charakter zna-
kowy, gdyż znaczenie jest przecież tworzone społecznie. Hipoteza 
tożsamości antropomorfi zmu i socjomorfi zmu dzieła sztuki uwi-
docznia się, w konstatacji S. Ossowskiego, zwłaszcza w sztukach 
przedstawiających, do których badacz zalicza również teatr, czyli 
znak: działanie symboliczne, nie zaś scenę pudełkową, reprezenta-
cję zbiurokratyzowanej instytucji kultury.

TEATR ŚMIERCI TADEUSZA KANTORA – ZARYS OBSZARU BADAWCZEGO 

Celem niniejszej publikacji jest próba analizy fenomenu kulturowe-
go Teatru Śmierci T. Kantora, dorobku artystycznego eksperymen-
talnego krakowskiego Teatru Cricot 2 (w latach 1975–1984), rozpa-
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trywanego w myśl koncepcji „socjologicznego punktu widzenia”, 
a więc dzieła sztuki konceptualizowanego jako komunikat, czyli 
rzeczywistości społecznej odbieranej,  wytworu aktu twórczego 
skodyfi kowanego w określonej intencją twórcy dziedzinie sztuki. 
Świat społeczny wykreowany wewnątrz dzieła, a zatem rzeczywi-
stość mająca charakter znakowy. 

Teatr ten, autorska koncepcja T. Kantora, stanowi w moim pro-
jekcie analitycznym model aktu twórczego, którego wytworem sta-
je się dzieło sztuki: komunikat złożony z dwu elementów: działania 
symbolicznego – praktyk parateatralnych (warstwa niewerbal-
na, wizualizacja obecna w seansie teatralnym) oraz jego wytworu 
– postzapisu (werbalizacja działania w tekście spisanym: party-
turze). Dwa elementy owego komunikatu: działanie (seans teatral-
ny) i jego postzapis11 (partytura), używając terminologii T. Kantora, 
tworzą (według powyższej hipotezy) swoisty i bezprecedensowy, 
charakterystyczny dla Teatru Śmierci znak. Ekwiwalentem tak 
rozumianego dzieła sztuki-komunikatu, w ujęciu wyłącznie heu-
rystycznym, jest dla mnie istota znaku językowego, arbitralna za-
leżność „znaczącego” i „znaczonego”, de Saussure’owskiego signi-
fi ant i signifi è. Pojęciu teatru przypisuję więc zakres nadany mu 
przez samego T. Kantora, praktyka i teoretyka sztuki. W ten sposób 
analizie zostanie poddany jedynie ów teatr-znak. Nie podejmuję 
się w tym miejscu diagnozy Kantorowej dramaturgii, nie wprowa-

11 Terminu „postzapis” używam, wbrew popularnym zastrzeżeniom, że seans 
spisany po dłuższym czasie nie może być całkowicie adekwatny wobec tekstu par-
tytury, stąd partytura nie jest de facto jego postzapisem, lecz literacką parafrazą. 
Tekstów seansów spisanych przez T. Kantora po pewnym czasie, owych partytur, 
nie rozpatruję jednakże w kategoriach teoretycznoliterackich, nie rozstrzygam dys-
kutowanego często w odniesieniu do analiz dramaturgicznych teatru T. Kantora 
waloru l i t e rackośc i.  W antropologicznym związku pomiędzy pojęciami rytuału 
i mitu, za pomocą których uporządkowałam Kantorową autoteorię Teatru Śmierci, 
jakakolwiek literackość tekstu jest jego cechą wtórną. 

W kategorii wspomnianego powyżej pola badawczego literackości zawiera się 
konkluzywnie diagnoza K. Pleśniarowicza: „Pisane przez Kantora, jak je sam na-
zywa, partytury własnych spektakli, powstawały kilka lub kilkanaście lat po te-
atralnym doświadczeniu (wyjątkiem jest Wielopole, którego partytura ukazała się 
– wraz z tekstami teoretycznymi – we włoskim wydawnictwie Ubulibri już rok po 
premierze). Nie są to więc reżyserskie scenariusze, bo nie służyły pracy nad przed-
stawieniem, ani postzapisy – z braku walorów dokumentacyjnych. Trzeba w nich 
widzieć literackie odpowiedniki prac teatralnych, bardziej wypowiedzi z powodu 
dzieł niż o samych dziełach”.
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dzam także kategorii teatroznawczych. Pomijam również godny 
wnikliwego zainteresowania, przynależny socjologicznej analizie 
odbioru, problem społecznej recepcji dzieła T. Kantora współczes-
nej twórcy. Zagadnienia te wykraczają poza pole badawcze mojej 
pracy analitycznej. Są one bowiem nierozerwalnie związane z in-
stytucjonalnym rozumieniem teatru, ową „eksploatacją”, która była 
obca – o czym świadczą słowa artysty – osobistej intencji twórcy:

Napisałem (T. Kantor – przyp. A.K.) manifest na temat eksploatacji spek-
taklu; dziś teatr musi grać co wieczór, musi być z góry ustalony repertuar. 
Eksploatacja spektaklu, moim zdaniem, to eksploatacja twórczości. A prze-
cież to eksploatacja mechaniczna, a zatem jest to najbardziej haniebna ce-
cha naszego teatru. Twórczość nie może być uregulowana, nie może być 
zbiurokratyzowana...12

TEATR ŚMIERCI – OD FAKTU HISTORYCZNEGO DO FAKTU ANTROPOLOGICZNEGO

Mianem Teatru Śmierci określa się w polskiej literaturze przed-
miotu (zob. Teatr Cricot 2 Tadeusza Kantora 1955–1980 1980) wiele 
różnorodnych zjawisk artystycznych związanych z twórczością 
T. Kantora. Nazwa została zaczerpnięta od najsłynniejszego tekstu 
teoretycznego artysty, znanego już za jego życia, przetłumaczonego 
na 12 języków – manifestu z roku 1975, zatytułowanego właśnie Te-
atr Śmierci. Dorobek Teatru Śmierci, w latach 1975–1984 szczytowe-
go13 okresu rozwoju koncepcji teatru T. Kantora, stanowią teksty te-
oretyczne: Mały Manifest (1978) oraz Klasa szkolna (Rok 1971 lub 1972. 
Nad morzem), ogłaszane w okresie od 1975 do 1983 roku, instalacja 
Klasa szkolna – Dzieło zamknięte, ogólnoświatowy znak rozpoznaw-
czy Teatru Śmierci, wykonana w 1982 roku, a także dwa seanse 
teatralne: Umarła klasa (premiera w krakowskiej Galerii Krzyszto-
fory – 15 listopada 1975 roku), Wielopole, Wielopole (premiera we 

12 Cytuję wypowiedź T. Kantora na podstawie nienumerowanej i niedatowa-
nej odbitki maszynopisu udostępnionego mi w Archiwum Ośrodka Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”. Wypowiedź została zanotowana w związku 
z krakowskim spektaklem Wielopola, Wielopola (podpis na odbitce: „Wydarzenie: 
Kantor i Wielopole”, fot. J. Stokłosa).

13 Faktografi ę oraz periodyzację rozwoju koncepcji Teatru Śmierci T. Kantora 
podaję za: Pleśniarowicz 2005: 477–486.
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Florencji 23 czerwca 1980 roku), a także cricotage – Kantorowa for-
muła happeningu: Gdzie są niegdysiejsze śniegi (premiera w Rzymie, 
w styczniu 1979 roku). Historyczny wymiar Teatru Śmierci, ujęcie 
diachroniczne dzieła T. Kantora, został udokumentowany dzięki 
działalności Ośrodka Dokumentacji Sztuki i Teatru T. Kantora „Cri-
coteka” w Krakowie (zob. Teatr Cricot 2. Informator 1989–1990 2004). 
Sam T. Kantor, postulując charakter naukowy i dydaktyczny swego 
„archiwum”, ukierunkował i zawęził skutecznie, choć chyba nieco 
autoironicznie, obszar zainteresowań badaczy ostatniej dekady XX 
wieku do poziomu dokumentacyjnego, utrwalenia swego opus vitae 
w kulturowej konwencji faktu historycznego. Autorskie zalece-
nie społecznej i naukowej recepcji diachronicznej, zewnętrznej rze-
czywistości odbioru, jest obecne explicite w piśmie instruktażowym 
Cricoteka przeznaczonym dla ściśle wyodrębnionej grupy badaczy. 
Jak pisze o sobie samym T. Kantor:

trwające kilkadziesiąt lat doświadczenia Tadeusza Kantora i zespołu aktor-
skiego zawarte w kolejnych ETAPACH ROZWOJU IDEI winny być przeka-
zywane następnej generacji sztuki aktorskiej, teatrologii i sztuk wizualnych 
(Kantor 2005 III: 320).

Diachroniczny wymiar badanego dzieła sztuki, charakterystycz-
ny poświęconym Teatrowi Śmierci ujęciom prac teatroznawczych 
(Pleśniarowicz 1990), nie uwzględnia jednak antropologicznej 
specyfi ki dzieła, czyli komunikatu, a więc jego – możliwej do 
zrekonstruowania – wewnętrznej, integralnej rzeczywistości spo-
łecznej, rzeczywistości odbieranej. Diachronia bowiem, podąża-
jąc w tym twierdzeniu tropem socjologii sztuki J.-M. Guyau, jako 
stanowisko badawcze skoncentrowane na opisie procesu, nie zaś 
wytworu aktu twórczego, nie podejmuje zagadnienia istotnej toż-
samości antropomorfi zmu i socjomorfi zmu dzieła sztuki. Wymiar 
synchroniczny i podejście ahistoryczne pozwalają rozpatrywać ko-
munikat, czyli ukończone dzieło sztuki, jako działanie symbolicz-
ne, utrwalone w kodzie artystycznym właściwym danej dziedzinie 
sztuki. Akcentują jego znakowość, czyli system znaczeń wytworzo-
nych społecznie. Dzieło sztuki, przekraczając w jego społecznym 
odbiorze swe uwarunkowania historyczne, staje się faktem an-
tropologicznym, dwuelementowym znakiem konstytuowanym 
przez społeczną i arbitralną relację znaczącego i znaczonego. 
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DWOISTOŚĆ ZNAKU – SEANS I PARTYTURA

Specyfi czna dla Teatru Śmierci T. Kantora, teatru konceptualizo-
wanego jako działanie symboliczne, jest dwudzielność znaku 
– dzieła. Dwoistość ta stanowi bezpośrednią konsekwencję zasad-
niczo dwuetapowego procesu twórczego, którego rezultatem jest 
również dwudzielny wytwór – dzieło sztuki. Dwoma elementami 
znaku teatralnego są zatem: seans teatralny i dookreślający go zapis 
– partytura. Warto przy tym zwrócić uwagę, że partytury – słow-
ne odpowiedniki dwu głównych seansów Teatru Śmierci: Umarłej 
klasy i Wielopola, Wielopola – są znacznie późniejsze od ich wysta-
wionych pierwowzorów, owych przedstawionych publiczności 
niezwerbalizowanych działań. Z tego też powodu dotychczas nie 
były one traktowane przez interpretatorów T. Kantora jako ważny 
składnik dzieła, lecz roboczy, warsztatowy materiał pomocniczy 
twórcy. Partytura Umarłej klasy, opublikowana za życia T. Kanto-
ra tylko po francusku, powstała w roku 1986, 11 lat po premierze 
seansu, zaś zapis Wielopola, Wielopola ukazał się w języku włoskim 
w roku 1981, a więc od premiery dzieli go także odległa perspekty-
wa czasowa – rok. Swoisty kontrargument – racja przeciwko degra-
dacji estetycznej partytur do rangi notatek reżyserskich – pochodzi 
od T. Kantora, który próby zwerbalizowania Umarłej klasy opatrzył 
odautorskimi uwagami: 

Jest mi szalenie trudno napisać partyturę Umarłej klasy. (...) Myślę, że można 
o tym napisać wiersz, jakiś esej literacki, jakąś nowelę, ale nie można tego 
naprawdę zanotować. (...) Umarła klasa nie da się utrwalić w języku literac-
kim, nie da się utrwalić w języku fi lmowym, nie da się utrwalić w żadnym 
języku. Istnieje tylko w tej strukturze i w tym kodzie, jakim jest spektakl 
(Pleśniarowicz 2005).

Partytura stanowi tym samym – w ujęciu synchronicznym Tea-
tru Śmierci – drugi, równoległy i równorzędny seansowi teatralne-
mu komponent znaku. Dzieło sztuki, czyli komunikat, w koncepcji 
T. Kantora jest antyiluzjonistyczne, kreuje integralną rzeczywistość 
społeczną. Określa antropomorfi czny i socjomorfi czny wytwór aktu 
twórczego. Jak zastrzega twórca owego modelu świata społeczne-
go, wewnętrzną rzeczywistość odbieraną, rzeczywistość budują-
cą dzieło sztuki, czyli ów fakt antropologiczny, ufundowuje 
„(...) pewien typ radykalny happeningu, pokrywający się z życiem 
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i włączający w sztukę, w jej zasięg, zjawiska życiowe przez anek-
towanie ich, jako określony rytuał” (Kantor 2005 IIp: 338). A zatem 
działanie symboliczne to dla T. Kantora rytuał poprzedzający 
wszelkie wytwory: formy symboliczne. Stąd rytuał właśnie jest spo-
łecznym źródłem sztuki. Stanowi i określa genezę znaku, arbitral-
ną relacją seansu i partytury, dwuelementowego komunikatu 
rytualnego.

RYTUAŁ JAKO SPOŁECZNA GENEZA DZIEŁA SZTUKI – DEKLARACJE TADEUSZA 
KANTORA

Rytuał w Teatrze Śmierci T. Kantora – paradoksalnie – nie jest 
rytuałem teatralnym. Paradoks ów, fenomen autorskiej praktyki 
jednoczesnego intencjonalnego zestawiania społecznych nawyków 
teatralnych i ich naocznej dekonstrukcji przed publicznością, która 
zinternalizowała obecne w europejskim modelu edukacji kulturo-
wej normy teatru mieszczańskiego, służy odtworzeniu rytuału par 
excellence. Postulowany przez eksperymentatora rytuał neguje jego 
„nie-rytualny” konstrukt – percypowany społecznie jako tradycyj-
ny, od czasów teatru elżbietańskiego, mieszczański rytuał teatralny, 
a więc społeczny standard zachowań i oczekiwań wobec instytucji 
teatru. W koncepcji teatralnej T. Kantora rytuał nie jest więc nigdy, 
w świetle powyższych deklaracji, mieszczańskim „nie-rytuałem”, 
odtwórczym działaniem pozornym. Powinien być natomiast, wedle 
projektu T. Kantora, rytuałem antropologicznym, genetycznie 
źródłowym dla człowieka działaniem symbolicznym ahistorycz-
nej jednostki, uniwersalną autoekspresją przedstawiciela gatunku 
ludzkiego – indywiduum będącego reprezentacją społeczeństwa. 
Gra – seans w Teatrze Śmierci – przekracza tym samym, jak w każ-
dym europejskim teatrze eksperymentalnym, ramy instytucjonal-
nego teatru, eksponując jego celowe, ironiczne zaprzeczenie. Posta-
ci przedstawione w działaniach symbolicznych Teatru Śmierci nie 
odtwarzają, lecz parodiują mieszczański proceder odtwarzania:

A ponieważ to wszystko dzieje się w teatrze – postacie (...), przestrzegając 
lojalnie reguł teatralnego rytuału, podejmują jakieś role, jakiejś sztuki, ale 
nie wydają się przywiązywać do nich zbyt dużej wagi, robią to jakby auto-
matycznie, z powszechnie stosowanego nawyku, odnosimy nawet wraże-
nie, jakby ostentacyjnie nie przyznawali się do nich, jakby tylko powtarzali 
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cudze zdania i czynności, porzucają je łatwo i bez skrupułów;/ role te jakby 
źle nauczone rozpadają się co chwilę, tworzą się poważne luki, brak/ wielu 
fragmentów, jesteśmy zdani na domysły i przeczucia;/ być może żadna 
sztuka nie jest grana, a jeśli coś tam usiłuje się tworzyć, to jest to/ mało 
ważne wobec GRY, która naprawdę się toczy w tym TEATRZE ŚMIERCI! 
(Kantor 2005 IIn: 32)14. 

Istota rytuału zawiera się, w myśl Kantorowej teorii znaku, 
w charakterystycznej kontradykcji „odtworzenia” i „powtórzenia”. 
Autentyczny rytuał jest „powtórzeniem”, bo akt repetycji to wa-
runek konieczny i wystarczający rytuału. Owo „powtórzenie” jest 
zarazem minimum działania rytualnego, antropomorfi czną właści-
wością dzieła sztuki, wytworu aktu twórczego:

Powtórzenie w swoim pierwotnym znaczeniu, gdy po raz pierwszy zosta-
ło użyte, było bliskie rytuałowi, typu „grzesznego” przekroczenia. Portret 
był prawdopodobnie powtórzeniem „ciemnym” (obscur) oryginału stwo-
rzonego przez Boga i na jego podobieństwo, procederem sztucznym, tzn. 
ludzkim./ Ta interpretacja nie rości sobie oczywiście pretensji do jakiejś 
prawdy historycznej. Stwarza jedynie klimat potrzebny mi do/ tworzenia 
(Kantor 2005 IIy: 328).

Akt twórczy – działanie indywidualistyczne, antropomorfi czne 
w swej genezie i socjomorfi czne w jego ukonstytuowanej formie 
symbolicznej – w kontekście postaw odbiorczych: recepcji społecz-
nej, jawi się jako „rytuał atawistyczny”, zawsze archaiczny, nie-
zależnie od wybranej dziedziny sztuki. W słynnej retrospektywie, 
o znaczącym tytule Dzieło i proces, T. Kantor konstatuje:

Tworzenie tych dzieł (malowanie obrazów) było jakąś atawistyczną czyn-
nością, niemal rytuałem magicznym. Zerwanie z nim groziłoby utratą siły./ 
Kontynuowanie zapewniało ciągłość życia. (...) Moja skłonność do misty-
fi kacji czyni je (dzieło) atawistycznym rytuałem (może: „domowym ołta-
rzem”) i ATRAPĄ-PUŁAPKĄ na te nieujawnione zabiegi i manipulacje, na 
chaotyczne kotłowanie idei, wyobraźni, świadomości, pomieszanych dziko 
z surową materią życia, na ten skandalizujący assemblage zwany nobliwie 
procesem twórczym (Kantor 2005 IIb: 348).

14 Powyższy komentarz dotyczy bezpośrednio seansu Umarłej klasy, jednak 
można go uogólnić do całościowej diagnozy postaci przedstawionych w Teatrze 
Śmierci.
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Znak teatralny, czyli wytwór aktu twórczego, podważa norma-
tywną zasadę odtwarzania, dlatego też rzeczywistość dzieła sztuki 
w Teatrze Śmierci nie przystaje do pojęcia mieszczańskiego „przed-
stawienia”. Znaczenie wytwarzane w działaniu rytualnym jest 
procesem specyfi cznym dla każdej formy rytuału. W konsekwencji 
określenia zakresu pojęcia działania symbolicznego jako praktyki 
„powtórzenia” „praca teatralna jest/ kreacją,/ procederem demiur-
gicznym, tkwiącym korzeniami/ w tamtym świecie” (Kantor 2005 
IIf: 391). Rzeczywistość dzieła sztuki to świat społeczny, integralny 
wobec doświadczenia codzienności. Zadaniem praktyki teatralnej 
staje się wytworzenie izomorfi cznej odpowiedniości sztuki i życia

Należy sprawić, aby Fikcja-dramat, Świat Umarłych podjął swoje drugie ży-
cie./ Aby jego Postacie, ich Losy i Role, Miejsce weszły w realne, dzisiejsze, 
nasze życie, w postępowaniu noszącym ślady mistycznego rytuału, gdzie 
umarły znajduje swoją ofi arę (Kantor 2005 IIo: 393–394).

Seans teatralny – jako reprezentacja życia społecznego – pod 
żadnym pozorem nie może się stać seansem spirytystycznym15. Au-
tentyczne dzieło sztuki nie jest wytworem szarlatanerii, lecz swoi-
stej inżynierii społecznej: 

15 „Odmiana” j ęzy k a  osob niczeg o,  swoistego idiolektu T .  Kantora, wpły-
wa również na specyfi kę jego teatralnego projektu j ęzy k a  dy sk ursy w n e g o. 
Przykładem tego złożonego problemu antropologicznego, komplikującego ustalenia 
metodologiczne badań nad tekstami programowymi artysty jest pojęcie „spirytuali-
zmu” – słowo, które w Pismach występuje w konfi guracji dwu pól semantycznych. Po 
pierwsze „spirytualizm” to „forma świadomości”. Ten wymiar pojęcia artysta odrzu-
ca na poziomie „intelektualnym”, paradoksalnie dowartościowując jego znaczenie 
„psychologiczne” w życiu jednostki. Pisze on: „Słowo spirytualizm budziło u mnie 
(T. Kantora – przyp. A.K.) odruch podejrzenia./ Nie wiem, czy intelekt był rzeczywi-
ście tym gruczołem, który podniecał moją namiętność radykalnej awangardy, czy być 
może, stanowił jedynie osłonę/ i obronę przed absurdalnym urządzeniem naszego 
świata i nierzadkim mętniactwem powojennej kultury” (Kantor 2005 IIr: 350). Drugie, 
opozycyjne względem pierwszego, Kantorowe rozumienie pojęcia „spirytualizmu”, 
aprobowane przez twórcę, to „środek wyrazu – forma estetyczna”. „W tym myśleniu 
o moim nowym dziele – oświadcza T. Kantor – postulat spirytualizmu był decyzją 
o tyle ryzykowną, że równocześnie skojarzył mi się z tematem Ewangelii, jako jedy-
nym środkiem wyrazu // Ten wielki mit, jakże podobny do Czystej Sztuki, żywiący 
przez tysiąclecia naszą kulturę, czyli naszą egzystencję,/ przetrawiony przez jej epo-
ki, odradzający się nieustannie,/ w naszym wieku został zepchnięty na peryferie cy-
wilizacji/ Świętej Techniki, Konsumpcji i Polityki” (Kantor 2005 IIr: 351–352).
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Ponieważ (...) sztuka nie uznaje i nie stosuje cudów naturalnych, wywo-
łać (należy – przyp. A.K.) „cud sztuczny”, zastosować „proceder zakaza-
ny” przez prawa natury, niższego gatunku, oszustwo! Dać tym postaciom 
umarłym, błądzącym i efemerycznym „ŻYWEGO DUBLA”! (...) Ważna 
(jest również – przyp. A.K.) i ostatnia wskazówka:/ im „DUBEL” będzie 
bardziej należał do życia, do jego niskich (w stosunku do „wieczności”) 
objawów, im dalszy będzie od ORYGINAŁU (umarłego) –/ tym wyraźniej-
szy i jaskrawszy będzie ten fascynujący rytuał/ ZASZCZEPIANIA/ DUB-
LOWANIA I/ POWTARZANIA,/ tej cudownej istoty prawdziwego teatru 
(Kantor 2005 IIa: 394).

„Teatr prawdziwy” jest rzeczywistością życia wytworzoną 
w rytuale „zaszczepiania, dublowania i powtarzania”. Dzieło sztu-
ki w Teatrze Śmierci – dwudzielny znak, powstaje wskutek syntezy 
dwu elementów: działania symbolicznego – niezwerbalizowanego 
rytuału – jego, odsuniętej w czasie werbalizacji – zapisie seansu. 
W tak konceptualizowanym akcie twórczym zostaje wytworzony 
tekst – partytura. 

Rzeczywistość społeczną immanentną dziełu sztuki – dwoisty 
znak: fakt antropologiczny – charakteryzują w świetle koncep-
cji T. Kantora wzajemnie się warunkujące kategorie antropologicz-
ne rytuału i mitu. Należy przy tym zastrzec, że mit stanowi pery-
feryjny skutek działania symbolicznego – rytuału, czyli teatralnego 
seansu, zaś jego tekst (tekstualizacja) – partytura pełni wobec rytu-
ału funkcję wyjaśniającą. Mit – tekst spisany, werbalizacja działa-
nia – jest produktem wtórnym, pochodną rytuału. To mit wreszcie 
– posługując się językiem T. Kantora – „eksploduje na peryferiach”, 
tak jak dzieło sztuki, choć bezwzględnie socjomorfi czne, egzystuje 
w ludzkiej rzeczywistości na marginesie struktury społecznej. War-
to zwrócić jednakże uwagę, że Kantorowe wartościowanie peryferii 
społeczeństwa jest bliskie odwróconemu porządkowi gry karnawa-
łowej, spopularyzowanej w koncepcji Rogera Cailloisa (zob. Caillois 
1973). Określa ono strukturę poprzez jej negację: subwersywny, in-
tencjonalnie i manifestacyjnie zaprzeczony porządek:

Peryferie nie oznaczają wcale upadku ani poniżenia. W moim (T. Kanto-
ra – przyp. A.K.) prywatnym/ słowniku istnieje termin Realności Najniż-
szej Rangi./ Teren zarezerwowany (nielegalnie) dla Sztuki./ A więc dla 
wszystkich najwyższych wartości ludzkich./ Peryferie mają tam swoją 
rangę./ Eksplozje owego mitu manifestujące się w miejscach najbardziej 
nieoczekiwanych/ działają w gruncie rzeczy nie gdzie indziej właśnie, jak 
na tych peryferiach (Kantor 2005 IIr: 351).
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W dziele sztuki-znaku jest kodyfi kowany społeczny system 
aksjonormatywny. Wytwór antropomorfi czny, społeczny skutek 
indywidualnej aktywności twórczej, ów fakt antropologiczny każ-
dorazowo, nawet wbrew intencji artysty, charakteryzuje się wyraź-
nym, możliwym do odtworzenia socjomorfi zmem.

Kantorową teorię znaku, a zarazem autorski zarys projektu 
socjologii  sztuki,  konceptualizowanej jako estetyka stoso-
wana, można przedstawić w roboczym schemacie trzech wy-
miarów dzieła sztuki. Pierwszym wymiarem jest wewnętrzna, 
istotowa struktura znaku, rozumianego jako element języka 
symbolicznego sztuki. Jego strukturę odzwierciedla w pełni model 
de Saussure’owski (zob. diagram 1). Strukturze językowej znaku 
odpowiada następnie jego wymiar realizacyjny, aktualizacja 
i wizualizacja w Teatrze Śmierci (zob. diagram 2). Formalnym i me-
todologicznym wykładnikiem obu, wymiarem antropologicz-
nym znaku jest specyfi czna, Kantorowa relacja zakresów pojęć, 
a zarazem jednostek analizy antropologicznej – rytuału i mitu (zob. 
diagram 3). Trzema wskazanymi wymiarami dzieła rządzi na po-
ziomie aktu twórczego – procesu, a więc wytwarzania dzieła 
sztuki – zasada następstwa (zob. diagram 4), natomiast na poziomie 
wewnętrznej rzeczywistości społecznej dzieła, formy symbolicznej 
ujmowanej jako wytwór – zasada symbolicznej  tożsamości 
(zob. diagram 5). 

W ten sposób dzieło sztuki – znak w Tatrze Śmierci – stanowi 
integralną rzeczywistość społeczną. Model społeczeństwa, zmi-
niaturyzowany w wytworze działania symbolicznego, jest obecny 
w arbitralnym i totalnym obiegu zamkniętym – rzeczywistości 
dzieła sztuki.
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I. TRZY WYMIARY DZIEŁA SZTUKI

Diagram 1. Struktura znaku

znaczące

znaczone

Diagram 2. Wymiar realizacyjny

seans

partytura

Diagram 3. Wymiar antropologiczny

rytuał 

mit

�

Schemat 1. Koncepcja znaku-dzieła sztuki w Teatrze Śmierci

�

�
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Źródło: opracowanie własne.

II. PROCES I WYTWÓR

Diagram 4.

proces            zasada następstwa

struktura znaku         wymiar realizacyjny       wymiar antropologiczny

Diagram 5.

wytwór: zasada symbolicznej tożsamości

struktura znaku: wymiar realizacyjny: wymiar antropologiczny

� �

�





2. Glosy teoretyczne

MIĘDZY „PRZESZŁOŚCIĄ” A „PRZYSZŁOŚCIĄ” RYTUAŁU – TYPOLOGIA
RICHARDA SCHECHNERA

Analityczna diada postaci: „rytuał–mit” jest obwarowana wielo-
rakimi zastrzeżeniami metodologicznymi, stąd każda publikacja 
podejmująca problematykę rytuału zawiera niejako metarytualne 
exordium, najczęściej ujęte w pierwszym, odautorskim paragrafi e 
zapytanie „Czym jest rytuał?”. Jak konstatuje Richard Schechner: 

już samo to słowo – rytuał (wyróżnienie moje – A.K.) – sprawia kłopo-
ty. Tak różnie bowiem rytuał defi niowano – jako pojęcie, praktykę, proces, 
ideologię, dążenie, doświadczenie, funkcję – że ów termin znaczy dziś nie-
wiele, znaczy bowiem za dużo (Schechner 2000: 221).

Antropolog, podejmując się klasyfi kacji metodologii i nurtów re-
fl eksji teoretycznej nad rytuałem, koegzystujących w szeroko pojętej 
humanistyce, wyróżnia pięć zasadniczych problemów badawczych 
implikowanych pojęciem rytuału. Wedle typologii Schechnera, we 
współczesnych naukach społecznych rytuały bada się jako:
(I)  wytwór ewolucyjnego rozwoju zwierząt,
(II)  struktury o określonej formie i defi niowalnych relacjach,
(III)  symboliczne systemy znaczeń,
(IV)  działania lub procesy performatywne,
(V)  doświadczenia (Schechner 2000: 221).

W badaniach z zakresu dziedziny socjologii sztuki jako szcze-
gólnie istotne spośród wymienionych jawią się obszary badawcze 
wymienione w powyższej klasyfi kacji w punkcie trzecim i czwar-
tym. Wybór ten odpowiada także wynikającemu z tzw. Drzewa 
rytuału (zob. schemat 2), opracowanego przez Schechnera, a więc 
jednoznacznemu przypisaniu dzieła sztuki sferze „rytuału estetycz-
nego”. Autorskiemu uznaniu wytworu aktu twórczego, w typolo-
gii inspirowanej etologicznymi badaniami nad rytuałem za formę 
symbolicznie skodyfi kowaną, a zatem determinowany kulturowo 
zapis działania symbolicznego. 
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życie codzienne    sport    polityka         obrzedy, liturgia         ryty przejścia

RYTUAŁ SPOŁECZNY   RYTUAŁ RELIGIJNY

    formy skodyfi kowane formy ad hoc

     RYTUAŁ ESTETYCZNY

   RYTUALIZACJA U LUDZI
    Rytuał społeczny;
            naczelne poza ludźmi

    Zachowanie: ustalone i swobodne;
    ptaki, ssaki

     Zachowania ustalone genetycznie;
     owady, ryby
      RYTUALIZACJA

Drzewo rytuału

Wobec poczynionych przez autora Przyszłości rytuału zastrzeżeń 
teoretycznych i metodologicznych dla R. Schechnera rytuał jest sztu-
ką zachowania, której prymarną funkcję stanowi generowanie ko-
munikatu. W związku z tym antropolog posługuje się w swej typo-
logii właśnie kryterium etologicznym, kryterium obserwowalnego 
zachowania. Innymi słowy, jak zdaje się powtarzać R. Schechner za 
E. Durkheimem: poprzez rytuały następuje symboliczne kreowanie 
rzeczywistości społecznej, wytwarzanie ponadindywidualnej wizji 
świata. W konsekwencji tego status quo do sztuk zachowania zosta-
ły zaliczone przez R. Schechnera formy symboliczne kodyfi kujące 
społeczeństwo jako tworzące jego miniaturę, ów Weberowski typ 
idealny, a więc: teatr, taniec i niektóre formy malarstwa. 

„Rytuał estetyczny” w obu formach jego występowania: „for-
mach skodyfi kowanych” i „formach ad hoc”16, wypełnia najbardziej 

16 Odnosząc się do takiego rozróżnienia w Teatrze Śmierci T. Kantora, „formą 
ad hoc” jest seans, zaś „formą skodyfi kowaną” – p ar t y t ura. Synteza działania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu „Drzewo rytuału” (Schech-
ner 2000: 222). 

Schemat 2.
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ściśle zasadę „komunikacyjnego nadokreślenia”. Jest, oprócz pod-
stawowej funkcji społecznej komunikacji (transfer norm, wartości, 
symboli – niematerialnych reprezentacji społeczeństwa), również 
komunikatem o sobie, metakomentarzem dotyczącym samego 
aktu komunikacji właściwego danej kulturze. Teza ta w wykładzie 
R. Schechnera akcentuje znaczenie elementu powtórzenia jako fun-
damentalnego wyznacznika rytuału: 

Rytuały i związane z nimi sztuki zachowania są nadokreślone, pełne re-
dundancji, powtórzeń i przesady. Metakomunikat brzmiący „Otrzymujesz 
komunikat, prawda!?!” (pytajnik otoczony wykrzyknikami) powiada, że to, 
co komunikuje rytuał, jest bardzo ważne – i problematyczne zarazem. In-
terakcje, które rytuał otacza, zawiera w sobie i którym pośredniczy, prawie 
zawsze wiążą się z hierarchią, terytorium i płcią-godami (czwórka spraw 
współzależnych!) (Schechner 2000: 223).

Rytuałem specyfi cznie ludzkim, „sztuką zachowania” wytwa-
rzaną wyłącznie przez Homo sapiens jest „rytuał estetyczny” – akt 
twórczy o charakterze autotelicznym. Przykład najbardziej „źród-
łowego, istotnego i uniwersalnego rytuału estetycznego” R. Schech-
ner odnalazł na gruncie teatru eksperymentalnego, teatru Jerzego 
Grotowskiego. Zdaniem antropologa skuteczność i trafność działań 
rytualnych, określanych w Europie mianem parateatralnych, wyni-
ka z posiadanej przez J. Grotowskiego umiejętności abstrahowania 
od podziałów cywilizacyjnych – odkrywaniu minimum istnienia 
człowieka:  genetycznego rytualizmu wbudowanego w ludzki, 
„gadzi mózg”. „To”, co specyfi cznie ludzkie w diagnozie R. Schech-
nera, J. Grotowski „syntetyzuje w powtarzalne sekwencje zacho-
wań”, aby:

Przywołać bardzo starą formę sztuki,  gdy rytuał i  twórczość 
artystyczna były tym samym. Gdy poezja była śpiewem, śpiew – in-
kantacją, ruch – tańcem. (...) Można by powiedzieć – i nie jest to żadna me-
tafora – że próbujemy wrócić przed Wieżę Babel i odkryć to, co było przed 
nią. Najpierw odkrywa się różnice, a następnie to, co było przed różnicami 
(Schechner 2000: 238)17.

rytualnego i jego werbalizacji stanowi w tym ujęciu całość znaczącą, znak: komu-
n i k a t  r y t u a l n y.

17 R. Schechner przytacza powyższy passus jako spisaną wypowiedź samego 
J. Grotowskiego, który nie pozostawił po sobie żadnych pism teoretycznych. Mit 
personalny kreowany przez artystę głosi nawet, że w okresie działań rytualnych 
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Koncepcja rytuału stworzona przez Richarda Schechnera pre-
miuje zatem obszar badawczy socjologii sztuki w korpusie współ-
czesnych antropologowi nauk społecznych. Jako że źródłem kultury 
i jej esencją jest – w myśl Schechnerowskiej wizji świata społecznego 
– rytuał, zaś specyfi cznie ludzką formę rytuału uobecnia twórczość 
artystyczna, należy w formach artystycznych: „skodyfi kowanych” 
i „tworzonych ad hoc” poszukiwać idealnych modeli społeczeństw, 
schematów symbolicznych konkretnych wspólnot ludzkich. Po-
nieważ akt twórczy jest zawsze aktem rytualnym, jego isto-
ta pozostaje ahistoryczna i uniwersalna. Twórczość artystyczna, 
ze szczególnym uwzględnieniem teatralnych sztuk zachowania 
według antropologa i praktyka form parateatralnych i teatralnych 
– urzeczywistnia „rytuał estetyczny” w swej genezie oraz w swym 
istotowym, esencjalnym status quo.

RYTUAŁ TEATRALNY JAKO WSKAŹNIK KRYZYSU SPOŁECZNEGO – KONCEPCJA 
VICTORA TURNERA

Znaczenie charakterystyki rytuału teatralnego jako wewnętrznej 
rzeczywistości społecznej dzieła sztuki dla trafnej diagnozy dane-
go społeczeństwa jest fi larem rytualistycznej teorii kultury Victo-
ra Turnera, współpracownika i przyjaciela R. Schechnera. Według 
tego pierwszego, dramat teatralny jest „lustrem” dramatu spo-
łecznego, wytwarzanym społecznie, zgodnie z Schechnerowskim 
określeniem zjawiska: metakomentarzem dotyczącym ściśle okre-
ślonego społeczeństwa. Swoisty mikrokosmos: świat przedstawio-
ny dzieła sztuki, wygenerowują zatem procesy społeczne obecne 
w makrokosmosie: społeczeństwie. Między nimi zachodzi zaś rela-
cja wzajemnego warunkowania. V. Turner powyższą tezę formułu-
je następująco: 

(...) Każda wielka formacja socjo-ekonomiczna posiada własną, dominującą 
formę estetyczno-kulturowego „lustra”, w którym osiąga pewien stopień 
refl eksji nad samą sobą. Społeczeństwa nieuprzemysłowione dążą do nie-
zapośredniczonego, kontekstualno-zmysłowego rytuału; społeczeństwa in-
dustrialne w fazie przedelektronicznej przywiązują wagę do teatru, który 

– teatru eksperymentalnego – J. Grotowski całkowicie zaniechał posługiwania się 
pismem. Na temat mitu personalnego J. Grotowskiego zob. Osiński 1998.
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nadaje znaczenie makroprocesom – ekonomicznym, politycznym lub sze-
roko rozumianym problemom rodzinnym – lecz pozostaje niewrażliwy na 
lokalne, partykularne konteksty (Turner 2002: 53).

Hipoteza V. Turnera eksponuje kulturotwórczą rolę kryzysów, 
czyli wszelkich zróżnicowanych zmian społecznych, w kształtowa-
niu wytworów działań symbolicznych: dzieł sztuki. Według przy-
jaciela R. Schechnera dziedzinę twórczości najbardziej wrażliwą na 
procesy społeczne, ów empiryczny barometr społeczny, konstytuu-
je nieinstytucjonalny teatr eksperymentalny. Dzięki jego społecznej 
egzystencji, aktywnej i aktywizującej obecności w kulturze, dramat 
społeczny za sprawą dostępnych kulturowo kodów symbolicznych 
jest transponowany w społeczeństwach nowoczesnych na język 
dramatu teatralnego. Podstawową bowiem rolę teatru określa jego 
społeczny wymiar – funkcja inicjacyjna, a więc ponadjednostkowe 
znaczenie wtórnej socjalizacji. Teorię trójfazowej inicjacji V. Turner 
przejął z przełomowej i nadal uniwersalnej w antropologii pracy 
Arnolda van Gennepa (2006), polem badawczym czyniąc fazę pro-
gową – liminalną, środkowy etap procesu inicjacyjnego. Próg inicja-
cji: faza chaosu i dezintegracji mikro- i makrokosmicznej, w diag-
nozie A. van Gennepa katalizuje, we wszystkich społecznościach, 
znaczącą zmianę społeczną. Wprowadza innowacyjny zwiastun no-
wego porządku. W odniesieniu do „społeczeństw technologicznie 
prostszych” fazę tę V. Turner nazywa, zgodnie z klasyfi kacją A. van 
Gennepa, liminalną. Dla „społeczeństw technologicznie zaawanso-
wanych”, ze względu na różnice „technologiczne” doświadczane 
przez członków każdej społeczności oraz fakt symultanicznego 
występowania „niezliczonej ilości widowisk kulturowych włącza-
jąc teatr”18, etap przejścia zyskał w klasyfi kacji V. Turnera miano 
liminoidalnego. Obie rzeczywistości jednak – zarówno archaiczną, 
jak i nowoczesną – łączy, wbrew wszystkim ich partykularyzmom, 
zjawisko tworzenia się inicjacyjnych więzi pomiędzy inicjowanymi 
jednostkami, homogeniczna wspólnota ludzka – communitas. Jako 
że dramat teatralny pojawia się dopiero w „fazie przywracania 
równowagi w (trwającym – przyp. A.K.) dramacie społecznym”19, 

18 Określenie użyte przez V. Turnera w schemacie zatytułowanym Ewolucja ro-
dzajów widowisk kulturowych. Od „liminalnych” do „limoidalnych”, zob. Turner 2002: 56.

19 Chodzi oczywiście o względną równowagę społeczną, na przykład zyska-
nie warunków do wystawienia sztuki poza polem walki, niezależnie od faktu, czy 
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uwalnia on, poprzez powstanie communitas, „źródła energii często 
zakazane”, wywracając ugruntowaną hierarchię społeczną „naka-
zującego społeczeństwa”. Przywołana metafora zmiany społecznej 
w toku wywodu V. Turnera zmierza do symbolicznego zrównania 
praktyk rytualnych dotyczących „ciała” w społecznościach archa-
icznych z „uwalnianiem i zdyscyplinowaniem ciała wraz z jego 
wieloma zyskanymi możliwościami odczuwania przyjemności, 
bólu, ekspresji” w społeczeństwach nowoczesnych. Operacjonalizu-
jąc swoiście poetycki język teorii V. Turnera: w procesie rytualnym 
następuje indywidualistyczne odczucie siły płynącej ze spełnianej 
w communitas potrzeby afi liacji, performatywne, sprawcze poczucie 
bycia prawomocnym „głosem grupy” lub wyartykułowaną „racją 
stanu”. To nieco schizofreniczne w swej genezie i niezwykle realne 
w jego społecznych skutkach magiczne odczuwanie mocy, a więc 
i siły kreacyjnej uwolnionej energii społecznej, w obrębie innej pra-
cy – The Spectrum of Ritual – V. Turner tłumaczy procesami neuro-
biologicznymi:

(...) Napędzające techniki rytuału (łącznie z dźwiękowym kierowaniem za 
pomocą np. instrumentów perkusyjnych) wspierają dominację prawej pół-
kuli, czego efektem jest Gestalt, bezczasowe pozawerbalne doświadczenia, 
różniące się i wyjątkowe w porównaniu z funkcjonowaniem lewej półkuli 
lub zmianą półkuli (Turner 2002: 56).

Antropolog wskazuje ponadto konkretne przykłady przekuwa-
nia owej biochemicznej energii społecznej na zamkniętą formę sym-
boliczną – dzieło sztuki. Twierdzi mianowicie, że:

To właśnie na tym polu (twórczości nieinstytucjonalnej – przyp. A.K.) 
wzrasta waga działalności teatrów eksperymentalnych Jerzego Grotow-
skiego, Juliana Becka i Judith Maliny, Josepha Chaikina, Richarda Schech-
nera, Petera Brooka, Suzuki Tadashiego i Squat Theater z Nowego Jorku. 
Inne źródło energii czerpie z nieświadomych procesów – takich, jakie może 
uwalniać trans przepowiadany w teoriach Antoina Artauda. Przypomina 
mi to (Turnerowi – przyp. A.K.) coś, czego często byłem świadkiem w Afry-
ce: chude, źle odżywione stare kobiety, gdzieniegdzie ledwie okryte, które 
wspólnie przez dwa lub trzy dni tańczą, śpiewają i spełniają rytualne czyn-
ności (Turner 2002: 56).

mamy na myśli walkę fi zyczną (dosłowny front), czy też walkę ideologiczną i kon-
trolę egzystencji przeciwników politycznych.
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Współczesny teatr eksperymentalny, podobnie jak ceremonie 
rytualne w społecznościach archaicznych, wprowadza sytuację li-
minalną jako społeczne status quo. Warto także zwrócić uwagę na 
znamienny fakt, że inicjacyjna faza liminalna i jej nowoczesny odpo-
wiednik liminoidalny następują po rytuale odłączenia, a więc akcie 
wyrwania jednostki ze znanego jej kontekstu społecznego. W tej fa-
zie inicjacyjnej dochodzi do największej kondensacji ambiwalentne-
go sacrum. Według V. Turnera, w etapie liminalnym – progowym 
– dokonuje się zmiana społeczna, która dotyczy również ambiwa-
lencji waloryzowania samego sacrum afi rmującego dotychczasową 
wspólnotę. W przypadku każdej formacji symbolicznej kultury no-
woczesnej zmiana, ta na poziomie dramatu teatralnego, jest rewalo-
ryzacją estetyki dominującej przed aktem odłączenia, rewolucyjną 
i negującą stary ład decyzją twórczą artysty. W przypadku liminoi-
dalnego zjawiska nowoczesności istnieją zatem kulturowe fenomeny: 

1) oznajmienie „świętych”, „archaicznych”, „mitycznych” tekstów jako 
quasi-sacrum (no, kutiyattam, dramat liturgiczny); 2) ludyczne przekompo-
nowanie: teatr eksperymentalny, surrealizm, komedia, klaunada (rozwija 
zasady i strukturę burzenia), japońskie misemodo (groteskowy spektakl), 
(eksponowana jest także – przyp. A.K.) władza reżysera (oraz wytwarza 
się – przyp. A.K.) communitas rzędów w chórze (Turner 2002: 56).

Przejściem, rytuałem progu, rządzą prawa destrukcji: negacji 
i profanacji – świadomego zaprzeczenia staremu systemowi sym-
bolicznemu, aby w miejsce zburzonego ładu aksjologicznego i este-
tycznego mógł powstać nowy porządek, „młody Kosmos”. Osta-
tecznym celem rytuału progu jest bowiem „ludyczna dekonstrukcja 
i przekomponowanie znanych konfi guracji kulturowych” (Turner 
2002: 56). W takim właśnie „młodym Kosmosie” V. Turner sytu-
uje rytuał teatralny konceptualizowany jako autonomiczne dzieło 
sztuki.

Rola owego dzieła sztuki – swoistego produktu rytuału progu 
– zwłaszcza zaś, co wielokrotnie powtarza sam Turner, rytuału te-
atralnego teatrów eksperymentalnych, przejawia się z największą 
wyrazistością w zestawieniu jego liminoidalnego funkcjonowa-
nia ze społecznym układem odniesienia, tradycją określoną jako 
kanon danej kultury. Tradycja w trójfazowym schemacie inicjacji 
determinuje społeczny status jednostki ustanawiany w rytuale od-
łączenia, a więc pierwszym etapie procesu rytualnego. W rytuale 
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odłączenia właśnie, po raz ostatni przed uzyskaniem nowego statu-
su społecznego, jednostka jest determinowana przez „stary” status 
strukturalny za sprawą eksponowania skutku jej wykluczenia. Ry-
tuał odłączenia charakteryzują więc przede wszystkim: 

(...) Oznajmienie sacrum, sekretnych symboli jedności i ciągłości wspólnoty, 
a) wystawienie przedmiotów (np. gromadzenie i publiczna prezentacja to-
temów w społecznościach archaicznych), b) instrukcje (mity, katechizmy) 
(głównie ich recytacja w obecności wspólnoty – przyp. A.K.), działania 
(ustanowienie mitów, taniec, dramaty etc.) (Turner 2002: 54). 

Wszystkie te „stare” artefakty kulturowe w wyniku inicjacji jed-
nostki zostają zastąpione „nowymi”, podważającymi i dewaluują-
cymi ich przedinicjacyjny status symboliczny. W kulturach archa-
icznych rezultatem zderzenia jednostki z tradycją była jej inicjacja, 
a tym samym reintegracja, całościowe zrozumienie tradycyjnych 
norm społecznych jako praw kosmicznych. W liminoidalnej kultu-
rze współczesności, w przypadku teatralnego dyskursu z tradycją, 
powstaje charakterystyczna, ciągle odtwarzana społecznie dynami-
ka funkcjonowania twórcy-eksperymentatora: symboliczna droga 
od strukturalnego odrzucenia przez strażników kanonu, czyli kry-
tyków, jak i przez nieprzystającą do owego novum, wykluczającą 
wrażliwość odbiorcy do, najczęściej pośmiertnej, kanonizacji. Drogę 
tę wyznacza więc dialektyczny proces społecznego przyswajania: 
recepcji dzieła od jego „negacji” do „kanonizacji” jako „nowej” tra-
dycji, a więc uprawomocnienia i uznania wytworu aktu twórczego 
za reprezentację określonej formacji kulturowej. Inicjujący kryzys 
społeczny, który był genezą innowacyjnego dzieła, jest jednak za-
wsze możliwy do zrekonstruowania. Rytuał społecznego, konser-
wującego odrzucania „nowości” i jednoczesnego negowania przez 
ową „nowość” tradycji najlepiej i najpełniej charakteryzuje – w myśl 
Turnerowskiej teorii sztuki – poddawane analizie estetycznej spo-
łeczeństwo. Każdy kanon estetyczny odzwierciedla w ten sposób 
społeczny dylemat znaczenia. Odpowiada on bowiem na powra-
cające pytanie: „jaka” czynność autoteliczna, do której należą prze-
cież różnorodne akty twórcze, jest czynnością ważną, prawomocną 
estetycznie i akceptowaną społecznie? Takie kryterium analityczne 
uwydatnia także kulturową awangardę – sztukę programowego 
odrzucenia, protestu i kontestacji. Nie istnieje, w owym systemo-
wym ujęciu dzieła, teatr eksperymentalny, czyli „dramat estetycz-
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ny”, który nie byłby historycznie warunkowany przez możliwy do 
odtworzenia w badaniach społecznych „dramat społeczny”. Kon-
tekst kulturowy „dramatu estetycznego” jest więc pełnoprawnym 
społecznym tekstem kultury, bezspornym obiektem socjoanalizy.

Hipoteza odpowiedniości i tożsamości symbolicznej „prawdzi-
wego życia” i „życia na scenie” jako „części dynamicznego systemu 
współzależności między dramatami społecznymi i widowiskami 
teatralnymi” (Turner 2002: 58) sformułowana przez V. Turnera jest 
owocem jego antropologicznej kooperacji z teoretykiem i twórcą te-
atru eksperymentalnego R. Schechnerem. Zasada tejże odpowied-
niości została zilustrowana przez tego pierwszego matematycznym 
symbolem nieskończoności (∞), obrazującym analogie pomiędzy 
jawnym dramatem społecznym i publicznym widowiskiem oraz 
ukrytą strukturą retoryczną dramatu teatralnego i – także ukrytym, 
zakodowanym – procesem historycznym dramatu społecznego. 
V. Turner objaśnia wspomniany schemat tymi słowy:

Dwa półkola znajdujące się ponad poziomą, horyzontalną linią podziału 
przedstawiają jawną, widoczną rzeczywistość publiczną. Lewa pętla lub 
kółko obrazuje dramat społeczny, w którym można wydzielić cztery głów-
ne fazy: naruszenia ładu, kryzysu, przywrócenia równowagi, pozytywnego 
lub negatywnego rozwiązania. Prawa pętla przedstawia gatunek widowi-
ska kulturowego – w tym przypadku dramat „estetyczny” (Turner 2002: 58).

W ostatecznych konkluzjach V. Turnera zostaje wypowiedziane 
znaczenie bardzo ważnego dla pola badawczego nauk społecznych 
rytuału teatralnego i jego przejawu (symptomu) estetycznego: dra-
matu scenicznego. Przytaczam go zatem in extenso:

Dramat sceniczny, rozumiany jako coś więcej aniżeli tylko rozrywka (choć 
zabawianie pozostaje zawsze jednym z jego żywotnych celów) – stanowi 
metakomentarz – explicite lub implicite, zamierzony lub nie – do głównych 
dramatów społecznych i ich kontekstu społecznego (wojny, rewolucje, 
skandale, zmiany instytucjonalne). Ale nie tylko: jego przesłanie i retory-
ka tworzą sprzężenie zwrotne z latentną, procesualną strukturą dramatu 
i częściowo odpowiada za jego rytualizację. Samo życie staje się zwierciad-
łem, w którym odbija się sztuka, a żywi ludzie zaczynają przedstawiać 
swoje życie, bowiem dramat sceniczny dostarcza protagonistom dramatu 
społecznego („dramatu życia”) najbardziej charakterystycznych opinii, wy-
obrażeń, tropów i perspektyw ideologicznych (Turner 2002: 58).
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W świetle tak wyraziście, wręcz prozelitycznie przeprowadzo-
nego dowodu na społeczny wymiar dzieła sztuki można 
stwierdzić, że immanentna rzeczywistość wytworów działania ry-
tualnego, ów świat społeczny formy symbolicznej  to dosko-
nałe laboratorium dla pola badawczego nauk społecznych. Tworzy 
bowiem, jak jednoznacznie dowodzi V. Turner, zamknięty obieg 
tradycji i innowacji społecznych, skodyfi kowaną w skończonym 
dziele – artefakcie społecznym – demonstrację normatywnego i per-
formatywnego wymiaru kultury. Najlepszym tego przykładem jest 
rytuał teatralny, zwłaszcza zaś liminoidalny „dramat estetyczny”, 
domena teatrów eksperymentalnych.

RYTUAŁ DEFINIOWANIA I DEFINICJE RYTUAŁU – PRÓBA TYPOLOGII ZAKRESU 
POJĘCIA RYTUAŁU

Zdzisław Mach, autor hasła Rytuał w Encyklopedii Socjologii, objaś-
niając zakres pojęcia rytuału na gruncie nauk społecznych, stwier-
dza, że „rytuał jest z pewnością jednym z najpopularniejszych po-
jęć w antropologii i socjologii kultury i jednym z najmniej jasnych” 
(Mach 2000: 355–357). Stan ten, defi nicyjna nieostrość znaczeń 
współcześnie przypisywanych rytuałowi, wynika także z religio-
znawczej genezy jego pola badawczego, które w ujęciu opisowym 
po raz pierwszy pojawiło się w 1851 roku w badaniach Lewisa Mor-
gana nad religijnością Irokezów. Prace religioznawcze związały 
więc, także w potocznej świadomości i warunkowanym nią języku 
naturalnym, funkcjonowanie pojęcia rytuału ze zróżnicowanymi 
defi nicjami religii. Empirycznym wskaźnikiem związku zakresów 
pojęć rytuału i religii społecznie postrzeganego jako genetyczny jest 
także współczesna terminologia obecna w teologii katolickiej. Woj-
ciech Burszta jako jedno z dwu głównych znaczeń rytuału wymie-
nia i podkreśla właśnie jego rozumienie teologiczne, wedle którego 

(rytuał – przyp. A.K.) to w Kościele katolickim nazwa księgi liturgicznej 
zawierającej modlitwy i opis czynności przepisanych podczas udzielania 
sakramentów, publicznego składania ślubów, konsekracji kościoła i innych 
obrzędów religijnych (Burszta 2003: 12).

Powyższa konceptualizacja „rytuału” jest najbliższa jego rozu-
mieniu etymologicznemu. Warto bowiem przypomnieć, że łaciń-
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skie słowo ritus oznacza „zwyczaj” lub „przepis” (Burszta 2009: 
11), co przede wszystkim nadaje mu funkcję normatywizujacą. 
Buduje on zatem czytelny dla jednostki, aksjonormatywny układ 
odniesienia. Wartością fundamentalną dla rytuału rozpatrywane-
go w kontekście religii jest sacrum, które – zwłaszcza dla badaczy 
dziewiętnastowiecznych – stanowiło warunek sine qua non rytuału. 
Postawa metodologiczna wobec kategorii sacrum wraz z historycz-
nym rozwojem nauk społecznych i – w konsekwencji – rozszerze-
niem ich pola badawczego stała się również, według wyodrębnio-
nej przeze mnie klasyfi kacji zakresu pojęciowego rytuału, swoistą 
linią demarkacyjną umożliwiającą typologizację głównych stano-
wisk badawczych podejmujących problem rytualistycznej teorii 
kultury. 

Podstawowym kryterium dokonanego podziału jest stosunek 
danej teorii i metodologii do kategorii sacrum, przy czym poniższa 
ramka uwzględnia sacrum defi niowane jako element systemu sym-
bolicznego, zarówno religijnego, jak i świeckiego (zob. ramka 1).

Ramka 1. Pojęcie rytuału (stosunek do kategorii sacrum)

Sacrum i jego symboliczne alternacje

I. Rytuał – wymiar sakralny 
i sakralizujący dominującego syste-
mu symbolicznego

II. Rytuał – wymiar funkcjonalny: 
rewaloryzacja sacrum i zmiana do-
minującego systemu symbolicznego

Źródło: opracowanie własne.

Defi nicja rytuału zamieszczona w pierwszej kolumnie jest cha-
rakterystyczna zwłaszcza dla badaczy dziewiętnastowiecznych, 
głównie religioznawców. Takie ujęcie generuje tradycję norma-
tywnego traktowania społecznej funkcji rytuału, w odróżnieniu 
od paradygmatu komunikacyjnego, właściwego innym niż religio-
znawstwo naukom społecznym (zob. ramka 2). Podział koncepcji 
badawczych: dwoistość społecznej funkcji rytuału (a więc potwier-
dzanie porządku społecznego i odbudowywanie solidarności spo-
łecznej zburzonej w wyniku kryzysu) versus przekształcenie świata 
fi zycznego i metafi zycznego, zauważał w refl eksjach teoretycznych 
przede wszystkim Bronisław Malinowski (1990).
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Ramka 2. Dwie tradycje metodologiczne analizy rytuału

I. Tradycja normatywnej funkcji 
rytuału

II. Paradygmat komunikacyjny

Źródło: opracowanie własne.

Do twórców tradycji normatywnej koncepcji rytuału należą pio-
nierzy badań nad rytuałem: E. Durkheim, L. Morgan i R. Smith. Jak 
diagnozuje Z. Mach: 

Morgan analizował obrzędy ofi arne praktykowane wśród Irokezów, któ-
re polegały na zapewnieniu łączności z Bogiem i usiłowaniu utrzymania 
ciągłości Kosmosu. Również Emile Durkheim rozpatrywał rytuał w kon-
tekście religii, podkreślając jego społeczny charakter. Według Durkheima, 
rytuał należy do świętej sfery życia – jak wszystko, co służy potwierdzeniu 
nadrzędności społeczeństwa wobec jednostki. (...) Robertson Smith uważał 
rytuał za istotny aspekt religii, ważniejszy niż mit czy dogmat, które są je-
dynie wyjaśnianiem działań religijnych (Mach 2000: 356).

Źródłem paradygmatu komunikacyjnego, podstawowego dla 
socjologii i antropologii społecznej, jest teoria rytuału Edmunda Le-
acha (zob. Leach 1982) akcentująca w badaniach nad rytuałem jego 
prymarny charakter komunikacyjny, a więc przekazywanie istot-
nych społecznie informacji za pośrednictwem określonego kodu 
kulturowego. Kontynuacją tej tradycji są ujęcia rytuału w kontek-
ście kategorii dramaturgicznej działań społecznych. 

Inną charakterystyczną linię rozróżnień metodologicznych sta-
nowi element metafi zycznego uzasadnienia rytuału, odwoływanie 
się przez uczestników działań rytualnych do sankcji transcenden-
tnej (Bóg, los, siła wyższa) lub sankcji immanentnej (prawda, patrio-
tyzm, rodzina) doświadczanej przez jednostkę w znanej jej rzeczy-
wistości społecznej (zob. ramka 3).

Ramka 3. Metafi zyczne uzasadnienie rytuału

I. Sankcja transcendentna II. Sankcja immanentna

Źródło: opracowanie własne.

Trzy wymienione kryteria klasyfi kacji ujęć teoretycznych rytua-
łu (zob. ramka 4): stosunek do kategorii sacrum, tradycja metodolo-
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giczna analizy rytuału oraz metafi zyczne uzasadnienie rytuału, po-
zwalają wyodrębnić dwie główne tendencje defi niowania rytuału: 
tendencję konserwującą oraz tendencję performatywną (zob. ram-
ka 5) wraz z roboczym i wyłącznie heurystycznym, czysto orienta-
cyjnym przypisaniem im etykiet: nazwisk badaczy20.

Ramka 4. Kryteria klasyfi kacyjne teorii rytuału

Stosunek do kategorii sacrum

Tradycje metodologiczne analizy rytuału

Metafi zyczne uzasadnienie rytuału

Źródło: opracowanie własne.

Ramka 5. Dwie tendencje defi niowania rytuału

I. Tendencja konserwująca II. Tendencja performatywna

W. Burszta, É. Durkheim, D. Han-
delman, D. Kertzer, O. Lewis, 
Z. Mach, H. Moore, L. Morgan, 
B. Myerhoff, R. Smith, ..., (...)

R. Boccok, M. Gluckmann, E. Goff-
man, J. Goody, E. Leach, B. Malinow-
ski, E. Rothenbuhler, R. Schechner, 
V. Turner, A. van Gennep, ..., (...)

Źródło: opracowanie własne21.

Dualną typologię zakresu defi nicyjnego pojęcia rytuału w na-
ukach społecznych, w ich ujęciu synchronicznym, choć uwarun-
kowanym oczywiście historycznym rozwojem badań społecznych, 
daje przedstawienie poprzednio wyodrębnionych kryteriów klasyfi -
kacyjnych w ich pionowym układzie tabelarycznym (zob. ramka 6).

20 Stworzona przeze mnie wybiórcza lista nazwisk klasycznych badaczy rytuału 
pełni funkcję wyłącznie heurystyczną, nie jest ona zatem ani zupełna, ani rozłącz-
na, ani wyczerpująca. Z tego też powodu wymienione nazwiska badaczy traktuję 
w tym przypadku jako arbitralną i subiektywną etykietę. W powyższej klasyfi kacji 
posłużyłam się stanem badań nad rytuałem (traktowanym jako kanon) z Encyklo-
pedii Socjologii, a więc opisem problemów badawczych związanych z pojęciem ry-
tuału, a zarazem pulą badaczy oraz defi nicjami zakresowymi rytuału – zob. Mach 
2000: 354–356.

21 Podkreślam heurystyczną fragmentaryczność zestawienia kanonicznych ba-
daczy rytuału. 
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Ramka 6. Zakres defi nicyjny pojęcia rytuału (zestawienie)

I. Rytuał – wymiar sakralny i sa-
kralizujący dominującego systemu 
symbolicznego

II. Rytuał – wymiar funkcjonalny: 
rewaloryzacja sacrum i zmiana do-
minującego systemu symbolicznego

I. Tradycja normatywnej funkcji 
rytuału

II. Paradygmat komunikacyjny

I. Sankcja transcendentna II. Sankcja immanentna

I. Tendencja konserwująca II. Tendencja performatywna

W. Burszta, É. Durkheim, D. Han-
delman, D. Kertzer, O. Lewis, 
Z. Mach, H. Moore, L. Morgan, 
B. Myerhoff, R. Smith, ..., (...)

R. Boccok, H. Gluckmann, E. Goff-
man, J. Goody, E. Leach, B. Mali-
nowski, E. Rothenbuhler, R. Schech-
ner, V. Turner, A. van Gennep, ..., 
(...)

Źródło: opracowanie własne.

PODSUMOWANIE – „KOMUNIKACJA RYTUALNA” ERICA ROTHENBUHLERA

Rytuał rozpatrywany jako działanie symboliczne, akt twórczy bę-
dący zarazem aktem komunikacji, przynależy do obszaru metodo-
logicznego wyodrębnionego poprzednio paradygmatu komunika-
cyjnego nauk społecznych. Wpisuje się w związku z tym w zbiór 
stanowisk teoretycznych i metodologicznych rozwijających i mody-
fi kujących dorobek badawczy E. Leacha. Wskazana linia rozwojo-
wa teoretycznej refl eksji nad fenomenem kulturowym rytuału czy-
ni dzieło sztuki – wytwór działania komunikacyjnego – głównym 
wskaźnikiem pozwalającym odtworzyć dominujący system symbo-
liczny danej kultury, zaś teorię rytuału ogólną teorią kultury. 

Eric Rothenbuhler określa metodologiczną prymarność pa-
radygmatu komunikacyjnego w naukach społecznych, obejmu-
jących swym polem badawczym zjawisko rytuału, kulturową 
powszechnością różnorodnych praktyk rytualnych jako działań 
komunikacyjnych. Twierdzi on, że „rytuał, podobnie jak inne for-
my komunikacji, jest wszędzie” (Rothenbuhler 2003: 22). Ponieważ 
komunikacja może się odbywać tylko poprzez arbitralnie określo-
ny kod językowy: system znaków, sam badacz uprawomocnia po-
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szukiwania społecznej genezy estetycznej formy rytuału wyrażonej 
w jednostkowym dziele sztuki. Obszarem zainteresowań badań 
nad rytuałem, w ujęciu Rothenbuhlera, staje się potem socjologia 
sztuki, w przypadku wymienionego antropologa ukierunkowana 
na analizę „ceremonii medialnych”, określanych przez niego jako 
dominujący przekaz współczesnej kultury multimedialnej. Celem 
i przyczyną żywotności rytuału w zróżnicowanych systemach sym-
bolicznych jest wyeksplikowane w pracy Rothenbuhlera status quo, 
„nigdy wprost nieformułowane założenie zasady komunikacji”: 

(...) Każdy, kto odprawia rytuał, przyjmuje ideę, przynajmniej domyślnie, 
że jego/jej uwzorowane zachowanie jest symbolicznie znaczące i skutecz-
ne. To znaczy, uczestnicy rytuału wykonują coś symbolicznie, posługują się 
symbolami w celu osiągnięcia celów społecznych (Rothenbuhler 2003: 44).

Rytuał to znaczące zachowanie społeczne, kondensacja aksjo-
normatywnych wyznaczników kultury: jej skodyfi kowanych norm, 
wartości, symboli i stereotypów. „Rytuały zawsze są symbolicz-
nymi zachowaniami w sytuacjach społecznych, stąd też są one jak 
gdyby podane do czytania” (Rothenbuhler 2003: 73). Tak określone 
stanowisko teoretyczne doprowadza Rothenbuhlera w rezultacie 
do sformułowania minimum analitycznego rytuału. Jest nim funk-
cja komunikacyjna. Jak czytamy zatem w Komunikacji rytualnej: 

Komunikacyjne cechy rytuału, które sprawiają, że zachowania rytualne coś 
znaczą, to cechy podstawowe, stanowiące o jego istocie. W tym przypadku 
nie oznacza to, że rytuały mogą pełnić funkcje komunikacyjne, lecz że jeśli 
ich nie pełnią – nie są w ogóle rytuałami (Rothenbuhler 2003: 74).

Funkcja komunikacyjna rytuału ujmowana w jego kontekście 
społecznym stanowi jednakże środek do celu: 

innymi słowy, rytuał jest środkiem komunikacji, który służy jednoczeniu 
tego, co idealne, z tym, co materialne, tego, co ogólne, z tym, co szczegól-
ne, kosmosu z codziennością, przeszłości z przyszłością, struktur historii ze 
zdarzeniami życia jednostki (Rothenbuhler 2003: 74).

Uczestnictwo w rytuale wiąże się nierozerwalnie ze wstąpie-
niem w zamknięty, skodyfi kowany system symboliczny, dlatego 
też szczególnym obiektem dla badań nad rytuałem jest właśnie 
dzieło sztuki „kładące (programowo) nacisk na formę, na następ-
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stwo znaków (Rothenbuhler 2003: 86). Ponadto – jak diagnozuje 
E. Rothenbuhler – 

(...) dzieła sztuki, dramat, literatura itd. są dla odbiorców ustalonymi forma-
mi symbolicznymi, obiektami obecnymi w otoczeniu, warunkami dobro-
wolnego aktu interpretacji (Rothenbuhler 2003: 87). 

Odbiorca, percypując wytwór działania rytualnego: dzieło sztu-
ki, uczestniczy w akcie rytualnym: działaniu symbolicznym, czyli 
intencjonalnym akcie twórczym. Sam również jako czynnik projek-
towany przez twórcę w akcie twórczym, ów konkretny odbiorca, 
do którego jest skierowany komunikat, staje się znakiem. Jego obec-
ność stanowi istotną charakterystykę systemu symbolicznego danej 
kultury. Tę szczególną właściwość projektowanego przez twórców 
obiegu informacji zwrotnej w kulturowym uniwersum symbolicz-
nym eksplorują eksperymentatorzy inicjujący działalność teatrów 
alternatywnych. Należy do nich bezsprzecznie T. Kantor i jego au-
torski Teatr Śmierci. 
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PROJEKT TADEUSZA KANTORA 





1. Ciało i działanie – wizualizacja rytuału

SOCJOGENEZA „BIOOBIEKTU”. UMARŁA KLASA JAKO STUDIUM CIAŁA 
SPOŁECZNEGO

Ciało w Teatrze Śmierci T. Kantora nie jest kategorią jednostkową, 
znakiem konkretnego społecznego indywiduum: jednostki. Stano-
wi reprezentację zbiorowości, dookreśla jej wymiar wspólnotowy 
wyrastający z doświadczenia historycznego, jednakże w każdym 
teatralnym działaniu symbolicznym ową historię przekraczający. 
Tak rozumiana wspólnota staje się niejako wypreparowaną, obecną 
w rzeczywistości społecznej dzieła, zamkniętą zbiorowością ple-
mienną, zogniskowaną wokół dominujących w danej strukturze 
społecznej wartości i norm. T. Kantor w Teatrze Śmierci kreuje tym 
samym niesamoistną, znaczącą i czytelną tylko w kontekście sym-
bolicznej grupy odniesienia postać teatralną, czyniąc ją karykaturą 
roli społecznej. W ten sposób sekwencja seansu teatralnego tworzy 
dwupoziomowy metakomentarz – wyrazisty, bo subwersywny, od-
wrócony obraz symboliczny: swoiste krzywe zwierciadło, wizualną 
metaforę struktury społecznej. Jej pierwszy poziom to zbiór desyg-
natów możliwych do identyfi kacji w kontekście historycznym po-
wstania dzieła, drugi jest natomiast znakiem transcendowania hi-
storii: komentarzem do komentarza dotyczącego społeczeństwa, 
ustrukturyzowaną i skodyfi kowaną w języku dzieła teatralnego 
teorią antropologiczną. Dlatego też w Notatniku reżyserskim, objaś-
niając i komentując proces twórczy Umarłej klasy, o zagadnieniu 
znakowości ciała twórca pisze:

Aktorzy nie mogą grać ról dzieci. Muszą albo sami być staruszkami, 
albo grać role staruszków, którzy w sposób niezdrowy powracają do sta-
nu dzieciństwa. W rozwiązaniu tego problemu pomogły mi moje niezre-
alizowane plany sprzed kilku lat, kiedy to panował wszechwładny duch 
teatrów studenckich, młodzieżowych – / kiedy admiracja ciała ludz-
kiego osiągała stopień rytuału,  inicjacj i,  celebracji,  a w końcu 
szarlatanerii  (Kantor 2005 IIm: 81; wyróżnienie moje – A.K.).
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W teatralnym akcie twórczym T. Kantor czyni ciało aktora pro-
cesualnym znakiem działania rytualnego, ową – jak mawiał ekspe-
rymentator – „MATIÉRE PREMIÉRE” życia, homogeniczną masę, 
z której, w wyniku działania symbolicznego, mają zostać wyróżni-
cowane znaczenia społeczne, a więc symbole rytualne: skondenso-
wane obrazy wspólnoty. „Pierwsza materia” – cielesna i chaotyczna 
masa przypadkowego agregatu społecznego pod wpływem dzia-
łań rytualnych – ma być w rezultacie ciałem społecznym, modelem 
zbiorowości. Aktywne ciało, „generator”: źródło znaczeń w Kanto-
rowej Umarłej klasie stanowi zarazem warunek sine qua non rytuału. 
T. Kantor sięga zatem do społecznego zjawiska działania rytualnego 
nadając mu charakter wizualnego znaku symultanicznej antropoge-
nezy i socjogenzy. Stopniowe wyłanianie się postaci w przestrzeni 
symbolicznej dzieła, procesualne kreowanie pola semantycznego 
ludzkiego ciała w seansie Umarłej klasy, jest jednocześnie – co war-
te ponownego podkreślenia – rytuałem fundacyjnym wspólnoty. 
W projektowanej i stopniowo odsłanianej w kolejnych sekwencjach 
seansu teatralnego konstrukcji symbolicznej ciała ludzkiego twórca 
zamknął i skodyfi kował modus vivendi ciała społecznego: ciała po-
nadinywidualnego, choć zamkniętego w skończonej formie, „bio-
obiekcie”. 

T. Kantor uprawomocnił więc swe dzieło rytualne – komunikat 
symboliczny – jego najbardziej znakotwórczym, jak dowodzi Jean 
Maisonneuve, defi niując istotę rytualnej socjogenezy, uniwersal-
nym elementem rytuału, korelatem korporalnym. Zdaniem antro-
pologa, poprzez „korelaty rytuału” należy bowiem rozumieć i ba-
dać w rzeczywistości społecznej „te elementy, bez których rytuały 
nie mogłyby istnieć ani funkcjonować” (Maisonneuve 1995: 12). 
Trzy fi lary rytuału wskazane przez J. Maisonneuve’a, odpowiada-
ją również trzem podstawowym domenom symbolicznym Teatru 
Śmierci T. Kantora. Są nimi: wiara, sacrum i ciało. To one, wedle 
diagnozy J. Maisonneuve’a, gwarantują holistyczną wizję świata, 
racjonalność koherencyjną22, sensowną rzeczywistość społeczną 
wytwarzaną w procesie rytualnym. O triadzie budującej komunikat 
rytualny pisze on więc następująco:

22 Interesującym wątkiem w badaniach nad zjawiskiem rytuału, złożonym za-
gadnieniem, którego nie poruszam w tej pracy, jest problem funkcjonowania poję-
cia prawdy w rytuale w kontekście racjonalności koherencyjnej – zob. Fernandez-
-Armesto 1999.
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Wiara, sacrum i ciało: z jednej strony chodzi o „całość” wierzeń zrosłych 
z pewną doktryną religijną lub magiczną, z mitem początku, z pewnymi 
ideałami laickimi, implikującą we wszystkich przypadkach określoną po-
stawę umysłową w sprawach wiary (Maisonneuve 1995: 12).

Ponadto dodaje:

Nie istnieje bez wątpienia żaden rytuał, który nie wykorzystywałby po-
średnio lub bezpośrednio ciała – bądź to jako miejsca do naniesienia pew-
nych znaków czy stosowania zabiegów, bądź to jako źródła energii i od-
działywania (spojrzenia, dotknięcia, wołania, zawodzenia), albo też często 
jako podmiotu seksualności, dziedziny, w której kultura zwraca się do po-
pędów (Maisonneuve 1995: 13).

Ciało jest ośrodkiem symbolicznym rytuału, z kontekstu cie-
lesnego wynikają jego pochodne: wiara i sacrum. Manipulacja 
ciałem w teatrze eksperymentalnym implikuje istotne negocjacje 
znaczeń w systemie symbolicznym kultury, aktualizuje dyskusje 
z instytucjami społecznymi wiary, niezależnie od przypisania ich 
dziedzinie religii czy ideologii społecznej, a także konfrontacji ze 
społecznym waloryzowaniem sacrum. Demiurgiczne23 wręcz do-
świadczenie niejednorodności społecznej, czyli zmiennej jakości 
ciała-znaku, jest jedną z najbardziej powszechnych i kulturowo 
płodnych „herezji”24, symbolicznym pęknięciem wewnątrz zróżni-
cowanych tradycji korporalności. Od ciała indywidualnego, kwe-
stionowania stałych dyspozycji fi zycznych i fi zjologicznych jed-
nostki, rozpoczyna się przecież dyskurs zmiany społecznej, proces 
ewolucyjnej lub rewolucyjnej przebudowy ciała społecznego25. Stąd 
dla J. Maisonneuve’a defi nicja rytuału jest de facto i de iure defi nicją 
społecznego statusu ciała. Jak konstatuje bowiem badacz:

Teraz (wymieniwszy trzy korelaty rytuału: wiarę, sacrum i ciało – przyp. 
A.K.) możemy zaproponować przekrojową defi nicję rytuału: jest to sko-
dyfi kowany system praktyk, posiadający w określonym miejscu i czasie 

23 Po raz pierwszy mitologicznego pojęcia Demiurgosa i jego spolszczonej nazwy 
(demiurga) użył w odniesieniu do Teatru Śmierci w roku 1975 Marian Sienkiewicz 
na łamach krakowskiego „Przekroju” (Sienkiewicz 1975).

24 O funkcjonowaniu ciała jako znaku w zróżnicowanych systemach kulturo-
wych – zob. Metamorfozy ciała 1999; Bakke 2000. O zastosowaniu teorii korporalności 
do interdyscyplinarnych badań nad tożsamością indywidualną – zob. Hyży 2003.

25 Na temat pojęcia k orp o ra lnośc i  spo łeczne j  – zob. Lemert, Gillan 1999; 
Hindess 1999.
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subiektywne znaczenie i symboliczną wartość dla swych uczestników 
i świadków, implikujący aktywizację ciała i posiadający związek z sacrum 
(Maisonneuve 1995: 13).

Aktywizacja ciała, a wraz z nią Kantorowa manipulacja społecz-
nymi konceptualizacjami sacrum, zostaje wprowadzona w Umar-
łej klasie poprzez projekt „bioobiektu” – koncept symbolicznej 
cielesności syntetyzującej społeczną, gatunkową istotę człowieka: 
dialektykę życia i śmierci, czyli ową zmienną dychotomiczną, ob-
serwowalną cechę struktury społecznej, podstawowy dualizm 
ontyczny i epistemiczny, funkcjonalny i tak istotny dla trwałości 
wspólnoty ludzkiej. Aktorzy Teatru Śmierci: masa, agregat spo-
łeczny, element żywiołu żywotności, stanowią fragment obiektu 
symbolicznego, konstrukt połączony z żywiołem śmierci społecz-
nej – nieżywotnym manekinem: 

Wszyscy dźwigają na sobie małe dzieci, podobne do trupków.../ jedne 
zwisają bezwładnie, czepiają się rozpaczliwym ruchem, przewieszone,/ 
wleczone, jakby były wyrzutem sumienia, kulą u nogi, jakby „oblazły” te 
przepoczwarzone osobniki.../ kreatury ludzkie prezentujące bezwstydnie 
tajemnice swojej przeszłości.../ z „NAROŚLAMI” własnego DZIECIŃ-
STWA... (Kantor 2005 IIh: 31). 

Ujmowane w ten sposób pojedyncze ciało to ciało wspólnoto-
we. Zwane przez J. Maisonneuve’a „korporacją” jest wskaźnikiem 
społecznych zjawisk ekonomicznych i politycznych. „Ciało (korpo-
racja) staje się nazwą, w której zawiera się treść symboliczna, a jed-
nostka, nawet zawiedziona w sferze erotycznej, okazuje się człon-
kiem tego ciała” (Maisonneuve 1995: 90). 

Ciało korporacyjne odzwierciedlające w zamyśle T. Kantora 
diagnozę społeczną: historyczną w swej genezie i transcendentną 
wobec historii w swym antropologicznym wymiarze, owej homo-
geniczności struktury społecznej, a więc wizualnej konstrukcji abs-
trakcyjnego schematu symbolicznego „bioobiektu”, skomentował 
sam twórca następująco: 

Rysuję (T. Kantor – przyp. A.K.) pierwsze projekty, na których te fi gury 
dzieci „wyrastają” z kostiumów staruszków lub „wrastają” w nie... Ko-
stium jest niemal wspólny. (...) Noszone są na plecach, na rękach, przewie-
szone, wleczone itp./ ... są to raczej trupki dzieci.../... Starzy ludzie niosą 
je, to swoje własne dzieciństwo.../ ... martwe dzieci zwisają, czepiają się 
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ostatkiem sił, inne są wleczone, jakby były/ ciężarem, wyrzutem sumie-
nia, „kulą” u nogi, jakby „oblazły” tych, którzy się/ zestarzeli i którzy to 
swoje dzieciństwo swoją dojrzałością, w sposób usankcjonowany/ i „spo-
łeczny” ... uśmiercali.../ ...Wchodzą KREATURY ludzkie/ zrośnięte z trup-
kami dzieci./ W didaskaliach spektaklu można by dokładnie opisać/ ten 
potworny OKAZ ANTROPOLOGICZNY,/ rozwijający się i rosnący dalej/ 
ponad normalny wiek dojrzewania,/ jakby w wymiarach poza-biologicz-
nych,/ tworzący jakieś dodatkowe organy,/ pasożytujące „narośle”./ (...) 
To jest warunek pełnego TOTALNEGO życia,/ (...) Na scenę wkraczają te 
KREATURY,/ złe, przewrotne, bezwzględne, obojętne, pewne siebie.../ jak 
OKAZY ZOOLOGICZNE,/ (...) (Kantor 2005 IIm: 52–53).

Totalny przerost ciała, jego groteskowa zoomorfi a i patomor-
fologiczna struktura, wizualizuje Kantorowy obraz totalnej dege-
neracji struktury społecznej, wskaźnik totalnego systemu władzy: 
zarówno politycznej, jak i symbolicznej. Ciało symboliczne, „bio-
obiekt” w Teatrze Śmierci jest materialną i wizualną metaforą 
funkcjonowania ideologii społecznej. „Funkcje ciała, jego postawa 
i wygląd wiążą się [bowiem] ze statusem i systemem wartości oraz 
zachowań, więc z ideologią i rytuałami” (Maisonneuve 1995: 60). 
Skrajna degeneracja korelatu korporalnego w budowanym przez 
T. Kantora rytuale: akcie twórczym świadczy o krańcowej maksy-
malizacji rytualizmu, metaforyzowanej w skodyfi kowanym działa-
niu symbolicznym – dziele sztuki, totalnym usztywnieniu struktu-
ry społecznej. Korporalność rytuałów jest więc cechą stopniowalną, 
relacyjną i różnicującą charakteryzowany za sprawą formy rytuału 
system symboliczny określonej kultury. Posługując się typologią 
J. Maisonneuve’a, 

ciało pojawia się we wszystkich znanych rytuałach, lecz w różnym stopniu 
i zakresie:
– jako miejsce służące do umieszczania znaków (tatuaże, nacięcia) lub do 
odbywania praktyk rytualnych (obrzezanie, wycięcie, rany rytualne),
– jako przedmiot cierpienia, zdrowia, urody (rytuały związane z chorobą, 
higieną, zdrowiem, estetyką),
– jako źródło energii wyzwalającej określony znak, gest, ceremoniał (po-
przez krzyk, intonację głosu, mimikę)” (Maisonneuve 1995: 66). 

Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, pojmowany jako znak – dwu-
dzielne dzieło sztuki – realizuje, za sprawą koncepcji eksperymen-
tatora, ostatni w powyższej klasyfi kacji, trzeci poziom korporeizmu 
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rytualnego, etap, w którym następuje także wtórne wobec rytuałów 
społeczności tradycyjnych „zastąpienie etyki przez estetykę”26. Zja-
wisko to jest związane z odmiennym modelem uczestnictwa ele-
mentów struktury społecznej – aktywnych jednostek – w rytuale. 
W awangardowym teatrze alternatywnym, pomimo jego progra-
mowego zbliżenia do symbolicznej struktury społecznej wspólnoty 
plemiennej, nie można uniknąć zaistnienia nieprzekraczalnej linii 
demarkacyjnej, owej bariery dyspozycji artystycznych pomiędzy 
aktorem i widzem, uczestnikami aktu rytualnego – intencjonalnego 
aktu twórczego.

Ciało społeczne, znak zbiorowości w przestrzeni symbolicznej 
Umarłej klasy, nierozerwalnie wiąże się z negacją ciała jednostko-
wego, z jego indywidualną profanacją, ironicznym podważeniem 
możliwości istnienia jednostki bez jej funkcjonowania w symbolicz-
nej zbiorowości ludzkiej, przymusowej grupie odniesienia. Zaprze-
czone sacrum samodzielnej i aktywnej jednostki, „bioobiekt” jako 
pars pro toto człowieka stanowi Kantorowe przerysowanie mecha-
nizmów kontroli społecznej przedstawionych w scenicznej kon-
strukcji i, opracowanej przez T. Kantora, koncepcji symbolicznej te-
atralnego manekina zrośniętego z ludzkim ciałem. Manekin, obiekt 
społecznie bezwładny, to podatny na wszelakie manipulacje aktor 
społeczny. Manekin jest dla twórcy przede wszystkim martwą 
i sprofanowaną jednostką, bytem generowanym przez zdepersona-
lizowane siły struktury społecznej, wytworem władzy totalnej, któ-
ry przekracza swe istnienie jednostkowe, zatraca aksjonormatywną 
autonomię w imię konformistycznego funkcjonowania w ramach 
struktury społecznej. Manekin wreszcie to amorfi cznie ucieleśnio-
na społeczna wegetacja, postawa minimalistyczna przejawiająca się 
w stosunku do imperatywu specyfi cznie ludzkiej potrzeby wolno-
ści – postulatu etycznego osobowego sacrum jednostki.

Wedle deklaracji T. Kantora, w teorii teatralnego manekina doj-
rzewał projekt Teatru Śmierci. W manifeście teoretycznym, pod 
tytułem Teatr Śmierci właśnie, poprzedzającym partyturę Umarłej 
klasy, reżyser prezentuje swą artystyczną retrospektywę: 

26 Ten kulturowy fenomen wyparcia symbolicznego domeny etycznej rytuału 
przez jego warstwę wizualną, a więc zewnętrzną: estetyczną, opracował J. Maison-
neuve w odrębnym szkicu, którego tytuł przetłumaczyć można jako Antropologia 
technik cielesności (zob. Maisonneuve 1984).
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Ni stąd ni zowąd zaczynam interesować się naturą MANEKINÓW./ Ma-
nekin w mojej inscenizacji „KURKI WODNEJ” 1967,/ manekiny w „SZEW-
CACH” 1970 miały bardzo specyfi czną/ rolę: były jakby przedłużeniem 
niematerialnym, jakimś DODATKOWYM ORGANEM aktora, który był 
jego „właścicielem”./ Manekiny masowo już użyte w mojej inscenizacji 
sztuki Słowackiego „Balladyna”27 były ZDUBLOWANIEM/ żywych posta-
ci, jakby obdarzone wyższą ŚWIADOMOŚCIĄ,/ osiągniętą „po spełnieniu 
swojego życia”./ Manekiny te były już wyraźnie napiętnowane znakiem/ 
ŚMIERCI (Kantor 2005 IIt: 17).

Manekin T. Kantora jest awangardową wariacją na temat kulto-
wej lalki w rytuałach społeczności plemiennych. Owemu „znakowi 
plastycznemu postaci scenicznej w teatrze alternatywnym” Henryk 
Jurkowski przypisuje funkcję substytutu, inicjacyjną reprezentację 
groźnych sił śmierci przychodzących do wspólnoty żywych z mi-
tycznej Otchłani Niebytu, w której przebywają, zagrażający żywym 
mocą uśmiercania, zmarli przodkowie (zob. Jurkowski 1998: 35–45). 
Lalka to również plemienny fetysz. Myśleniu temu, magicznej sub-
stytucji człowieka i lalki: manekina, bliski wydaje się w Umarłej kla-
sie sam T. Kantor, jednoznacznie kondensujący defi nicje pozbawio-
nego konotacji instytucjonalnych teatru klasycznego – teatralnego 
manekina:

Manekin jako objaw „REALNOŚCI NAJNIŻSZEJ RANGI”./ MANEKIN 
jako proceder WYKROCZENIA./ MANEKIN jako przedmiot PUSTY. 
ATRAPA./ Przekaz ŚMIERCI./ Model Aktora (Kantor 2005 IIt: 17).

Manekin w działaniu rytualnym: akcie twórczym jest świadomą 
deformacją aktu stworzenia, ludzkim – nietrafnie planowanym jako 
kreacja demiurgiczna – nieudanym odwzorowaniu kreacji boskiej. 
Rytualnym i mitorodnym gestem przekroczenia obecnym w więk-
szości systemów symbolicznych lokalnie zróżnicowanych mito-
logii. Swój wykład o transcendującej jednostkowy byt społeczny, 
śmiercionośnej naturze manekina T. Kantor kontynuuje i pogłębia:

27 Warto zwrócić uwagę, że wszystkie wymienione realizacje sceniczne oscylują 
wokół zespołu konfl iktów dramatycznych zogniskowanych w literackiej reprezen-
tacji społecznego dyskursu władzy. Zainteresowania teatralne T. Kantora podej-
mują więc zasadniczy dla konfl iktu tragicznego problem napięcia strukturalnego 
w symbolicznej relacji jednostka–społeczeństwo.
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Mają również MANEKINY swoją stronę PRZEKROCZENIA. Egzysten-
cja tych tworów, wykonanych na kształt człowieka, niemal „bezbożnie”, 
w sposób niezalegalizowany, jest wynikiem procederu heretyckiego, ob-
jawem owej Ciemnej, Nocnej, Buntowniczej strony działalności ludzkiej. 
Przestępstwa i Śladu Śmierci, jako źródła poznania. To niejasne i niewytłu-
maczalne uczucie, że przez tę istotę ludzką podobną do żywej, pozbawioną 
świadomości i przeznaczenia przepływa ku nam przekaz Śmierci i Nicości 
– to właśnie ono staje się przyczyną – równocześnie – przekroczenia, odtrą-
cania i przyciągania. Oskarżenia i fascynacji. W oskarżeniach wyczerpano 
wszystkie argumenty. Ściągał je  na siebie przede wszystkim sam 
mechanizm działania,  który bezmyślnie brany za cel  mógł ła-
two być zaliczony do niższych form twórczości!  (Kantor 2005 IIt: 
18; wyróżnienie moje – A.K.). 

Mitologiczna „wykładnia” manekina jest jednakże w intencji 
T. Kantora wtórna wobec jego funkcji prymarnej – wizualizacji me-
chanizmów społecznych, fundamentów strukturalnych wspólno-
ty. Jak podkreślał twórca w przytoczonym fragmencie manifestu, 
a więc przekazu zaangażowanego społecznie, mechanizm działania 
to nie cel, „chwyt teatralny”, lecz środek do zobrazowania społecz-
nego status quo. Gdyby było odwrotnie, Teatr Śmierci prezentował-
by niższą formę twórczości. Respektując tę autodeklarację T. Kan-
tora, należy stwierdzić, że kategorie estetyczne w odniesieniu do 
próby analizy konstrukcji symbolicznej manekina nie są wyczerpu-
jące, tak jak niepełne i niewystarczające jest kryterium literackości 
aplikowane do tekstów partytur. „Estetyka” i „literackość” stano-
wią więc swoiste wprowadzenie do Kantorowej refl eksji antropo-
logicznej. Skoro dzieło sztuki to wytwór aktu intencjonalnego ar-
tysty, artysta zaś projektuje swój wytwór jako działanie rytualne, 
warto podążyć jego tropem, nie lekceważąc społecznego programu 
istotnego dla – dojrzałego przecież artystycznie – eksperymentato-
ra. Wedle tego programu manekin reprezentuje śmierć społeczną 
jednostki, istotny punkt inicjacji w mechanizmy struktury społecz-
nej. Manekin: model niedziałającej jednostki, wyraża tym samym 
charakter symboliczny znaku społecznego rozpadu i dezintegracji 
jednostki skonfrontowanej ze strukturą. Nie dziwi kształt owe-
go konstruktu symbolicznego w kontekście społecznego statusu 
awangardowego artysty w państwie totalitarnym. Poziom histo-
ryczny, metrykalny punkt wyjścia służy jednakże T. Kantorowi, 
w Teatrze Śmierci transcendującemu ów wymiar historyczny uni-
wersum symbolicznego, wprowadzeniu rytualnego modelu inicja-



Ciało i działanie – wizualizacja rytuału 67

cji. Uczynieniu, paradoksalnie, teatru nieistytucjonalnego – insty-
tucją społeczną inicjacji jednostki, widza. Inicjacji rozumianej jako 
uspołecznienie znaczeń dokonane za sprawą prezentacji w Umarłej 
klasie „bioobiektu”: materialnej metafory śmierci społecznej, aktu 
zderzenia jednostki z jej strukturalną dysfunkcją w sztywnej struk-
turze społecznej. Ta myśl służy ukierunkowaniu wśród uczestni-
ków seansu teatralnego obserwacji funkcji manekinów budujących 
„bioobiekty” jako materialnej metafory śmierci, znaku negacji jed-
nostkowego bytu społecznego. Jan Kott, rozpatrując fenomen Tea-
tru Śmierci w kontekście siatki pojęciowej kategorii analitycznych 
„antropologii teatru”28, tworząc jego symboliczną genealogię, zwró-
cił uwagę na podobieństwo awangardowego projektu T. Kantora 
do tradycyjnego teatru japońskiego. Antropolog teatru konstatuje 
zatem:

W tradycyjnym teatrze japońskim scena jest jeszcze ciągle liturgicznym 
miejscem ofi arowania. Znakomity antropolog Masao Yamaguchi nazywa 
to miejscem negacji, gdzie następuje spotkanie ze śmiercią. Ale w przeci-
wieństwie do teatru egzystencji w teatrze liturgicznym śmierć nie jest 
indywidualna (Kott 1997: 16; podkreślenie moje – A.K.).

Negacja jednostki obecna symbolicznie w Teatrze Śmierci, po-
dobnie jak w tradycyjnych formach teatralnych z Japonii, posiada 
jednak szczególnie wyrazistą dystynkcję – śmierć indywiduum jest 
w Umarłej klasie indywidualna, nie zaś kolektywna. Ta różnica wy-
nika oczywiście z odmiennego wartościowania struktury społecznej 
– pozytywnego i sakralizującego w teatrze japońskim; negatywnego 
i profanującego w teatrze awangardowym. Dla T. Kantora jednostka 
ulegająca bezwzględnie mechanizmom społecznym, totalnie zsocja-
lizowana, a więc uspołeczniona, jest jednostką martwą – mechanicz-
nym manekinem. Jej zaprzeczona mobilność społeczna, zanegowana 
żywotność konceptualizowana jako zdolność do aktywnego uczest-
nictwa w zmianie społecznej, jest wyrażona w Umarłej klasie archa-
iczną opozycją binarną: kontradykcją ruchu i bezruchu, formułą jed-
nej z najpowszechniejszych kulturowo, archetypowych wizualizacji 
przeciwstawnych sobie znaków – życia i śmierci. 

28 Zagadnieniu metodologicznemu technik badawczych właściwych „antropo-
logii teatru” oraz interdyscyplinarnym perspektywom badawczym z pogranicza 
„teatru” i „antropologii” został poświęcony monografi czny numer „Polskiej Sztuki 
Ludowej. Kontekstów” 1998, nr 2 (241).
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W seansie Umarłej klasy kontradykcja ta została wyeksplikowa-
na przez T. Kantora w sekwencji, w postzapisie partyturowym, 
zatytułowanej Siadanie. Artysta spisał ideę swego konstruktu sym-
bolicznego przełożonego na język kodu teatralnego w następujący 
sposób:

Przejście od bezruchu FIGUR WOSKOWYCH do/ siadania prawie nieza-
uważalne, powolne/ i stopniowe./ Aktorzy dokonują kolejno minimalnych 
zmian w układzie/ ciała./ Ruch podzielony jest wyraźnie, jak w mechani-
zmie/ manekinów, na oddzielne sekwencje, w rytmie/ zrywanym,/ skręt 
tułowia do pozycji frontalnej, wyprostowanie/ tułowia i głowy, opadnię-
cie na ławkę,/ przysunięcie dokładne tułowia do oparcia ławek,/ w końcu 
dosuwają się łokcie i ręce,/ twarze „gasną”, stają się kamienne i martwe./ 
Można powiedzieć, że cała klasa siedzi teraz/ prawidłowo,/ wpatrzona 
w próżnię przed siebie,/ przygotowana do jakiejś nieznanej podróży..../ 
i tak jak uprzednio w kompletnym bezruchu (Kantor 2005 IIw: 49).

„Bezruch” – ekwiwalent śmierci jednostki oraz jego symbolicz-
ny inwariant, ruch pozorny – automatyczne i rytmiczne zmiany 
ułożenia ciała „bioobiektu”, syntezy cielesności aktora i maneki-
na, odpowiadają ściśle wymogom społecznej inicjacji jednostki we 
wspólnotach plemiennych, rytualnej śmierci społecznej inicjowane-
go. Według H. Jurkowskiego, „stan śmierci wyraża się często zma-
rionetyzowanymi ruchami inicjantów” (1998: 37). Działanie rytual-
ne – procesualny akt twórczy, intencjonalne dzieło Teatru Śmierci 
T. Kantora – w swym wymiarze zewnętrznym, w warstwie kodu 
wizualnego także wykazuje niemal literalną zbieżność z afrykań-
skimi rytuałami inicjacyjnymi. Cechami przywoływanymi w ana-
lizie estetycznej zjawiska: w uwidocznionej, bo manifestującej się 
w inicjacjach29 formie rytuału. Z komentarza H. Jurkowskiego do-
wiadujemy się, że:

(...) Inicjanci z plemienia Kissi w lasach Gwinei, jak i w innych społecznoś-
ciach Afryki, mają pobielone ciała jak fantomy i ruszają się jak automaty albo 

29 Na temat społecznej genealogii teatru europejskiego analizowanej w histo-
rycznym kontekście form dramatu obrzędowego, z jego prymarną funkcją inicja-
cyjną – zob. Kowalski 1987. Interesującym tropem antropologicznym jest zwłaszcza 
przytoczona przez badacza koncepcja teoretyczna de Martina mówiąca o wyemancy-
powaniu się dramatu ze „zrytualizowanego lamentu pogrzebowego nad zmarłym, 
obrzędu najpowszechniejszego w kręgu cywilizacji zachodniej” (Kowalski 1987: 166).
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lalki; ich kroki, ich najmniejsze gesty są zmechanizowane i całkowicie podpo-
rządkowane rytmowi bębna, w który uderza mistrz rytuału. Równocześnie 
mimo wagi gatunkowej ceremonii znajduje swe miejsce satyra i bufonada, 
a nawet nagle ujawniająca się wrogość: „lalki” odrywają się od swego tła 
i grożąc zbliżają się do widzów, którzy wycofują się... (Jurkowski 1998: 37).

W Umarłej klasie zjawiska estetyczne (bo nie literackie) w pro-
jekcie T. Kantora: satyra i bufonada, również wyraziście dają o so-
bie znać. Skrajne przerysowania mechanizmów społecznych, któ-
rym ulega jednostka, związane są z problemem dystrybucji sacrum 
w społeczeństwie zamkniętym, z zagadnieniem uniwersrum 
symbolicznego kultury charakteryzującej się sztywną strukturą 
społeczną. W wydaniu awangardowego Teatru Śmierci studium 
strukturalnego mechanizmu społecznego zostało rozpisane na 
jedną podstawową dystynkcję społeczną postaci: jednostka versus 
społeczeństwo. Zgodnie z Kantorowym rozumieniem dystrybucji 
sacrum w społeczeństwie, przynależy ono sferze jednostkowości, 
indywidualizmu, sakralna jest zatem działająca jednostka społecz-
na: pojedynczy człowiek. Biegun profanum to społeczny wymiar 
zbiorowości ograniczający indywiduum we wszelkich jego for-
mach aktywności. W rzeczywistości wewnętrznej dzieła Teatru 
Śmierci, sacrum i profanum, są heterogeniczne względem siebie. 
Diagnoza ta konsekwentnie przystaje do rzeczywistości społecznej 
wykreowanej przez T. Kantora:

(...) Heterogeniczność (sacrum i profanum) właśnie dlatego wystarcza do 
charakterystyki owej klasyfi kacji i rozróżnienia rzeczy, że jest bardzo szcze-
gólnego rodzaju: jest to heterogeniczność absolutna (Durkheim 1990: 33).

Sfery sacrum i profanum istnieją symultanicznie w jednej rzeczy-
wistości społecznej, jednakże są względem siebie absolutnie za-
mknięte, nie mogą się wzajemnie przenikać:

One (sacrum i profanum) są dla siebie nawzajem zamknięte. Między nimi 
istnieje otchłań. Tak więc w naturze bytów świętych musi tkwić ten szcze-
gólny powód, który wymaga stanu tak szczególnej izolacji i wzajemnego 
zamknięcia. A faktycznie świat sacrum, niejako przekornie, dąży jakby do 
zagarnięcia właśnie tego świata profanum, któremu się skądinąd przeciw-
stawia: odpychając go, stara się zarazem weń wkroczyć przy każdym, choć-
by najmniejszym, zbliżeniu. I właśnie dlatego muszą się one trzymać na 
dystans jakby oddzielone od siebie próżnią (Durkheim 1990: 306).
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T. Kantor, studiując ciało społeczne: model jednostkowej, amor-
fi cznej cielesności „bioobiektu” będącego reprezentacją zbiorowo-
ści, czyli ciałem ponadjednostkowym, zwizualizował społeczną 
profanację jednostki dokonującą się poprzez strukturalne mecha-
nizmy władzy państwa totalitarnego. Równocześnie to studium 
zostało poświęcone uobecnionej poprzez kod wizualny próżni spo-
łecznej, aksjonormatywnej przepaści pomiędzy jednostką a społe-
czeństwem istniejącej we wszystkich totalitaryzmach niezależnie 
od ich lokalnego nacechowania ideologicznego. Twórca wyłożył 
ten społeczny problem braku komunikacji w strukturze społecz-
nej państwa totalnego, używając formy misteryjnej teatru, seansu. 
W ten sposób T. Kantor stworzył Umarłą klasę, nadając zagadnie-
niu historycznemu, własnemu doświadczeniu społecznej totalno-
ści władzy politycznej i symbolicznej, wymiar dystrybucji sacrum 
w społecznościach plemiennych. Tak powstała fenomenalna, mate-
rialna metafora struktury rozpadu: wizualizacja, czyli prezentacja 
teorii systemu totalitarnego w ezopowym kodzie symbolicznym 
sztuki. Metafora ciała społecznego, które autorytarnie inkorpo-
rując jednostki, czyniąc je niezróżnicowaną masą, ową mityczną 
„pierwszą materią”, staje się symboliczną fi gurą absolutnej profa-
nacji indywiduum. W projekcie T. Kantora, w jego teatrze-znaku, 
społeczeństwo sprofanowane strukturalnie sterowanym zanikiem 
indywidualizmu jest teatrem automatów, agregatem społecznym: 
satyrą i bufonadą diagnozującą polityczny i symboliczny zanik 
wspólnoty, a zatem różnorodnych form społecznej więzi. Jak za-
wsze u T. Kantora rozległą i złożoną, wieloczynnikową diagnozę 
społeczną wyraża rytualny symbol skondensowany – „bioobiekt”. 
Twórca w ostatnich słowach partytury Umarłej klasy dopowiedział 
symboliczne status quo totalnej struktury społecznej, diagnozując, 
że „TEATR AUTOMATÓW TRWA,/ wszyscy powtarzają swoje 
zatrzymane gesty, słowa,/ których nigdy nie dokończą, na zawsze 
w nich uwięzieni...” (Kantor 2005 IIw: 184).

Ciało społeczne – „bioobiekt” – jest w Umarłej klasie T. Kantora 
materialną metaforą30 sztywnej struktury społecznej, symboliczną 

30 Pojęciu metafory materialnej nadaję zakres znaczeniowy obiektu – przedmio-
tu materialnego, który wyraża ideę abstrakcyjną, jest więc wizualizacją arbitralnie 
konceptualizowanego konstruktu symbolicznego. Na temat próby teorii funkcjono-
wania metafory w społeczeństwie, rozumianym jako symboliczny system kulturo-
wy – zob. Lackoff, Johnson 1988.
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formą społeczeństwa totalitarnego. Awangardowy twórca w swej 
koncepcji teoretycznej Teatru Śmierci wielokrotnie poruszał prob-
lem form cielesności obecnych w rytuale. Nieustannie, choć czasem 
implicite, językiem kodu symbolicznego swego eksperymentalnego 
teatru zadawał też powracające pytanie: jakim wskaźnikiem spo-
łecznym, jaką diagnozą społeczeństwa jest w rytuale ciało? 

T. Kantor stworzył więc własną teorię korporalności społecznej 
wymagającą wieloczynnikowej analizy uwzględniającej specyfi cz-
ną, dwuelementową strukturę procesualnego znaku, dynamikę 
symboliczną działania i jego postzapisu, seansu i partytury. Teoria 
ta domaga się ciągle opracowania interdyscyplinarnej metodologii 
badawczej zdolnej uchwycić strategię prowadzenia jednoczesnego 
dyskursu estetycznego i społecznego, czyli Kantorową technikę 
metaforycznej teorii społecznej, podstawową w projekcie Teatru 
Śmierci. 

„Bioobiekt” w Umarłej klasie stanowi wizualizację ciała społecz-
nego, w myśl wyrażonej przez Mary Douglas ogólnej i powszech-
nej kulturowo zasady, że ciało społeczne określa sposób, w jaki po-
strzegamy indywidualne ciało fi zyczne. W seansie T. Kantora, jak 
w każdym determinowanym kulturowo symbolicznym działaniu 
rytualnym, „fi zyczne doświadczenie ciała, zmodyfi kowane przez 
kategorie społeczne, poprzez które ciało jest poznawane, umacnia 
szczególnie spojrzenie na społeczeństwo” (Douglas 2006). Jakie jest 
zatem społeczeństwo31 w diagnozie Umarłej klasy T. Kantora? Jak 

31 Stawiając to pytanie, posługuję się p os t u la tami  metodolog icznymi 
wypowiedzianymi explicite w przywołanej pracy M. Douglas, a więc t ezami , które 
można wypunktować w kilku charakterystycznych twierdzeniach autorki: 

1) Mauss zauważył (a Douglas konstatuje, wspierając się jego autorytetem), 
że badanie metod posługiwania się ciałem powinno się dokonywać w obrębie 
badania systemów symbolicznych (Douglas 2006: 110); 2) „(...) Ludzkie ciało jest 
zawsze traktowane jako obraz społeczeństwa i nie ma naturalnego sposobu rozwa-
żania ciała, który nie zawierałby jednocześnie wymiaru społecznego” (2006: 116); 
3) „(...) Kontrola nad ciałem w rytuale jest wyrazem mechanizmów kontroli spo-
łecznej – porzucenie kontroli nad ciałem w rytuale odpowiada wymaganiom wyra-
żanego doświadczenia społecznego” (2006: 116); 4) „W istocie upiera się przy tym 
(Douglas), by zauważono metaforykę społeczną, której nośnikiem jest ciało” (2006: 
127); 5) „(...) Rytualizm oznacza podwyższone uznanie dla działania symboliczne-
go. Przejawia się to na dwa sposoby: wiarą w skuteczność zinstytucjonalizowanych 
znaków i wrażliwością na gęste symbole” (2006: 47–48); 6) „Twierdzę (Douglas), że 
percepcja symboli, podobnie jak ich interpretacja, jest zdeterminowana społecznie” 
(2006: 49).



72 OD RYTUAŁU DO MITU? TEATR ŚMIERCI TADEUSZA KANTORA...

funkcjonuje w Teatrze Śmierci metaforyka społeczna, której nośni-
kiem jest ciało?32

Posługując się klasyfi kacją M. Douglas, wymiar społeczny we-
wnętrznej rzeczywistości Teatru Śmierci-znaku odzwierciedla rze-
czywistą, zamkniętą i sztywną strukturę państwa totalitarnego, któ-
rą charakteryzują trzy wyznaczniki „warunków dla rytualizmu”:

– ścisła klasyfi kacja, silna kontrola społeczna,
– założenie, że stosunki między osobami muszą być podporządkowane 
wzorcom ról publicznych,
– społeczeństwo zróżnicowane, postawione ponad Ja jednostki (Douglas 
2006: 120).

W Kantorowej realizacji społeczeństwa rytualnego, w jego wizji 
teatru automatów, jednostki postawione „ponad Ja” to amorfi czne, 
społeczne konstrukty cielesności, złożone z ludzkiego ciała aktora 
i nie-ludzkiego ciała manekina. Są to byty indywidualnie zróżnico-
wane, jednakże choć ponadjednostkowe, w swej strukturalnej dys-
funkcjonalności symbolicznie aspołeczne, nietwórcze. Wymiarowi 
społecznemu dzieła, jego społecznej – bo opartej na historycznym 
doświadczeniu twórcy – genezie, odpowiada porządek symbolicz-
ny celebrowanego w Teatrze Śmierci rytuału. Ów porządek sym-
boliczny seansu Umarłej klasy wyznaczają zatem jego strukturalne 
cechy:

– skondensowany system symboliczny,
– rytualne zróżnicowanie ról i sytuacja magiczna,
– skuteczność przypisywana aktom symbolicznym (na przykład grzech 

i sakrament),
– symboliczne rozróżnienie pomiędzy tym, co na zewnątrz i wewnątrz,
– symbole wyrażają wysokie wartości nastawione na kontrolę świado-

mości (Douglas 2006: 120).

Dokonana przez T. Kantora synteza obu czynników: „warunków 
dla rytualizmu” oraz ich metafory, zwizualizowanego w Umarłej 
klasie porządku symbolicznego, kreuje koncepcję systemowej cie-
lesności, budując tym samym pojęcie ciała fi zycznego będącego 

32 Na językowość: znakowy charakter rytuału, który służy wizualizacji teorii 
społecznych, zwraca uwagę M. Douglas, konstatując: „Rytuał i  antyrytuał są 
językiem, w którym naturalne systemy symboli  pozwalają na odgry-
wanie teorii  społecznych” (2006: 189; wyróżnienie moje – A.K.).
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wskaźnikiem degradacji jednostki: jej fi zyczną, krańcowo przeryso-
waną karykaturą. Forma społeczna33 sprofanowanej poprzez owo 
systemowe uspołecznienie indywidualnej fi zyczności to znak skraj-
nej, totalnej socjalizacji, wręcz pochłonięcia jednostkowego bytu 
społecznego poprzez mechanizmy strukturalne. Tak pojmowana 
jednostka, wyjęta z kontekstu systemu zamkniętych znaczeń: dys-
kursu państwa totalnego, ulega symbolicznej anihilacji, traci swe 
egzystencjalne uzasadnienie. W ten sposób T. Kantor czyni syste-
mowy dramat społeczny indywidualnym dramatem egzystencjal-
nym34. Zgodnie bowiem ze świadomością mityczną skutkiem dzia-
łań rytualnych, w tym aktu twórczego – działania symbolicznego, 
którego produktem jest dzieło sztuki – Teatr Śmierci, „to”, co nie 
przynależy sferze sacrum, w rzeczywistości społecznej de facto nie 
istnieje, ponieważ tylko sacrum jest par excellence rzeczywiste (zob. 
Eliade 1996). W Umarłej klasie T. Kantor w ramach symbolicznych 
mitu wypowiada się więc na temat kondycji społeczeństw posttota-
litarnych i prognozuje modus vivendi dysfunkcjonalnych społecznie 
agregatów, chaotycznych jednostek niezdolnych do wypracowania 
wspólnotowych więzi społecznych. A zatem – jak kasandrycznie 
w języku symbolicznym dzieła sztuki orzeka twórca – posttotalitar-
nemu ciału społecznemu niezwykle trudno (jeśli to w ogóle możli-
we) przebyć wieloetapową metamorfozę ku obywatelskiemu ciału 
społecznemu. Trudno nie przyznać teatralnemu prognostykowi 
T. Kantora trafności. 

T. Kantor zgodziłby się chyba na przyjęcie jako komplementar-
nej, metodologicznej podbudowy swego projektu Teatru Śmierci 
koncepcji M. Douglas – prekursorki konstruktywistycznej teorii 
korporalności we współczesnej antropologii społecznej. Jej słowami 

33 Relacji Kantorowej koncepcji formy, w jej rozumieniu literaturoznawczym 
i teatrologicznym w odniesieniu do polskiej tradycji literackiej, oddzielną pracę po-
święcił K. Pleśniarowicz (1994). 

34 Kantorowemu symbolicznemu utożsamieniu owego jednostkowego i zbio-
rowego wymiaru uniwersum symbolicznego kultury konsekwentnie odpowiada 
teoria dramatu społecznego Victora Turnera, uznająca dramat społeczny za zasadę 
życia zbiorowego – zob. Turner 1988. To metonimiczne ujęcie struktury społecz-
nej jest szczególnie istotne w kontekście polskiej, postromantycznej koncepcji życia 
społecznego i narodu – zob. Kolankiewicz 1996, 1999; Masłowski 2000.

Społecznej diagnozy zjawiska form dramatu społecznego w systemie symbo-
licznym polskiej kultury dokonał Jacek Dziekan; zob. też – Ojczyzny słowa. Narracyj-
ne wymiary kultury 2000.
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domknę więc próbę diagnozy Kantorowego „bioobiektu”, zjawisko-
wego przejawu powszechnej kulturowo formy ciała społecznego:

Ciało fi zyczne może mieć znaczenie uniwersalne tylko jako system, który 
reaguje na system społeczny, wyrażając go jako system. Symbolizuje w spo-
sób naturalny związek poszczególnych części organizmu do organizmu 
jako całości. Symbole naturalne mogą wyrażać związek jednostki do społe-
czeństwa na ogólnym systemowym poziomie. Oba ciała to jednostka i spo-
łeczeństwo: czasami są tak blisko, jakby były niemal zlane z sobą, czasami 
bardzo od siebie oddalone. Napięcie pomiędzy nimi pozwala na złożoność 
znaczeń (Douglas 2006: 128).

Ciało indywidualne jest więc zawsze wskaźnikiem kondycji 
ciała społecznego. 

APEL O COMMUNITAS. FOTOGRAFIA JAKO SYMBOL RYTUALNY 
W WIELOPOLU, WIELOPOLU

Niezależnie od manifestującej się w rytuale symbolicznej formy kul-
turowej, w wymiarze komunikacyjnym jest on, posługując się 
efektowną retorycznie frazą V. Turnera, „apelem o communitas”35. 
Stanowi obserwowalny przejaw dążenia jednostki do zbudowa-
nia wspólnotowej więzi społecznej , najczęściej antystruk-
turalnej  i antysystemowej, zbiorowości subwersywnej wobec 
struktury społecznej danej kultury oraz jej dominującego dyskursu 
władzy. Jak diagnozuje więc ową społeczną istotę communitas przy-
wołany wyżej antropolog:

Całkiem często ten odwrót od struktury społecznej może przybierać postaci 
indywidualistyczne, jak w wypadku wielu postrenesansowych artystów, 
pisarzy i fi lozofów. Ale jeśli przyjrzeć się dokładnie ich wytworom, widzi 
się w nich często przynajmniej apel o communitas. Artysta nie jest tak 

35 Defi nicję communitas podaję za znawcą i komentatorem Turnerowskiej t eor i i 
dramatu  spo łecznego  Mathieu Defl emem, który zjawisko to defi niuje następu-
jąco: „Communitas – termin przejęty przez Turnera od Paula Goodmana – najproś-
ciej zdefi niować w opozycji do struktury: a więc pojawia się tam, gdzie struktura 
ulega czasowemu zawieszeniu. W podejściu Turnera communitas jest ściśle zwią-
zana z liminalnością, marginalizacją. Jako taka odnosi się więc do fazy liminalnej 
rytuałów. Ale to nie wszystko. W The Ritual Process Turner dowodził, że za pomocą 
antytetycznej pary pojęć communitas/struktura można opisywać także życie spo-
łeczne” (Defl em 2002: 193); zob. także Turner 2010.
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naprawdę sam, nie pisze, nie maluje, nie komponuje dla potomnych, lecz 
dla żywego communitas (Turner 2005a: 219; wyróżnienie moje – A.K.).

V. Turner, co warte podkreślenia – jednocześnie antropolog 
i poeta, zjawisko communitas przypisywał powszechnemu doświad-
czeniu wielu dostępnych jednostce przejawów życia społecznego. 
W szkicu zatytułowanym Przejścia, marginesy i bieda. Religijne sym-
bole communitas, nieco emfatycznie – według swych licznych anta-
gonistów – pisał:

Każdy człowiek doświadcza communitas, a jednak prawie nigdy przed-
stawiciele nauk społecznych nie widzą w nim stosownego lub spójnego 
przedmiotu badań. Zajmuje ono jednak centralne miejsce w religii, literatu-
rze, dramacie i sztuce, odcisnęło też głęboki ślad na prawie, etyce, zasadach 
pokrewieństwa, a nawet ekonomii (Turner 2005a: 201). (...) Takie sfery obfi -
tują w odniesienia do communitas (Turner 2005a: 226).

Spośród wymienionych dziedzin aktywności ludzkiej fenomen 
społeczny communitas najściślej koresponduje z rzeczywistością im-
manentną dzieła sztuki, z wytworem działania symbolicznego, 
czyli aktu twórczego. Relacje społeczne pomiędzy jednostkami 
stają się bowiem, jeśli communitas zaistnieje, ekwiwalentne wzajem-
nym związkom występującym pomiędzy symbolami36 w złożo-
nych uniwersach symbolicznych różnorakich kultur:

To tak, jakby stosunki społeczne zostały pozbawione ich prawno-poli-
tycznego charakteru, a charakter ten, choć oczywiście nie jego specyfi czna 
struktura, został nadany raczej stosunkom między symbolami, pojęciami 
i wartościami niż stosunkom między społecznymi personae i statusami. 
W tym niemiejscu i nieczasie, które wymykają się klasyfi kacjom, główne 

36 Communitas, zjawisko charakterystyczne dla etapu progowego – liminalne-
go – w przejętej przez V. Turnera od A. van Gennepa koncepcji inicjacji wzmaga 
proces społecznego uczenia się kodów kultury wraz z ich elementami, symbolami, 
rytuałami i mitami. Communitas jest bowiem s t ruk turą  symbol i czną. „Neofi ci 
mogą – orzeka Turner – nauczyć się tego, co Levi-Strauss nazywa «kodami senso-
rycznymi», kryjącymi się za szczegółami mitu i obrzędu, i poznać homologię zda-
rzeń i obiektów opisanych różnymi kodami – wizualnymi, słuchowymi i dotyko-
wymi. Środek przekazu sam jest tu przekazem i jest niewerbalny, chociaż często ma 
starannie nadaną strukturę. (...) Wyraźnie bowiem liminalna sytuacja communitas 
posiada pewnego rodzaju strukturę. Nie jest to jednak struktura społeczna w zna-
czeniu przejętym przez Radcliffe-Browna, lecz struktura symboli i idei, struktura 
instruktażowa” (Turner 2005a: 203).
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klasyfi kacje i kategorie kultury wyłaniają się z otoczki mitu, symbolu i ry-
tuału (Turner 2005a: 218).

Rzeczywistość społeczną i jej reprezentację skodyfi kowaną 
w dziele sztuki łączy w świetle Turnerowskiej koncepcji drama-
tu społecznego spójnik obu wymiarów: realnego i symbolicznego 
– symbol. W tym ujęciu wytwór działania symbolicznego – dzieło 
– jest rozbudowanym, dostępnym dzięki praktykom inicjacyjnym, 
czyli społecznemu uczeniu się jednostek, kodem semiotycznym 
właściwym określonej kulturze. Procesualnym znakiem: artefak-
tem kulturowej dynamiki uzgadniania znaczeń, skutkiem rytuału. 
Symbol to zatem wedle siatki pojęciowej systemu teoretycznego 
Turnera:

(...) podstawowy element rytuału, zachowujący specyfi czne atrybuty same-
go działania rytualnego. Symbol, którym mogą być przedmioty, działania, 
słowa, relacje, wydarzenia, gesty, fragmenty przestrzeni, jest nośnikiem in-
formacji (Defl em 2002: 190).

Badacz społeczny w dziele sztuki odnajduje zatem zognisko-
waną wokół dominującego, centralnego dla konkretnego dzieła, 
w jego rzeczywistości immanentnej, pojmowanego jako procesual-
ny, symbolu charakterystykę projektu communitas. Indywiduali-
styczne odniesienie do struktury społecznej: pozytywne, zrów-
nujące symbolicznie ową strukturę z typem idealnym communitas, 
lub negatywne, subwersywne wobec struktury. W poszukiwaniu 
charakterystyk uniwersum symbolicznego w diagnozie badawczej 
Turnera szczególnie istotne są odniesienia kwestionujące zastany 
przez artystę, znany mu ład społeczny. Sztuka taka, ahistorycznie 
konceptualizowana awangarda, jest wskaźnikiem liminalnych eta-
pów procesów społecznych. Dzieło buntu i protestu, za sprawą in-
tencjonalnego gestu twórcy, odwołuje się bowiem do doświadcza-
nych jednostkowo i zbiorowo, obecnych w każdym społeczeństwie 
kryzysów aksjonormatywnych. Staje się barometrem, świadkiem 
autentycznej zmiany społecznej, która może dotyczyć różnorod-
nych elementów struktury – od schematów pokrewieństwa do 
typów dyskursu władzy. Dzieło sztuki określa w ten sposób do-
stępny jednostce symboliczny model społeczeństwa. Istnieje jako 
wytwór działania symbolicznego, skodyfi kowana, a więc utrwalo-
na w języku symbolicznym forma, znak dokonanego procesu 
rytualnego.
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Symbol dominujący, centralny w procesie rytualnym, w przypad-
ku dzieła sztuki ma swą genezę w traumie społecznej, dotyczącej an-
tagonizmu jednostki i struktury – ambiwalencji doświadczanej przez 
jednostkę funkcjonującą w społeczeństwie, równoczesnej potrzebie 
afi liacji i autonomii. Niewątpliwie najbardziej dotkliwą, powtarzaną 
w fi logenezie i ontogenezie człowieka traumę traum stanowi zjawi-
sko śmierci, zgon jednostki. Paradoksalnie właśnie śmierć jest zatem 
prymarnym bodźcem kształtowania się communitas.

Śmierć, czyli alogiczna więź społeczna rodząca się wewnątrz 
uniwersum symbolicznego, zasadnicze zagadnienie kulturowe 
Teatru Śmierci T. Kantora, swą symboliczną reprezentację – struk-
turalnie rozbudowaną wizualizację, ów symbol dominujący – zy-
skała szczególnie wyraziście w Wielopolu, Wielopolu. Seans rytualny 
T. Kantora konsekwentnie przeprowadzony, zapowiedziany już 
nawet w rytualnym tytule, powtarzającym37, a więc rytualizującym 
nazwę miejsca urodzenia artysty (Wielopola Skrzyńskiego), synte-
tyzuje unikatową dramatyzację symbolu rytualnego. Akt twórczy 
artysty38 wyrażony symbolicznie w Wielopolu, Wielopolu jest arty-
stycznie opracowaną, ożywioną w seansie tanatologicznym39 foto-
grafi ą – symbolem rytualnym. 

Biegun zmysłowy symbolu40 – komponent doświadczeniowy 
seansu – ma swe źródło w biografi cznej narracji artysty. T. Kantor 

37 Jak pisze recenzentka Wielopola, Wielopola Elżbieta Morawiec: „Wielopole, Wie-
lopole – tytułowe powtórzenie niesie stylistyczny efekt melancholijnej apostrofy do 
przeszłości, do wspomnień, a zarazem jest znakiem panującej w spektaklu powta-
rzalności zdarzeń w fi lmie pamięci i rytualnym rytmie przeszłości przez pamięć 
odtwarzanej” (Morawiec 1980). 

38 T. Kantor nazywał Wielopole, Wielopole – rytuałem obcości. O koncepcji dzieła 
teatralnego – ekfrazy fotografi i – mówił on, że „to właśnie jeden z rytuałów obcości, 
który tworzy barierę”. Diagnoza ta powstała w kontekście rozważań twórcy nad 
fotografi ą rekrutów – znaku ogniskującego w sobie wymiar dychotomiczny zna-
czeń jednostkowych i społecznych. Zob. Śmierć jako metafora. Wywiad z Tadeuszem 
Kantorem 1981.

39 Teatrolog Krzysztof Miklaszewski nadaje owej technice przekładu interse-
miotycznego, transpozycji fotografi i w dramat, rangę rozważań eschatologicznych 
i wymiar quasi-teologiczny. Sądzę jednak, że takie ujęcie przekracza zakres dyskur-
su symbolicznego obranego przez T. Kantora – zob. Miklaszewski 1981. O misteryj-
ności – sacrum społecznym Wielopola, Wielopola – zob. Rostworowski 1981. 

40 Procesualny symbol w koncepcji V. Turnera jest konstruktem bipolarnym, 
budują go więc biegun zmysłowy (doświadczenie fi zyczne) i biegun normatywny 
(abstrakcyjna zasada) – zob. Turner 2003: 102–103.
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tworząc sekwencyjny symbol rytualny, czyta i odsłania wirtualnym 
widzom, projektowanemu społeczeństwu, istniejącą faktycznie 
w archiwum rodzinnym fotografi ę:

Momentem odkrycia, które wprawiło mnie (Kantora) w niezwykłą ekscyta-
cję i naprowadziło na nowe tropy – było nagłe olśnienie na widok pamiąt-
kowego zdjęcia rekrutów, prawdopodobnie przed wyruszeniem na front, 
szare, żałosne postacie znieruchomiałe w obliczu śmierci, która naznaczyła 
ich tym przerażającym/ uniformem (Kantor 2005 IIx: 217).

Biegun zmysłowy symbolu – fotografi i – staje się bodźcem do 
zbudowania jego bieguna normatywnego – zasady funkcjonowania 
śmiertelnego communitas przedstawionych na zdjęciu martwych 
jednostek w żywotnej rzeczywistości społecznej dzieła sztuki:

Pamięć o tym,/ że to WOJSKO/ umarłe,/ z którego wyciekła cała krew 
i cała pamięć,/ uległa jakiemuś kataklizmowi,/ na skutek procederu/ „po-
wtórzenia” (zdjęcie fotografi czne)./ Została z nich tylko papierowa po-
wierzchnia,/ została im tylko poza/ i jakieś strzępy życia, martwe klisze 
(Kantor 2005 IIk: 284).

Zjawisko dwutorowego rozpisywania, na jego wymienione dwa 
bieguny, bipolarnego symbolu V. Turner nazywa „polaryzacją zna-
czenia”, która zachodzi, gdy:

(...) symbole dominujące mają dwa różne pola znaczenia. W polu ideolo-
gicznym (normatywnym) wiązka znaczeń odnosi się do porządku moralne-
go, do podstaw organizacji społecznej, natomiast pole zmysłowe symbolu 
dominującego odsyła do zjawisk i procesów o charakterze fi zjologicznym, 
zachodzącym w życiu jednostki i społeczeństwa (Defl em 2002: 19).

T. Kantor rozwija i objaśnia „pole ideologiczne” wskazując status 
quo żołnierzy z fotografi i, uobecnionych w rzeczywistości społecz-
nej dzieła sztuki, przestrzeni symbolicznej seansu:

Oto żołnierze,/ których kondycja w tym spektaklu i w tym POKOJU/ zo-
stała już w pierwszej scenie jaskrawo określona:/ należą do świata „powtó-
rzonego”, są produktem procederu/ powiedziałbym nieczystego, uprawia-
nego w mrocznych i podejrzanych/ pomieszczeniach i ofi cynach życia./ 
Są powtórzeniem, oszustwem, są tworami martwymi już przy/ urodze-
niu./ Złapani w pułapkę./ Została im odjęta przeszłość i późniejsze życie./ 
Zapomnieli wszystko. Zgodzili się na życie jednej chwili./ Żyją na jakimś 
bocznym torze życia (Kantor 2005 IIq: 286).
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„Pole zmysłowe symbolu” to omówiona przez twórcę kondycja 
biologiczna, fi zyczny wymiar postaci ludzkich, status symboliczny 
jednostek społecznych rozumianych jako dramatis personae fotogra-
fi i i jej udramatyzowanej formy symbolicznej – seansu:

Kondycja biologiczna:/ mężczyźni/ w ciasno zbitej masie/ ocierają się 
o siebie/ ciała trą o ciała/ nogi blisko nóg/ ręce przy rękach/ głowy przy 
głowach/ stado/ należenie do jednego Gatunku/ brak potrzeby izolacji/ 
brak wstydu/ prawie nadzy... (Kantor 2005 IIj: 283).

Jednostki zredukowane do ich biologicznego wymiaru – wspól-
noty gatunku – wedle projektu T. Kantora obrazują masę społecz-
ną, homogeniczny zbiór indywidualności zaprzeczonych społecz-
nymi mechanizmami unifi kacji. Praktyka takiej dystrybucji znaczeń 
społecznych odpowiada szczegółowej charakterystyce symbolu do-
minującego V. Turnera, który określił powyższe zjawisko mianem 
„unifi kacji różnych, na pozór sprzecznych z sobą treści w jednej 
symbolicznej formie” (Defl em 2002: 190). Opisując „wojsko” – ele-
ment symbolu dominującego fotografi i – T. Kantor wyeksponował 
przede wszystkim ów redukcjonizm i uniformizację jednost-
kowych bytów społecznych:

[Żołnierze z fotografi i] Stoją w kącie pokoju. Pluton rekrutów przed wy-
ruszeniem/ na front./ Poszarzałe, żałosne postacie w pełnym umunduro-
waniu/ z karabinami./ Pokątni lokatorzy pokoju. Bytujący w tym pokoju 
dzieciństwa/ idą ku nam z przeszłości, „umarli”, jacyś zredukowani do 
jednego grymasu i jednej chwili zdjęcia fotograficznego./ Działają ja-
koś połowicznie, na bocznym/ torze życia i pamięci (Kantor 2005 IIy: 217).

Śmierć biologiczna, zgon fi zyczny, w działaniu rytualnym Te-
atru Śmierci zostały naznaczone desygnatem śmierci społecznej, 
symbolicznego niedziałania jednostki strukturalnie pozbawionej 
swego indywidualizmu. Dla T. Kantora „WOJSKO” – homoge-
niczna masa, „substancja” społeczna – to „szare, żałosne postacie 
znieruchomiałe w obliczu/ śmierci, która naznaczyła ich tym prze-
rażającym uniformem” (Kantor 2005 IIl: 271). W ten sposób fotogra-
fi a – symbol rytualny – wizualizuje communitas zaistniałe w kon-
frontacji ze śmiercią. W realizacji T. Kantora communitas martwych 
jednostek konstytuuje jednakże metaforę społeczną – diagnozę 
braku communitas między jednostkami żywymi, bytami społecz-
nymi funkcjonującymi w rzeczywistej, znanej artyście strukturze 
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społecznej. Rytuał teatralnego ożywiania martwej fotografi i jest 
w przestrzeni symbolicznej Wielopola, Wielopola apelem o powsta-
nie communitas egzystencjalnej. Reprezentacją wyróżnionego przez 
V. Turnera pierwszego typu społeczeństwa, czyli systemu auten-
tycznych – bo pozbawionych fasady – społecznych więzi interper-
sonalnych. Jak pisze bowiem V. Turner: „communitas egzystencjal-
na (spontaniczna), wolna od wszystkich strukturalnych cech, ma 
charakter w pełni spontaniczny oraz bezpośredni” (Defl em 2002: 
193). Według teorii V. Turnera, communitas najczęściej wskazuje na 
kondycję liminalną społeczeństwa, na jego fazę kryzysową. Zjawi-
sko liminalności diagnozuje zatem zmianę społeczną, rzeczywistą 
lub postulowaną. Communitas to przejściowy model społeczeństwa, 
drugi jego moduł w klasyfi kacji antropologa, forma społeczna do-
stępna obserwacji, a więc typ empiryczny:

Pierwszy to model społeczeństwa ustrukturyzowanego, zróżnicowanego 
i często hierarchicznego systemu pozycji polityczno-prawno-ekonomicz-
nych z wieloma rodzajami oceniania, który dzieli ludzi, posługując się 
kategoriami „mniej” lub „więcej”. Drugi, który pojawia się w okresie li-
minalnym, jest modelem społeczeństwa pozbawionego struktury lub ze 
strukturą szczątkową i ze stosunkowo niezróżnicowanym communitas, spo-
łecznością, a nawet wspólnotą równych jednostek, które wspólnie poddają 
się władzy rytualnej starszyzny (Turner 2005b: 241–242).

V. Turner nadaje ostatecznie społecznej diagnozie communitas 
wymiar funkcjonalny, orzekając jednoznacznie, iż „communitas 
pojawia się tam, gdzie struktura społeczna zanika” (Tur-
ner 2005a: 264; wyróżnienie moje – A.K.). T. Kantor zwizualizował 
zanik struktury społecznej, owe martwe communitas w Wielopolu, 
Wielopolu, kondycją społeczną wspólnoty nazwanej przez niego 
„wojskiem”. „Wojsko” w jego kreacji poddaje się bezwzględnie 
rytuałom śmierci  społecznej, zatracie indywidualnej osobo-
wości. „Wojsko” – status quo społeczeństwa militarnego, państwa 
policyjnego – w doświadczeniu artysty przetworzone w formie 
symbolicznej dzieła sztuki, wykonuje znaczące praktyki społeczne 
pozbawiające podmiotowości, ćwiczenia z uniformizacji: „ĆWI-
CZENIA UŚMIERCANIA OSOBNIKÓW TEGO SAMEGO GA-
TUNKU./ ĆWICZENIA UMIERANIA NA KOMENDĘ” (Kantor 
2005 IIq: 274–275).
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Powstała w ten sposób forma communitas doprowadza jednostki 
do totalnej homogenizacji sięgającej ich biologicznej istoty gatun-
kowej:

ĆWICZENIA na „zrównanie” niemal animalistyczne./ Zwierzęce./ Takie, 
jakie odczuwa gromada mężczyzn rozebranych do naga./ Masochistyczne 
uczucie zrównania biologicznego./ Gwałcenie własnej osobowości./ Ma-
szerowanie w takt wspólnoty, ciasno, noga przy nodze,/ nogi, ręce, ciała, 
nogi, nogi, nogi..../jakiś rytualny taniec wojenny,/ prostackie, żołdackie 
okrzyki,/ obsceniczne ocieranie się o siebie.../ (...) Odliczanie – sprowadza-
nie indywiduum do cyfry, numeru.../ Równanie w szeregu – powtarzające 
się, bezustanne./ (...) Zbiorowe wykonywanie identycznego ruchu (Kantor 
2005 IIq: 275).

Materia biologiczna, konwencjonalnie turpistycznie lub grote-
skowo ukazywane w repertuarze kodów wizualnych seansu ludz-
kie ciało, zyskuje w Teatrze Śmierci wykładnię niemalże Kantow-
skiego imperatywu moralnego, przypisywanego przez T. Kantora 
każdej autonomicznej jednostce ludzkiej intencjonalnego wypełnia-
nia postulatu stopniowego budowania żywej communitas, nakazu 
poszukiwania etycznego wymiaru, świadomie podejmowanych 
przez jednostkę, praktyk społecznych. Kantorowa utopia sztuki jest 
tożsama tym samym z utopią społeczną. Dzięki temu utożsamie-
niu rytualny symbol dominujący – fotografi a rekrutów – ma zdol-
ność symbolicznej, dostępnej jednostce w języku sztuki reintegracji 
różnorodnych wymiarów aksjonormatywnego uniwersum symbo-
licznego kultury. Jak defi niuje tę właściwość symbolu rytualnego 
V. Turner, spośród licznych, złożonych struktur symbolicznych, 
obecnych w danej kulturze, identyfi kuje i odróżnia go: 

Kondensacja, wieloznaczeniowość i wielogłosowość, bowiem odnosi się on 
(symbol dominujący) do różnych wartości, przekonań i norm. (...) Pojedyn-
czy symbol dominujący skupia w sobie zarówno naturalne konieczności, 
jak i potrzeby i pragnienia grupy społecznej, wyobraża równocześnie to, co 
obowiązujące, jak i to, co upragnione. Mamy tu do czynienia z intymnym 
związkiem tego, co materialne, z tym, co moralne (Defl em 2002: 190).

T. Kantor rozumie i operacjonalizuje fotografi ę w dziele Teatru 
Śmierci jako – mówiąc językiem V. Turnera – symbol skondenso-
wany, materialną reprezentację semantycznie sprzecznych, bo spo-
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łecznych w swej genezie, a więc i pogranicznych41 znaczeń, kon-
tradykcję jednostkowego i wspólnotowego doświadczenia struk-
tury społecznej. Fotografi a, w jej polu semantycznym budowanym 
przez T. Kantora, skupia także dwa wymiary społecznej podmio-
towości rytuału: jego biegun indywidualistyczny – inicjowaną jed-
nostkę – i strukturalny: uniwersum symboliczne dominującej kul-
tury. Twórca ów kulturowy artefakt: zdjęcie rekrutów czyni zatem 
punktem wyjścia do wizualizacji w seansie rytualnym Wielopola, 
Wielopola42 – skodyfi kowanego w dziele sztuki ekwiwalentu rze-
czywistego dramatu społecznego, strukturalnej przepaści między 
jednostką a społeczeństwem, w Kantorowej refl eksji antropologicz-
nej sprzeczności każdorazowo maksymalizowanej symbolicznie 
w konfrontacji jednostki ze społecznym przecież, choć determino-
wanym biologicznie, zjawiskiem śmierci. Rytuał rozumiany jako 
forma symboliczna ukonstytuowana procesualnym dziełem sztuki, 
znakiem teatralnym, odtwarza – jak precyzuje V. Turner – dialekty-
kę cyklu rozwojowego społeczeństw, dynamikę struktury społecz-
nej dostępną doświadczeniu poddawanej socjalizacji jednostki:

Z tego wszystkiego wnioskuję (konstatuje Turner – przyp. A.K.), że zarów-
no z perspektywy jednostek, jak i grup – życie społeczne stanowi formę 
procesu dialektycznego, który tworzą następujące po sobie doświadczenia 
niskiego i wysokiego, communitas i struktury, homogeniczności i zróżnico-
wania, równości i nierówności (Turner 2010: 132). 

41 Na temat dialektyki znaczeń społecznych w znakowej analizie fotografi i kon-
ceptualizowanej jako kulturowy artefakt – zob. Sikora 2005. 

42 Warto zauważyć, że w partyturze Wielopola, Wielopola, w autorskim wykazie 
Indeksu sekwencji, spośród 15 sekwencji zawartych w akcie pierwszym, Ślubie, aż 10 
(od 5. do 15.) zajmują owe dramatyzacje fotografi i. Stanowią one niejako odrębną 
formę symboliczną wewnątrz dramatu, swoistą rytualną instrukcję, a więc wer-
balizację znaczeń wytworzonych społecznie w procesie rytualnym. W porządku 
chronologicznym sekwencje zostały ustrukturyzowane przez T. Kantora następu-
jąco: „(...) 5. Wizyta miejscowego fotografa./ Nie ostatnia i – jak się później okaże 
– zawsze skuteczna./ 6. Fotograf pozostaje sam ze swoim modelem./ Mechanika 
śmierci./ 7. Rodzina była wtedy w komplecie./ Będzie miała pamiątkowe zdjęcie ze 
ZMARŁYM./ 8. Ci – z frontu./ 9. Właściwa obsługa wynalazku Pana Daguerre’a:/ 
po wojskowemu./ 10. Wieczność, czyli pamiątkowe zdjęcie fi rmy „RICORDO” 
[przypis autorski – ricordo (wł.) – pamiętam]./ 11. Dyskretne wyjście miejscowego 
Fotografa./ 12. Po tamtej stronie./ 13. Ojciec i cierpliwa nauka chodzenia zwanego 
„maszerowaniem”./ 14. Pośmiertne zaślubiny./ 15. I tak się potoczyło życie” (Kan-
tor 2005 IIy: 202).
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Fotografi a – rytualny akt śmierci społecznej – jest w projekcie 
T. Kantora znakiem absolutnego communitas, wizualizacją biologicz-
nej homogenizacji jednostek, która defi niuje także każdą strukturę 
społeczną. Defi niuje, ponieważ wedle Kantorowej teorii społecz-
nej, wypowiedzianej językiem sztuki, u początków społeczeństwa, 
wspólnoty ludzkiej, można właśnie odnaleźć doświadczenie śmier-
ci, zaś więź społeczna, jednostkowa reakcja na społeczną traumę 
śmierci, zgeneralizowana interpersonalna interakcja – zwłaszcza 
ustrukturyzowana w organizm państwowy – jest hipostazą jed-
nostkowej potrzeby afi liacji. Struktura społeczna to symboliczna 
odpowiedź na biologiczne zjawisko śmierci.

Istotnym Kantorowym studium przemieszczania znaczeń 
w znaku społecznym jest dynamika kontradykcji postaci jednost-
kowe – społeczne. Dynamice tej podporządkował twórca ów rytu-
alny symbol dominujący Wielopola, Wielopola – fotografi ę. Fotografi i 
jako wytworowi działań rytualnych nadał bowiem wymiar wizua-
lizacji procesu rytualnego, czyli – w ujęciu T. Kantora – przekładu 
pojęć abstrakcyjnych na przedmioty materialne, symboliczne arte-
fakty. Artysta podjął próbę odtworzenia procesu twórczego, któ-
rego rezultatem jest wytwór, symbol skondensowany – fotografi a. 
A zatem fotografi ę – symboliczną metonimię dynamiki znaczeń jed-
nostkowych i społecznych w seansie Wielopola, Wielopola – wyraził 
poprzez proces fotografowania, intencjonalny akt twórczy.

Dominującym aktorem społecznym procesu rytualnego, aktu 
fotografowania, jest obrzędowy Fotograf, rytualny androgyniczny 
mistrz ceremonii:

Wdowa po miejscowym fotografi e fi rmy „Ricordo” –/ jest Plugawą Służącą 
z parafi alnej kostnicy./ Ponury Agent/ śmierci. Bezceremonialnie wpycha 
swój wózek – budę/ z foto-aparatem. Wykonuje swoje czynności byle jak,/ 
niedbale, byle zbyć, z typową zawodową obojętnością./ Ciągle chór Psal-
mu./ To się wznosi, to cichnie./ Ponury Fotograf ustawia swój wózek na 
środku pokoju./ Wyrzuca Babkę/ i powoli zamyka za nią drzwi./ Zostaje 
sam ze swoim modelem i ofi arą./ Przez chwilę syci się sytuacją potrzebną 
mu do wykonania/ swego dyskretnego zawodu (Kantor 2005 IIy: 215).

W Kantorowej koncepcji znaku teatralnego akt jednostkowy 
śmierci zyskuje wymiar funkcji społecznej, kategorii zawodu. 
Śmierć-Sprzątaczka celebruje rytuał społeczny: zgon jednostki, aby 
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urzeczywistnić go w przestrzeni symbolicznej wspólnoty, społe-
czeństwa:

Gdy zamyka za Babką drzwi, kładzie rękę na drzwiach jak/ na płycie gro-
bu./ Sprawdza niedbale swój aparat, po czym kieruje się do/ ŁÓŻKA./ 
Widać, że dopiero teraz przystępuje do swojej właściwej/ funkcji, do swe-
go ponurego obrzędu (Kantor 2005 IIy: 215–216).

Społeczny mechanizm śmierci, jej rytualizacja w kodeksie kul-
turowo warunkowanych zachowań, zostaje skodyfi kowany przez 
twórcę w przedmiocie rytualnym, kulturowej ikonie europejskiego 
schematu aktu umierania – „ŁÓŻKU”:

ŁÓŻKO jest rodzajem maszyny./ Maszyna śmierci./ Mechanizm funkcjonu-
je rotacyjnie./ Łóżko, blat z prostych desek, posiada swoją oś, która/ kończy 
się zębatymi kółkami i korbą./ Blat posiada dwie strony, które kolejno raz są 
wierzchem,/ a raz spodem./ Na razie na wierzchu widoczny jest Ksiądz – 
fi gura/ woskowa – w śmiertelnej koszuli i boso./ Fotograf dokładnie czyści 
mokrą ścierką mechanizm łóżka./ Psalm wzmaga się./ [Fotograf] zaczyna 
kręcić korbą./ Z namaszczeniem./ Niemal jakieś REQUIEM./ Łóżko powo-
li się obraca./ Umarły ksiądz w śmiertelnej zgrzebnej koszuli znika./ Spod 
spodu wyłania się ten sam Ksiądz./ Ubrany jest uroczyście, w błyszczącą 
sutannę, w biret,/ lakierowane buty./ Do trumny./ Ręce złożone./ Fotograf 
podnosi szybko tułów Księdza, przekręca brutalnie/ głowę ku aparatowi./ 
Zdjęcie./ Potem drugie (Kantor 2005 IIz: 216).

Groteskowo przerysowany akt umierania pozwala wyodrębnić 
charakterystyczne elementy europejskiego rytuału tanatycznego 
w jego wariancie lokalnym, znanym T. Kantorowi z doświadczenia 
galicyjskiej wsi: Wielopola Skrzyńskiego. Artysta czyni z elemen-
tarnych cząstek owego rytuału znaki teatralne obdarzone nowym 
ładunkiem semantycznym. Funkcjonujące do dziś w podtarnow-
skich wsiach sformułowania „śmiertelna koszula”, „buty do trum-
ny”, „złożone ręce” – językowe reprezentacje rzeczywistych rytual-
nych desygnatów – w realizacji T. Kantora oznaczają więc jedynie 
społeczny, czyli mechaniczny i zaprzeczający indywiduum jednost-
ki, strukturalny wymiar jednostkowej śmierci. W projekcie twórcy 
fi nalnym i centralnym etapem procesu rytualnego umierania jest 
zdjęcie – desygnat śmierci. Zdjęcie, Barthesowski przekaz bez kodu, 
autentyk, świadectwo doświadczenia jednostki będące zawsze 
jednoczesnym wskaźnikiem społecznego status quo. Kantorowy 
paradoks znaczenia fotografi i ściśle odpowiada teorii znaku foto-
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grafi cznego Rolanda Barthes’a. Jak pisze Paweł Polit, syntetyzując 
Barthesowskie badania nad społecznym fenomenem fotografi i:

Swoista „szczodrość” fotografi i polega na tym, że posiada ona zdolność 
przyjmowania i reprezentowania znaczeń nadawanych jej przez różne 
rodzaje kodyfi kacji kulturowej i historycznej, użyczania tym znaczeniom 
charakteru naturalności i nadawania im statusu prawdy (Polit 1999: 211).

Fotografi czny autentyk T. Kantora, zdjęcie rekrutów, w intencji 
twórcy miał być niepodważalnym gwarantem prawdziwości i świa-
dectwem historyczności podjętego symbolicznie w Wielopolu, Wie-
lopolu rzeczywistego dramatu społecznego. Konfrontacji jednostki 
ze śmiercią dającej, wedle reżysera, początek egzystencjalnej wspól-
nocie międzyludzkiej, communitas. Tak więc znaczenie dosłowne, 
zdjęcie z rodzinnego archiwum stało się podbudową znaczenia 
symbolicznego, projektowanej w seansie diagnozy społecznej. 
Jak twierdził bowiem R. Barthes: „z dwóch znaczeń ikonicznych, 
z których jedno jest w jakiś sposób odciśnięte na drugim, znaczenie 
dosłowne jawi się jako podstawa dla znaczenia «symbolicznego»” 
(Polit 1999: 212). Egzystencjalna trauma śmierci, w seansie teatral-
nym T. Kantora odtwarzana symbolicznie, a więc kodyfi kowana 
w języku symbolicznym dzieła sztuki rytualnym „POWTÓRZE-
NIEM”, „procederem śmierci”, jest autorską koncepcją socjogenezy 
wspólnoty. T. Kantor w działaniu rytualnym – intencjonalnym zna-
ku teatralnym – wyraża esencjalnie społeczny rezultat tegoż rytua-
łu, mit założycielski communitas. Traumatyczna fotografi a, odtwo-
rzona procesualnym rytuałem, mityzuje historię wspólnoty, nadaje 
jej także ontyczny status ahistorycznego sacrum, bowiem:

(...) Tylko traumatyczne obrazy (na przykład fotografi e prasowe przedsta-
wiające sceny katastrof lub zbrodni) wymykają się władzy języka i znacze-
nia. Jednak swoisty paradoks polega w tym przypadku na tym, że samo 
przypisanie obrazowi fotograficznemu charakteru trauma-
tycznego równoznaczne jest  jego kodyfikacji,  czyli  nadaniu mu 
charakteru mitu  (Polit 1999: 212). 

Podstawowa, społeczna funkcja fotografi i tak w teorii Barthes’a, 
jak i w praktyce artystycznej T. Kantora, polega na symbolicznej 
konfrontacji widza z rzeczywistym zjawiskiem śmierci, spotkania 
z „możliwością lub faktem śmierci”43. Za sprawą znaku, w seansie 

43 Posługuję się terminologią R. Barthes’a, za: Polit 1999: 212–218.
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teatralnym w odegraniu symbolu dominującego – fotografi i – „widz 
wkracza w dziedzinę dosłownej Śmierci”, doświadcza konieczności 
biologicznej skodyfi kowanej w języku symbolicznym dzieła sztuki 
– w rzeczywistości „maski śmierci”. Maskę tę konstytuuje społecz-
na funkcja rytuału: forma kulturowego komunikatu stabilizującego 
swoisty „dryf” znaczeń jednostkowych i społecznych. W seansie 
T. Kantora ów dryf semantyczny został przetransponowany na kod 
wizualny sztuki teatralnej, wyznacza go zaś fi zycznie rytmiczny 
dryf ciał teatralnej postaci „Fotografa-Śmierci” oraz reprezentacji 
zbiorowości – „Rodziny”. „Wkroczenie” śmierci jednostki, zaistnie-
nie zgonu jednostkowego bytu społecznego we wspólnocie ludzkiej 
twórca wyraził wizualną metaforą otwarcia drzwi:

Fotograf idzie do drzwi. Otwiera./ W skaczącym rytmie przyspieszonego 
fi lmu wkracza,/ podrygując RODZINA. Ustawia się u wezgłowia łóżka./ 
Ciągle podryguje./ Zdjęcie rodzinne z Nieboszczykiem./ Po czym RODZI-
NA zostaje brutalnie wyrzucona (Kantor 2005 IIx: 216).

W Kantorowej koncepcji rytualnego symbolu fotografi i do gło-
su dochodzi jej immanentna zdolność do semantycznej transgresji, 
kulturotwórcza gra ze społecznym, dialektycznym tworzeniem 
znaczeń. Właściwość tę R. Barthes określa mianem punctum44:

Funkcjonuje ono (Barthesowskie punctum) poza moralnością i dobrym sma-
kiem, poza zasięgiem norm i kodów społecznych. (...) Punctum przekracza 
ramy obrazu, w związku z czym widz łapie się czasem na tym, że oczekuje, 
na przykład, spotkania z osobą przedstawioną na fotografi i, lub pragnie 
wejść w widoczną na fotografi i przestrzeń. Dzięki punctum percepcja obra-
zu fotografi cznego zakłada rodzaj fi zycznej, cielesnej interakcji z tym, co na 
niej widoczne (Polit 1999: 217).

T. Kantor dwuwymiarową przestrzeń fotografi i czyni symbo-
liczną przestrzenią dramatu społecznego. W swym teatralnym se-
ansie rytualnym sam artysta wchodzi w ową przestrzeń, ucieleśnia 
interakcje. Aby odtworzyć rytualny proces socjogenezy communitas, 

44 Wymiar punctum R. Barthes przeciwstawia wymiarowi studium. Oba są obecne 
w znaku fotografi cznym, jednakże symboliczna przewaga jednego z nich zmienia 
recepcję społeczną obrazu. Studium to kod kulturowy obecny w fotografi i, konwen-
cjonalny i banalny, punctum jest jego przeciwwagą, elementem transgresji znaczeń, 
według R. Barthes’a – wiedzą społeczną zawartą w doświadczeniu epifanii. Na te-
mat binarnej struktury procesualnego znaku fotografi cznego – zob. Barthes 2000.
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symbolicznej odpowiedzi na biologiczne zjawisko śmierci, nadaje 
banalnej fotografi i rekrutów znaczenie postulatywnej diagnozy 
społecznej, apelu o więź społeczną. Fotografi a, symbol dominujący 
w Wielopolu, Wielopolu, w intencji eksperymentatora miała stanowić 
wezwanie do transgresji jednostki w imię powstania wspólnoty. 
Transgresji, nie zaś totalnej socjalizacji. Żywego communitas, nie zaś 
martwej struktury społecznej. Ponieważ rytuał był dla T. Kantora 
kulturowo powszechnym, choć nie zawsze właściwie rozumianym 
apelem o poszukiwanie optymalnego modelu osobowości społecz-
nej jednostki, etycznym wymiarem wspólnoty.

Reżyser konstruując swą utopię sztuki – projekt społeczeństwa – 
był świadom jej imaginacyjnego, utopijnego, a więc nieistniejącego 
empirycznie charakteru. O sztuce zamkniętej w nieodwiedzanym 
przez rzeczywiste społeczeństwo, Kantorowym „pokoiku wyob-
raźni”, z pełną samoświadomością orzekł więc:

I dopiero na tym (wytworzonym w dziele sztuki) podłożu wrażeń – widz/ 
spostrzeże, że w tym świecie – utraconego dzieciństwa – / wspomnienia 
nadaremnie przywoływanego – i czystej/ imaginacji -/ w miejscu najbied-
niejszym/ możemy odnaleźć – ten utracony mit ewangeliczny -/ który jest 
dla mnie (Kantora) Czystą poezją – i/ zapomniany stan wzruszenia – płacz 
ludzki (Kantor 2005 IIa: 293).

W Kantorowej utopii sztuki możemy odnaleźć nie tylko utraco-
ny mit i zapomniany stan wzruszenia, ale przede wszystkim rze-
czywiste społeczeństwo charakteryzowane poprzez negację w pro-
jekcie zmiany społecznej. Utopia sztuki konserwuje i przechowuje 
bowiem uniwersum symboliczne, systemowe cechy społeczeństwa 
dominujące w generującej ją kulturze. Odzwierciedla strukturę spo-
łeczną zachowaną, bo wyeksplikowaną w opozycyjnej wobec owej 
struktury, zindywidualizowanej postawie estetycznej utopisty.

SEANS TEATRALNY – PROCES RYTUALNY. KONSEKWENCJE UTOŻSAMIENIA

Ciało jednostkowe w Teatrze Śmierci wyraża w intencji twórcy 
kondycję ciała społecznego, diagnozuje zatem status quo struktury 
społecznej. W ten sposób teatr-znak jest nie tylko metaforą egzy-
stencjalną, lecz także i wskaźnikiem sytuacji historycznej, rzeczy-
wistości społecznej zgeneralizowanej i skodyfi kowanej w kodzie 
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symbolicznym dzieła sztuki. Teatr Śmierci w projekcie T. Kantora 
miał sygnalizować różnorodne kryzysy społeczne w ich wymiarze 
politycznym oraz ogólnoludzkim: uniwersalnym. Autorski teatr 
– eksperyment społeczny T. Kantora – jest więc, wedle klasyfi ka-
cji V. Turnera, teatrem liminalnym, choć w odniesieniu do społe-
czeństw nowoczesnych zwanym przez antropologa liminoidalnym. 
Fenomen społeczny owego liminoidalnego, procesualnego dzieła 
sztuki V. Turner, nie uwzględniając w nim niestety nieznanego so-
bie Teatru Śmierci, charakteryzuje następująco:

W naszym społeczeństwie (nowoczesnym) mianem „teatru liminalnego” 
moglibyśmy określić teatr absurdu (Eugene’a) Ionesco, (Fernanda) Arraba-
la i (Samuela) Becketta; wolałbym (Turner) jednak posłużyć się terminem 
„teatr l iminoidalny”,  choć to bardzo niezgrabny neologizm, bo samo zja-
wisko, bliskie (a może nawet pokrewne) rytuałom plemiennym i feudalnym 
różni się jednak znacznie od właściwej tym rytuałom fazy liminalnej jako 
wytwór raczej indywidualny niż kolektywny i jako przejaw raczej krytyki 
niż poparcia celów istniejącego porządku społecznego (Turner 1988: 459).

Cechą dystynktywną teatru liminoidalnego i liminalnej fazy 
rytuału w społeczeństwach plemiennych jest zatem podstawo-
wa i dominująca w teatrach eksperymentalnych oraz marginalna 
w rytuałach plemiennych symboliczna krytyka struktury społecz-
nej. W Teatrze Śmierci seans teatralny powtarza jednakże przebieg 
procesu rytualnego. Powtórzenie to polega na konstruowaniu pro-
cesualnego dzieła sztuki poprzez szereg konstrukcji symbolicznych, 
rytualnych komunikatów: znaczeń wytwarzanych społecznie. Wy-
kreowane przez T. Kantora obiekty symboliczne, wśród nich mię-
dzy innymi przedmioty rytualne: „maszyna rodzinna”, „kołyska 
mechaniczna”, „bioobiekty” oraz postaci rytualne: „kobieta za ok-
nem”, „Sprzątaczka”, „Fotograf”, „Staruszkowie”, służą rytualnej 
demaskacji, czyli teatralnemu uwidocznieniu stereotypów społecz-
nych. W ten sposób artysta wizualizuje mechanizmy unifi kacyjne 
dynamicznej struktury społecznej, odsłania wymiar destrukcyj-
ny uniwersum symbolicznego dominujących dyskursów kultury 
o sztywnej, zrytualizowanej strukturze społecznej (zob. Bokszański 
1997). Rytualizacja w ujęciu T. Kantora jest implikowana funkcjo-
nowaniem w społeczeństwie różnorodnych instytucji opresji. Insty-
tucje bowiem, wedle diagnozy społecznej twórcy, pozbawione są 
ich weberowskiego, racjonalnego wymiaru. Konstytuują one chro-
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niczny, liminalny chaos w znaczeniu nadanym mu przez Arnolda 
van Gennepa (2006)45. Rytuały związane ze społeczną akceptacją 
trwania instytucji, wraz z praktykami socjalizacyjnymi, którym jest 
poddawana jednostka, stają się zatem rytuałami profanacyjnymi, 
aktami degradacji jednostkowego bytu społecznego, anihilacją in-
dywiduum, którego inicjacyjna reintegracja okazuje się w rezulta-
cie dezintegracją, doświadczeniem społecznego profanum, nie zaś 
sacrum. Kantorowymi instytucjami profanacji są więc: szkoła, z jej 
„nocnymi lekcjami”, historia zwana „majaczeniami historyczny-
mi”, rodzina, zdesakralizowana już w fi zjologicznym akcie porodu 
jednostki, tradycja i jej spersonalizowane hipostazy: „Prometeusz” 
i „Salomon”, wreszcie fundacyjna dla każdej wspólnoty śmierć, in-
stytucja manifestująca się w rytuale „uroczystego pogrzebu”. Szcze-
gólnie istotną dla artysty, niejako obsesyjną w jego twórczości insty-
tucją społeczną jest szkoła. Szkole poświęcił przecież odrębny seans 
rytualny, Umarłą klasę. Do jej znaczenia dezintegracyjnego: destruk-
cyjnej funkcji, negatywnie waloryzowanej socjalizacji, której nośni-
kiem społecznym jest proces edukacyjny, powracał awangardowy 
eksperymentator wielokrotnie. „Rytualne oblicze szkoły”46 to, we-
dług niego, jej szkodliwa dla integralności indywiduum właściwość 
uspołeczniania, czyli deindywidualizowania znaczeń. Powyższa 
refl eksja T. Kantora kongenialnie koresponduje również z pogląda-
mi na znaczenia społeczne, znanymi badaczom społecznym z kla-
sycznych prac Floriana Znanieckiego twierdzącego, że: „znaczenie 
jest systemowe: należy do systemu doświadczeń i działań, a więc 
do swojego ustalenia potrzebuje społecznego rytuału” (za: Hałas 
2001: 189). Dla T. Kantora – performera – znaczenie społeczne to 
rytuał celebrowany przez wspólnotę, rezultat złożonych działań 
społecznych. Jego najtrafniejszą wizualizacją jest performans, pro-
cesualna forma symboliczna, w realizacji artysty – seans teatralny 
dopełniany następnie partyturą. Jak pisał J. Grotowski o instytucji 
performera i jego roli w dynamicznej strukturze społecznej:

45 Antropologicznej analizy obrzędów przejścia w kontekście zdolności aplika-
cyjnych teorii van Gennepa do kultury współczesnej dokonała Jolanta Kowalska 
(2003: 380–390).

46 W powyższym sformułowaniu parafrazuje tytuł pracy Mariusza Dembiń-
skiego: Rytualne oblicze lekcji, poświęconej stworzonej przez autora metodzie „ry-
toskrypcji” – badaniu procesów rytualizacji obecnych w systemach edukacyjnych 
– zob. Dembiński 2005.
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Performer – z dużej litery – jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, 
który gra innego. Jest tancerzem, kapłanem, wojownikiem47; jest poza po-
działami na gatunki sztuki. Rytuał to performance, akcja spełniona, akt. 
Zwyrodniały rytuał jest widowiskiem (Grotowski 2005). 

T. Kantor utożsamiał proces rytualny z sensem teatralnym. Na-
dawał swej utopii sztuki skonceptualizowanej w Teatrze Śmierci 
rangę diagnozy społecznej. Diagnoza ta negatywnie ocenia struk-
turę, dowartościowując jednostkę. Powstały, nieunikniony – zda-
niem T. Kantora – konfl ikt społeczny, dramat rozgrywający się po-
między jednostką a społeczeństwem – jest rytuałem odsłaniającym 
dialektykę znaczeń jednostkowych i społecznych, a także de facto 
źródłem sztuki, która stanowi symboliczną odpowiedź jednostki na 
rzeczywistość historyczną. Artysta wierzył w możliwość mediacji 
interpersonalnej dialogu poprzez sztukę – szansę wypracowywa-
nia społecznych kompromisów, również politycznych – za sprawą 
języka formy symbolicznej – dzieła sztuki. Wiara ta, paradoksalna 
teoria egzystencjalnego communitas, wypowiedziana kodem sym-
bolicznym sztuki zaowocowała fenomenem społecznym Teatru 
Śmierci. Poznając dzieło Teatru Śmierci, poznajemy więc zarazem 
społeczny projekt artysty. Charakterystykę struktury społecznej za-
wartą w subwersywnie potraktowanym przez twórcę, zanegowa-
nym uniwersum symbolicznym. Warto jednak pamiętać, że negacja 
świadczy – często wbrew intencji kontestatora – o głębokiej interna-
lizacji norm, którym aktywna jednostka konsekwentnie zaprzecza. 
Aby przecież zaprzeczyć, trzeba znać i rozumieć przedmiot swej 
negacji. Trzeba być jej aktywną częścią.

47 Na temat rytualnych funkcji szamana – zob. Eliade 1994; Szyjewski 2005. 
Istotnym zagadnieniem w społecznym wymiarze szamanizmu jest także problem 
podmiotowej świadomości jednostek uczestniczących w rytuale – zob. Myerhoff 
1998: 29–31.



2. Słowo i tekst – werbalizacja rytuału

KANTORA GEST SEMANTYCZNY. „POWTÓRZENIE”  JAKO FIGURA MITYZACJI

Dla T. Kantora intencjonalny akt powtórzenia jest zarazem wskaź-
nikiem utrwalonego, bo zwerbalizowanego działania rytualnego: 
znakiem modus vivendi kulturowych form mitu. Rytuał, akt twórczy 
sformalizowany w dziele sztuki, wypowiedziany, czyli zwerbalizo-
wany, może zostać wyłącznie mitem. Wypowiadając zatem w par-
tyturze seans, artysta generuje mit, stając się jednocześnie podmio-
tem przenoszącym znaczenia balansujące między jednostkowymi 
i grupowymi biegunami struktury społecznej. Twórca czyni więc 
widocznym ów społeczny dryf znaczeń. Odsłania układ elemen-
tów, relacje seansów i partytur budujących procesualny znak – Teatr 
Śmierci. T. Kantor o społecznej dialektyce znaku, antynomii obecnej 
w powtórzeniu – przeniesieniu znaczeń – pisze następująco:

To PRZENIESIENIE odbywa się w specjalny sposób,/ niemal metodą wzię-
tą ze świata dzieci:/ przez POWTARZANIE./ Powtarzanie posiada różne 
warianty. (...) Gdyby czas ścisnąć – / mielibyśmy powtarzanie doskona-
łe, nieskończone, przerażające, nieludzkie,/ bowiem nasz poczciwy, stary 
„czas kalendarzowy”, „stosowany” i przystosowany/ do naszego organi-
zmu –/ nie byłby w stanie ochronić nas przed widokiem równocześnie:/ 
wieczności i PUSTKI./ Czyli śmierci./ (...) Powtarzanie odejmuje (bowiem) 
realności jej funkcję życiową, jej życiowe znaczenie, siłę/ życiowego, prak-
tycznego działania (Kantor 2005 IIe: 341–342).

Symboliczny akt repetycji – powtórzenie – reprodukuje rzeczy-
wistość społeczną, poddając ją procesowi mityzacji. Czas kalen-
darzowy przestaje obowiązywać, a charakterystyki historycznego 
społeczeństwa stają się ogólnymi prawami funkcjonowania Kanto-
rowej wspólnoty ludzkiej. Powtórzenie służy więc nie tylko symbo-
licznemu zaistnieniu ahistorycznej i aczasowej rzeczywistości mitu, 
lecz także i powieleniu: podkreśleniu specyfi ki rzeczywistości aktu-
alnej, która jest kodyfi kowana w autonomicznej formie dzieła sztu-
ki. Stąd artystyczna iluzja – rzeczywistość dzieła sztuki – jest zara-
zem symboliczną deziluzją historycznej rzeczywistości społecznej. 
Taki jest elementarny sens iluzji: 
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Chodzi mi (Kantorowi) o uchwycenie elementarnego sensu iluzji. Jeśliby 
chodziło tylko o powtórzenie, odbicie rzeczywistości – np. szafy – to dla-
czego nie wystarcza wykonanie DRUGIEJ szafy identycznej?/ Oczywiście 
odpowiedź jest prosta: ponieważ chodzi o to, aby „powtórzyć” szafę w spo-
sób sztuczny, aby odjąć jej życiową funkcję. A to można osiągnąć, jedynie 
umieszczając ją w sferze złudzenia (Kantor 2005 IIc: 336).

Tak konceptualizowana iluzja jest paradoksalnie deziluzją, diag-
nozą społeczną: „Tak ujęta, przedstawia nam się jako powtórzenie, 
odbicie, reprodukcja rzeczywistości, istniejącej poza samym dzie-
łem” (Kantor 2005 IId: 337).

W partyturze – werbalizacji seansu – akt powtórzenia, jednost-
kowego przytoczenia znaczeń społecznych, jest realizowany na 
poziomie symbolicznym słowa. Ponieważ działanie rytualne ulega 
transpozycji, podlega autorskiemu przełożeniu go na język werbal-
ny (słowa), w rezultacie powstaje mit (wypowiedziane działanie). 
T. Kantor sięga w ten sposób do symbolicznego rezerwuaru mitu 
rozumianego jako słowo powtórzone, o którym to słowie-micie Ge-
rardus van der Leeuw pisze, że:

nie jest właściwie niczym innym jak słowem. Nie jest spekulacją ani poema-
tem, prymitywną interpretacją świata ani fi lozofi ą w zarodku (jakkolwiek 
może być i niekiedy jest tym wszystkim). Jest słowem mówionym, które 
powtarzane, posiada moc rozstrzygającą. Albowiem tak samo jak do istoty 
świętego działania należy to, że jest powtarzane, tak też istotą mitu jest to, 
że opowiada, że od nowa jest wypowiadany (Leeuw 1997: 456).

Dla T. Kantora powtórzenie owo, w swym statusie ontycznym po-
zbawione wymiaru sacrum, wskazuje jednakże na status społeczny 
artysty, twórcy rzeczywistości społecznej dzieła sztuki będącej meta-
komentarzem do rzeczywistości historycznej. Artysta to zatem kon-
struktor świata możliwego, ale nierzeczywistego. Świat powtórzony, 
jedynie projektowany w dziele sztuki, w partyturze Wielopola, Wie-
lopola zostaje przez eksperymentatora wypowiedziany tymi słowy:

Będziemy świadkami jeszcze jednej nie najwierniejszej/ powtórki. /  Nic 
nie da się wiernie z przeszłości powtórzyć./ MANEKINY-SOBOWTÓRY 
mają w tym swój właściwy i nie/ najlepszy udział./ W końcu sztuka jest 
falsyfi katem. Jest w tym/ jej głębia i tragiczny urok (Kantor 2005 IIy: 261).

Sztuka jest falsyfi katem, nie w społecznej jednak, lecz w jej mi-
tycznej i demiurgicznej wykładni. Akt powtórzenia reprodukuje 
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rzeczywistość społeczną, stanowiąc zarazem obrazoburczą rekrea-
cję, wtórny akt stworzenia. Wedle projektu Teatru Śmierci ludzkie 
powtórzenie boskiego aktu kreacji jest bezwarunkowo i zawsze fal-
syfi katem, dlatego też projekt utopii sztuki w ostatecznym rozra-
chunku okazuje się realizacją antyutopii. W 14 sekwencji partytury 
Wielopola, Wielopola, zatytułowanej znacząco Zdemaskowane oszustwo 
„POWTARZANIA”, o bohaterach działania rytualnego: wujach, 
T. Kantor orzeka, że uczestnicząc w rytuale:

Wnoszą powód o „POWTÓRZENIE”. Powtórzenie tego, co już raz zostało 
stworzone przez Boga i naturę. Wszystko to/ obraca się w kręgu jakiejś 
dziwnej, metafi zycznej zabawy/ DZIECI. (...) Ci dawaj idioci są chyba na-
rzędziem jakiejś wyższej siły/ i wyobraźni, nie są bowiem zdolni do zro-
zumienia WINY/ stworzenia bezbożnego wizerunku na LUDZKIE PODO-
BIEŃSTWO (Kantor 2005 IIy: 248).

Symbolicznym produktem i społeczną konsekwencją intencjo-
nalnego działania symbolicznego – aktu twórczego – jest zawarta 
immanentnie w rzeczywistości społecznej dzieła sztuki, zdesakra-
lizowana wspólnota. W ten sposób, w ujęciu etiologii społecznej 
T. Kantora, akt twórczy zyskuje społeczną recepcję aktu herezji, 
wymiar awangardowej diagnozy społecznej statusu artysty. Po-
wyższe autorskie przekonanie jest również symbolicznym echem 
tradycji pojmowania przez awangardowych twórców ich arty-
stycznych wytworów – sztuki awangardowej jako dewaluowanej 
przez społeczeństwo sztuki profanacji, działania niemieszczącego 
się w ramach instrumentalnie pojmowanego społecznego sacrum, 
zdroworozsądkowej aktywności społecznie użytecznej. W symbo-
licznej konstatacji T. Kantora samo bycie artystą w sformalizowa-
nej strukturze społecznej czyni z twórczej jednostki wykluczonego 
herezjarchę. Kantorowa ironia wypowiadana wobec takiej postawy 
społecznej masy jest obecna w partyturowych zapowiedziach wie-
lu sekwencji, o których eksperymentator wielokrotnie pisze, że są 
one „«Mrocznym» procederem POWTARZANIA”48. W swoistym 
motcie czwartej sekwencji Wielopola, Wielopola autor eksponuje ów 
ironiczny osąd społeczeństwa, niemalże skandując zaprzeczone 
sacrum wspólnoty. Parodiuje swoistą doxę zdrowego, społecznego 
rozumu tymi słowy: „Nie można bezkarnie ważyć się powtarzać 

48 Por. sekwencję drugą Wielopola, Wielopola i jej argument dramatyczny: „Mrocz-
ny” proceder POWTARZANIA/ Drzwi, czyli niemoc Wuja Karola (Kantor 2005 IIy: 226).
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czegoś,/ co już było raz w życiu/ Czas zmącony się mści” (Kantor 
2005 IIz: 227). 

Bohaterów wspomnianej powyżej sekwencji twórca charakte-
ryzuje także jako sprofanowanych członków wspólnoty, jednostki 
wykluczone ze społeczeństwa, zapowiadając ich role w seansie jed-
noznacznie wartościującą formułą: „Babka i niepogrzebany Ksiądz, 
czyli grzeszna powtórka/ śmierci Księdza” (Kantor 2005 IIz: 227). 
W piątej, następnej sekwencji partytury, zostaje również określo-
na ostateczna diagnoza dramatis personae rzeczywistości społecznej 
dzieła sztuki – patomorfi cznych jednostek społecznych, „Sobowtó-
rów”. „Sobowtóry [to] – osobniki powtórzone/ Dwuznaczna hie-
rarchia: Manekiny, prawie żywe/ i Aktorzy Żywi, ale już we wspo-
mnieniu”. Wreszcie pada istotna deklaracja i postulat artystyczny 
Teatru Śmierci: „Naprawdę żywymi są w teatrze tylko Widzowie” 
(Kantor 2005 IIy: 227).

Wprowadzenie przez T. Kantora nieprzekraczalnej linii demar-
kacyjnej, bariery pomiędzy twórcą i dziełem a jego odbiorcą – wi-
dzem, w projekcie artysty jest naznaczone kulturowym bagażem 
semantycznym binarnej opozycji życia i śmierci. Antynomia ta 
posiada w diagnozie społecznej artysty wykładnik strukturalnego 
napięcia postaci jednostka – społeczeństwo. Napięcie owo jest nato-
miast istotą procesualnego i dialektycznego znaku – Teatru Śmierci. 
Znaczenie wytwarzane społecznie wraz z jego biegunowym dry-
fem – rozdźwiękiem pomiędzy komponentami indywidualnymi 
i grupowymi znaku – stanowi dla T. Kantora podstawowe źródło 
mitotwórstwa, genezę wypowiadanego w partyturze mitu. Twór-
czą zasadę artysty ściśle odzwierciedla twierdzenie R. Barthes’a, 
który orzeka explicite, że „znaczenie jest właściwym mitem, podob-
nie jak Saussure’owskim znakiem jest słowo (lub dokładniej kon-
kretna całość)” (....). Całość znaczącą, procesualny znak w Teatrze 
Śmierci tworzą jego dwa elementy: seans i partytura. W ten sposób 
działanie rytualne wypowiada analogiczna wobec niego werbaliza-
cja, fenomen społeczny zwany przez Wilhelma Wundta zjawiskiem 
„żywego mitu”. Jak twierdzi W. Wundt:

Żywy mit stanowi [jednak] dokładną paralelę do obrzędu, a nawet sam 
jest obrzędem. (...) Mit nie jest zatem refl eksją, lecz czystą aktualnością. Jest 
powtarzaną relacją o potężnym zdarzeniu: relacja zaś to to samo, co powtó-
rzenie: jest ona obrzędem w słowach (Leeuw 1997: 456).
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Partytura, wypowiadając działanie rytualne, uwidacznia więc 
mit, jednakże tożsamość ta jest uwikłana w społeczną dialektykę 
znaczeń, które mit zamknięty w dziele sztuki inkorporuje. T. Kan-
tor jest bliski w swej artystycznej praktyce Campbellowskiemu 
paradoksowi mitu, fenomenowi transgresji znaczeń społecznych 
obecnych w znaku. Joseph Campbell uczynił ten paradoks defi ni-
cją mitu, konstatując, że „mit to marzenie społeczne, a marzenie to 
indywidualny mit” (Campbell 1994: 120). Podążając tropem twier-
dzenia J. Campbella, mit jest więc zawsze równie jednostkowy, co 
społeczny. Dlatego też i zmityzowane dzieło sztuki niesie z sobą in-
formacje o społecznym indywiduum, czyli jednostce strukturalnie 
niesamoistnej, bo każdorazowo usytuowanej w możliwej do iden-
tyfi kacji strukturze społecznej. Aby ów znak scharakteryzować, 
T. Kantor w semantycznie znaczącym geście powtórzenia dokonuje 
estetycznego zabiegu redukcji „semantyczności”, o czym informuje 
na kartach Notatnika reżyserskiego:

Aby jednak tej awanturze [jednej z sekwencji] odebrać fabularność, zre-
dukujemy jej „semantyczność” do układu prawie abstrakcyjnego, bo nie-
wiodącego do żadnego celu, ale zachowującego całą „mięsistość” mowy, 
jej najbardziej codzienne zwroty, graniczące z jakimś kompletnym niedołę-
stwem mentalnym, bez cienia treści rzeczowej (Kantor 2005 IIm: 166).

Werbalizacji zrytualizowanych, codziennych czynności towa-
rzyszy ich społeczna karykatura, Kantorowa praktyka mityzacji dą-
żąca do wykazania za pośrednictwem warstwy estetycznej dzieła 
sztuki społecznego status quo, które można określić mitotwórczym 
mianem regresus ad absurdum, demaskacją społecznie motywowa-
nego rytuału. 

Wyrazistym przykładem Kantorowej praktyki odsłaniania me-
chanizmów społecznych codziennych zachowań – nawyków – jest 
trzecia sekwencja seansu Wielopola, Wielopola. Rytuał doprowadzo-
ny do granic absurdu okazuje się w jej symbolicznej przestrzeni 
wskaźnikiem rzeczywistości zmityzowanej, aczasowej i ahistorycz-
nej, śmiertelną „powtórką” codzienności. „Gdy pewnego dnia skur-
czy się nasz czas «kalendarzowy», nic nas nie uchroni – diagnozuje 
T. Kantor – przed widokiem wieczności i śmierci, czyli bezcelowej 
«powtórki» codzienności (Kantor 2005 IIy: 239).

Prezentacją – praktyczną demonstracją koncepcji „redukcji se-
mantyczności” – staje się natomiast w partyturze Wielopola, Wielopola 



96 OD RYTUAŁU DO MITU? TEATR ŚMIERCI TADEUSZA KANTORA...

sekwencja zatytułowana ELEMENTARZ UBIERANIA, wizualizacja 
społecznego wymiaru nawyków – rytuałów codziennych zinternali-
zowanych przez jednostkę w procesie socjalizacji. T. Kantor w infor-
macji włączonej do partytury dopełnia jej charakterystyki:

Treścią tej sekwencji jest wielokrotne powtarzanie dwu czynności tego sa-
mego gatunku, wykonywanych w tym samym czasie, lecz w kolejności od-
wrotnej, przez dwu aktorów-sobowtórów, którzy są powtórzeniem samych 
siebie./ Czynnościom towarzyszą odpowiednie krótkie teksty również po-
wtarzane wielokrotnie, których treść dyktowana jest podobną odwrotnoś-
cią./ Wypełnienie tych dwu równoczesnych czynności będziemy nazywać 
turą./ W ciągu jednej tury Wuj Olek rozbiera się (zdejmuje kapelusz, palto, 
kamizelkę), a Wuj Karol w tym samym czasie ubiera się (wdziewa: kape-
lusz, kamizelkę, palto) (Kantor 2005 IIy: 239).

„Rytuał ubierania” (Kantor 2005 IIy: 243), a także jego symulta-
niczna „powtórzona” odwrotność tworzą sumarycznie wewnątrz 
Teatru Śmierci-znaku awangardową transformację semiotyczną. 
Efekt ten warunkuje proces mityzacji rzeczywistości społecznej 
dzieła sztuki. Przemieszczenie znaczeń, czyli transformacja semio-
tyczna, której jest poddany znak w projekcie teatralnym T. Kantora, 
uwidocznia się szczególnie istotnie w sekwencjach z udziałem po-
staci rytualnej Sprzątaczki, to ona bowiem: „z okropną obojętnoś-
cią, dokładnie i systematycznie dokonuje rytuału mycia trupów” 
(Kantor 2005 IIw: 170). Ona także, materialna metafora śmierci 
społecznej, wybiera ofi ary swej powinności. Jak objaśnia T. Kantor 
w sekwencji opatrzonej komentarzem „DALSZE MYCIE ZWŁOK”:

W czasie tych wypadków [przebiegu seansu] SPRZĄTACZKA/ kontynuu-
je swoje „mycie zwłok”./ Z kolei temu brutalnemu i bezwstydnemu rytua-
łowi zostaje poddana KOBIETA Z MECHANICZNĄ KOŁYSKĄ-ROZHU-
LANTYNA (...) (Kantor 2005 IIw: 175).

Symboliczny akt repetycji w partyturze Umarłej klasy jest dodat-
kowo wzmacniany elementami audytywnymi rytuału, spośród któ-
rych najbardziej znaczący jest powracający jako klamra kompozy-
cyjna seansu „banalny, sentymentalny walc”: „Gdyby jeszcze raz/ 
wrócił dawny czas” (Kantor 2005 IIw: 61). Funkcja symbolicznej 
ewokacji przypisana przez T. Kantora owej popularnej melodii tak-
że służy mityzacji rzeczywistości społecznej dzieła sztuki, osiąganej 
konsekwentnie poprzez rytualny akt powtórzenia. Walc ten:
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(...) Przez kolejne nawarstwienia i nieustanne,/ w nieskończoność/ po-
wtarzania/ staje się rozpaczliwym i nadaremnym/ przywoływa-
niem.. ./ Przez to nieustępliwe powtarzanie,/ nie do zniesienia,/ dzia-
łające hipnotycznie – / niemal ten cały czas przeszły, utracony i umarły/ 
przywraca do życia (Kantor 2005 IIw: 62).

„Hipnotyczne powtórzenia” są znaną zasadą trwania rzeczywi-
stości Eliadowskiego „mitu wiecznego powrotu” (Eliade 1998), dla 
T. Kantora natomiast także i rzeczywistość historyczna w próbie jej 
wypowiedzenia w dziele sztuki zyskuje rangę mitu. Przekonaniu 
temu artysta daje wyraz w koncepcji „majaczeń historycznych”, 
w których trakcie:

(...) wyuczone na pamięć słowa,/ w mozole wykute w pamięci/ jak sa-
motne, zimne pomniki,/ często w tej pamięci zamazane, (...)/ powtarzane 
obłąkańczo,/ coraz głośniejsze,/ wznoszące się do krzyku/ i tym bardziej 
puste,/ powtarzane (są) z rozpaczą, płaczem/ ... z rezygnacją... (Kantor 
2005 IIw: 69).

Celem owych praktyk rytualnych jest nowe: symboliczne, czyli 
społeczne status quo, czas immanentny dziełu sztuki, o którym arty-
sta orzeka, że „z wolna wygasa (w nim])ta zacięta bitwa/ złudzeń, 
w której garstka szalonych/ staruszków resztkami pamięci usiłu-
je sforsować/ niewidzialną linię czasu, który umarł” (Kantor 2005 
IIw: 76).

Kondycję umarłego czasu społecznego uobecnia symbol rytual-
ny – postać liminalna PROSTYTUTKI-LUNATYCZKI oraz jej zna-
czące działanie symboliczne. Z zapisu seansu – partytury – dowia-
dujemy się więc, że w rytualnym akcie powtórzenia:

Z ławki podnosi się PROSTYTUTKA-LUNATYCZKA./ Odbywa i powta-
rza swoją/ nocną profesjonalną turę. Powtarza ją/ w tę dziwną noc wokół 
ławek szkolnych./ Daremną turę, tak, jak żałosnym i bez żadnych/ szans 
jest jej obsceniczny gest odsłaniania piersi (Kantor 2005 IIw: 68).

W liminalnej diagnozie świata społecznego dzieła sztuki trwa 
proces rytualny:

To, co się teraz (w owym „czasie umarłym”) zaczyna, to już nie jest/ lekcja 
szkolna, ale dziwna zabawa dzieci,/ okrutna, pełna niezrozumiałych skró-
tów, odnośników, umownych znaków... (Kantor 2005 IIw: 96).
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W symbolicznym akcie repetycji wszystkie jego postaci, używa-
jąc określeń T. Kantora, „i jedni, i drudzy stają się niemal/ kapła-
nami jakiegoś pierwotnego, równocześnie/ ostatecznego rytuału” 
(Kantor 2005 IIw: 99). Rytuał społeczny zostaje przetransponowany 
przez artystę na język kodu symbolicznego dzieła sztuki, powstaje 
dzięki temu rytuał estetyczny. Symbolicznym tworzywem pozosta-
je jednak zawsze i bezwarunkowo intencjonalny akt powtórzenia:

Środkiem naturalnym staje się powtarzanie tego samego słowa czy kilku 
słów. Powtarzanie to ma wszystkie odcienie uczuć, od nadziei, żałości do 
rozpaczy,/ uporu, jakiegoś „dobijania się” do świata zewnętrznego.../ 
Brak łączeń powoduje inny środek wyrazu języka dzieci: przeskakiwanie 
w odległe tereny znaczeniowe, niespodziewane i dziwne skojarzenia.../ 
Tworzy się jakaś żałosna kantylena,/ litania,/ podobna do modlitwy,/ peł-
na westchnień, inwokacji, próśb... (Kantor 2005 IIg: 104).

Akt powtórzenia jest próbą jednostkowego rozstrzygnięcia 
znaczeń społecznych budujących procesualny znak. Powtórzenie 
powinno być, wedle projektu T. Kantora, aktem poznawczym, ini-
cjacją w zrozumienie specyfi ki społecznej uniwersum kulturowe-
go. W Umarłej klasie akt ten artysta zobrazował parodią odpowie-
dzi wywołanego przez nauczyciela ucznia, jednostki odpytywanej 
z wiedzy wyuczonej, a więc i ową wiedzę determinowaną kultu-
rowo powtarzającej. Wypowiedź tę, symboliczną repetycję dookre-
śla powtórzenie aktu społecznego nadawania znaczeń, w realizacji 
T. Kantora zaprzeczonego, bo narzuconego strukturalnie procesu 
poznawczego. Tę przerysowaną sytuację społeczną twórca opisuje 
jako:

Kompletną amnezję i paraliż pamięci./ Jąkanie się./ Gwałtowne szukanie 
w pamięci./ Powtarzanie, aby zyskać na czasie./ Powtarzanie męczące 
osiągające granice abstrakcji./ Jakieś rozpaczliwe czepianie się resztek zna-
czeń, określeń./ Twierdzenie i zaprzeczanie równocześnie./ Dochodzenie 
do czystego absurdu (Kantor 2005 IIm: 123).

Ośrodkiem działań rytualnych jest w powyższej sekwencji par-
tytury słowo. Słowo także, w rytualnym powtórzeniu, staje się 
czynnikiem mityzacji rzeczywistości społecznej dzieła sztuki. Par-
tytura ulega zatem procesowi mityzacji za sprawą przemieszczenia 
znaczeń, owej redukcji „semantyczności” dokonanej przez twórcę 
na poziomie słowa. Tak powstaje kulturowy mit przemieszczony, 
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znaczenie społeczne aktywne: dryfujące w Teatrze Śmierci-znaku. 
Formułę tak rozumianej mityzacji najtrafniej ujął R. Barthes w swej 
hipotezie mitu konceptualizowanego jako słowo. Badacz defi niuje 
bowiem mit w implicytnej kategorii kulturowej transgresji, orzeka-
jąc, iż „mit jest słowem skradzionym i zwróconym, tyle że słowo, 
które mit zwraca, nie jest zupełnie takie samo jak słowo skradzione: 
nie zostało na powrót włożone na miejsce” (Barthes 1970: 44).

W realizacji Teatru Śmierci T. Kantora „przemieszczone, skra-
dzione i zwrócone słowo” – znak determinowany piętnem indywi-
dualnego i społecznego znaczenia – w jego rytualnym powtórzeniu 
generuje rzeczywistość symboliczną mitu. Kreowaniu tej rzeczy-
wistości służą zróżnicowane i niestabilne symbolicznie działania 
rytualne, wśród nich poddany transformacji semiotycznej akt od-
czytywania listy (nie)obecności umarłych uczniów utożsamionej 
w seansie i partyturze Umarłej klasy z tradycją katolickich wypo-
minków, o których rytualnym przebiegu twórca pisze:

Jesteśmy (twórca i widzowie) na szczytach surrealistycznej/ wolności wy-
razu i działania.// Już wcześniej fale „WYPOMINKÓW”, wydające się nie 
mieć końca, zaczęły/ się mącić, tracić swoją rytualną/ monotonię, burzyć 
się, jakby dochodził/ do głosu inny żywioł, kantylena/ rezygnacji zaczę-
ła przechodzić w jakieś namiętne wołania,/ nagłe spazmatyczne okrzyki 
rozpętanych/ żądz i zwierzęcych instynktów... (Kantor 2005 IIw: 145–146).

Innym przykładem działań rytualnych doprowadzonych do 
absurdu jest również metakomentarz autorski dotyczący wpro-
wadzonych do seansu Umarłej klasy za sprawą intertekstu Tumora 
Mózgowicza Witkacego rytualnej prezentacji „kolonialnych nagu-
sów”. O nich to w Notatniku reżyserskim pisał T. Kantor: „mamy (na-
tomiast) dwu nagusów. Relikty i ofi ary funebralnego i orgiatyczne-
go rytuału” (Kantor 2005 IIm: 147). Rytualna kondensacja symboli 
jest dopełniana w Umarłej klasie elementem audytywnym rytuału, 
efektem dźwiękowym towarzyszącym działaniu rytualnemu po-
staci, stukotem „kul w kołysce oraz kołatek”:

Rytmiczny stukot kul w kołysce/ Uczniowie biegną dookoła/ ławek,/ 
zatrzymują się przed/ KOBIETĄ skuloną nad KOŁYSKĄ,/ plują na nią/ 
rzucają w nią strzępami książek,/ znęcają się nad nią,/ obrzucają niemymi 
obelgami,/ biegną dalej, bieg staje się/ ceremonią rytualną,/ jakimś ok-
rutnym wykluczeniem/ ze społeczności  (Kantor 2005 IIw: 163–164; 
wyróżnienia moje – A.K.) (...) Wtedy w rytm drewnianego stukotu/ kul 
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daje się słyszeć pieśń/ KOBIETY Z MECHANICZNĄ KOŁYSKĄ – / koły-
sanka śpiewana w języku/ jidysz (2005 IIw: 164).

„Rytualna ceremonia wykluczenia” dotyczy w Teatrze Śmierci 
każdej jednostki, zaś parodia kulturowej ikony macierzyństwa – 
matki śpiewającej kołysankę dziecku – czyni ów drastyczny obraz 
obrzędowego znieważania wyrazistym symbolem rytualnym za-
przeczonej wspólnoty, struktury społecznej pozbawionej między-
osobowej więzi ludzkiej. W Teatrze Śmierci każdy akt socjalizacji: 
pierwotnej lub wtórnej, staje się aktem jednostkowej dezintegracji 
społecznej. Ten odwrócony, symbolicznie zaprzeczony schemat 
kulturowy inicjacji T. Kantor realizuje symultanicznie na kilka 
sposobów wyrażających mechanizmy strukturalne sprofanowanej 
brakiem więzi wspólnoty. Podstawowym modułem realizacji tego 
symbolicznego przemieszczenia jest instytucja szkoły wraz z jej me-
todami socjalizacyjnymi aplikowanymi jednostce. Ironicznie prze-
rysowany mistrz rytualny: NAUCZYCIEL, reprodukując społecz-
ny system wiedzy, jest dla uczniów personalizacją generowanych 
przez bezosobową strukturę mechanizmów unifi kacji 

Przeskakuje on ze swoim podpowiadaniem z jednego (ucznia)/ na drugiego, 
w zależności, który z nich/ się pojawia./ Zupełnie zdezorientowany/ i ab-
solutnie „zmechanizowany”,/ w tej ogłupiałej litanii (Kantor 2005 IIw: 57).

Efekt bezrefl eksyjnego, mechanicznego powtarzania, a więc 
praktyki społecznej rytualizowania wiedzy, T. Kantor zmaksyma-
lizował w Umarłej klasie w scenie nauki alfabetu. Podważył tym sa-
mym ironicznie najbardziej fundamentalny, dogmatyczny wymiar 
kultury europejskiej, jej rytualną tekstowość – pismo49. W tej kon-
strukcji symbolicznej Teatru Śmierci NAUCZYCIEL, funkcjonariusz 
obcych indywiduom sił strukturalnych, ucząc mnemotechnicznego 
wierszyka, nadaje procesowi edukacyjnemu znamię homogenizacji 
jednostek w plastyczną masę, Kantorową „pierwszą materię”. NA-
UCZYCIEL działa więc śmiercionośnie, bo strukturyzujaco:

(...) Ujarzmia klasę nudnym/ alfabetem/ Zawodząco. (...)/ alfabet przecho-
dzi w lament, /zawodzenie,/ coraz wyraźniejszy JĘK,/ ROZPACZ... (...)/ 
Wszystko powoli cichnie./ Nieruchomieje.// Poprzez to beznadziejne zawo-
dzenie/ zaczyna przebijać inna melodia:/ WALC (Kantor 2005 IIw: 60–61).

49 Na temat kulturowego związku symbolicznego pisma i rytuału – zob. Goody 
2006: 84–86.
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Nauczyciel – dominujący symbol liminalny procesu rytualnego 
– posiada moc zadawania śmierci biologicznej, która w etapie pro-
gowym inicjacji jest wskaźnikiem śmierci społecznej. T. Kantor z za-
sady tej czyni wizualizowaną w Umarłej klasie materialną metaforę 
społecznej dezintegracji jednostkowego bytu społecznego: ucznia. 
Ujęty jako podmiot profanujący nauczyciel-mistrz rytualny:

Niby patrzy ciągle przed siebie, ale/ wiadomo, że „od wewnątrz” świdru-
je oczyma/ całą klasę.../ Wskazuje palcem wybrane ofi ary! Tym palcem/ 
skazuje ich na śmierć./ Ofi ary pytań i palca padają martwe na ziemię,/ jak 
trafi one śmiertelnie./ Kolejno! (Kantor 2005 IIw: 54).

Gest powtarzany wielokrotnie, gest wywołania do odpowiedzi, 
wskazywania palcem, jest znakiem performatywnym, diagnozą 
śmierci totalnej unicestwiającej elementy struktury społecznej – jed-
nostki. Niememu, bo niezwerbalizowanemu, pantomimicznemu 
znakowi T. Kantor nadaje rangę gestu znaczącego, nacechowane-
go semantycznie powtórzenia, owego działania rytualnego, które 
wypowiedziane będzie następnie mitem – zapisem partyturowym. 
Ten mit zaprzeczonej kreacji w ostatecznym rozrachunku okazuje 
się w Teatrze Śmierci mitem eschatonu, dokonaną w słowach sym-
boliczną legitymizacją struktury rozpadu. Struktura ta jest, wedle 
projektu teatralnego T. Kantora, wspólnotą śmierci – znakiem dez-
integracji oraz anomii jednostkowej i społecznej. Diagnoza społecz-
na uzyskiwana przez eksperymentatora estetycznymi środkami 
symbolicznego kodu teatralnego została jednakże postawiona już 
w początkowej sekwencji, jednej z inicjalnych w Umarłej klasie, za-
tytułowanej NIEME PROŚBY. PALCE. Sekwencja ta stanowi sym-
boliczną syntezę Kantorowej diagnozy społeczeństwa, metaforę 
uniwersum symbolicznego wyrażonego w sieci procesualnych 
znaków. Artysta w partyturze Umarłej klasy dał zatem wyraz swej 
metateorii skodyfi kowanej dziełem sztuki – refl eksji dotyczącej 
społecznego statusu znaku. Wypowiedział ją bowiem w rytualnym 
działaniu budującym dzieło sztuki, tak relacjonując niezwykle zna-
czące wprowadzenie do seansu „bioobiektów”: teatralnej syntezy 
symbolicznej „uczniów” i „staruszków”:

Nagle/ któryś ze staruszków podnosi dwa palce./ Powszechnie wiadomy 
znak./ Gdzieś w tyle ławek robi to samo inny./ Jeszcze jeden, ośmielo-
ny, decyduje się/ również podnieść dwa palce, potem następny/ i jeszcze 
inny.../Teraz już cała klasa ma podniesione dwa palce,/ i tak trwają z tymi 
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dwoma palcami,/ podnoszonymi wysoko, coraz wyżej,/ coraz bardziej na-
tarczywie.../ Trwa to dość długo i coraz bardziej kompromitująco.../ Ale 
z wolna zmienia się sens tego znaku./ STARUSZKOWIE PROSZĄ TERAZ 
O COŚ.../ O COŚ OSTATECZNEGO! (Kantor 2005 IIw: 50).

Gest podnoszenia palców, „powszechnie wiadomy znak”, w ak-
cie rytualnym Teatru Śmierci „z wolna zmienia swój sens”. W dzie-
le sztuki – intencjonalnym działaniu symbolicznym – rytualny akt 
repetycji zmierza ku „redukcji semantyczności”, wytwarzaniu sym-
boli skondensowanych, których sieć jest fundamentalnym składni-
kiem uniwersum symbolicznego Teatru Śmierci-dzieła sztuki, czyli 
procesualnego systemu znaków. Symboliczne usunięcie i redukcja 
faktycznie zmieniają sens nawykowego zachowania społecznego, 
uczniowskiego podniesienia palców. Za sprawą multiplikacji aktu 
powtórzenia wytworem działania rytualnego staje się rzeczywistość 
zmityzowana, determinowana przez znaczenia społeczne przestrzeń 
symboliczna dzieła sztuki. Dlatego też rezultatem dominującego 
w Teatrze Śmierci gestu powtórzenia, Kantorowego gestu seman-
tycznego, jest jego werbalizacja – zapis partyturowy mający w in-
tencji twórcy kulturowy wymiar mitu. Stąd symbolicznym wytwo-
rem rytualizacji procesu twórczego jest w projekcie Teatru Śmierci 
T. Kantora mityzacja immanentnej rzeczywistości społecznej dzieła 
sztuki. Transformację rytuału w mit wizualizuje między innymi sek-
wencja Umarłej klasy opatrzona tytułem WYPOMINKI. Procesualny, 
binarny znak jest tworzony w niej poprzez działanie rytualne:

W Dzień Zaduszny kapłan czyta/ w kościele listę tych, którzy w ubiegłym/ 
roku zeszli z tego świata./ To są właśnie „Wypominki”./ Wchodzą kolejno 
wszyscy, jacyś inni,/ jakby wchodzili na cmentarz./ Posuwają się powoli 
i solennie, jakby szli/ za trumną./ Wchodzą do ławek (Kantor 2005 IIw: 139).

W tym miejscu partytury, w transformacji semiotycznej „orsza-
ku pogrzebowego”, w „grupę uczniów” zmierzających do ławek, 
następuje owa „redukcja semantyczności”, mitotwórcze przemiesz-
czenie znaczenia. Znaczenie społeczne – akt twórczy zainicjowany 
obrazem działania rytualnego – T. Kantor defi niuje wynikającą z ry-
tuału mityzacją, werbalizuje zatem seans partyturą, wypowiada go 
mitem:

Ławki zamieniają się w Łódź Charona/ płynącą po styksowej rzece 
Nocy/ na „drugi brzeg.”/ W ławkach ściśnięta biedna garstka/ 
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ludzi./ To, co mówią, jest jakby/ odwracaniem bezsilnym głów w kierun-
ku/ opuszczonego na zawsze brzegu życia./ Jest w tym i mityczny patos 
zagubionego/ helleńskiego lądu i resztki życia,/ któremu nieobce są prze-
cież ni kumoszki-plotkarki, ni prostacy-grabarze./ Gdzie epos Homera 
miesza się zgodnie/ z plebejskim humorem (Kantor 2005 IIw: 139).

Dialektyka procesualnego znaku w Teatrze Śmierci jest kon-
struowana przez T. Kantora intencjonalnym aktem twórczym, ini-
cjalnie niezwerbalizowanym rytuałem. Działaniem symbolicznym 
obecnym w seansie i dopowiadanym w spisującej rytualny seans 
partyturze, w werbalizującym go micie. W ten sposób ławka – znak 
i przedmiot działania rytualnego – staje się mityczną Łodzią Cha-
rona. Tym samym znaczenie przemieszczone ulega w procesie ry-
tualnym transformacji semiotycznej. Gest powtórzenia w teatrze-
-znaku jest bowiem gestem semantycznym, wizualizacją przemiany 
rytuału w mit, aktem twórczym, który dokonuje się w immanentnej 
rzeczywistości społecznej dzieła sztuki.

TEKST RYTUALNY – TEKST RYTUAŁU. SZTUKA I TRANSGRESJA

Rytualna geneza sztuki jest faktem antropologicznym. Jak konsta-
tuje Konrad Lorenz w pracy zatytułowanej Rytuały zwierzęce i kul-
turowe:

Nie ma chyba wątpliwości, że sztuka u ludzi powstała pierwotnie w służ-
bie rytuału i że usamodzielnienie się sztuki, „sztuka dla sztuki”, jest zjawi-
skiem późniejszego etapu w procesie rozwoju kultury (Lorenz 2005: 103).

Jeśli przyjąć ewolucyjne stanowisko etologicznego oglądu rytu-
ału prezentowane przez R. Lorenza, genetyczny związek rytuału 
i sztuki został bezpowrotnie zatarty w historycznym procesie roz-
woju kultury. Jeśli jednak uznamy działanie rytualne nie tylko za 
genezę, lecz także za istotę sztuki, perspektywa ta odsłoni przed 
nami interesujące problemy badawcze, obszary eksploracji pozwa-
lające na dekodowanie języka form symbolicznych zróżnicowanych 
dzieł sztuki w kontekście kategorii antropologicznych. Perspekty-
wa ta eksponuje bowiem transformacje semiotyczne obecne w zna-
ku, procesualnej dialektyce znaczeń indywidualnych i społecznych. 
Dzięki nieewolucyjnemu punktowi widzenia możliwe staje się rów-
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nież odczytanie wymiaru społecznego symboli rytualnych, elemen-
tów składowych wytworu działania symbolicznego – dzieła sztuki, 
a więc rekonstrukcja znaczeń symboli skondensowanych50. Dzieło 
sztuki tak konceptualizowane jest zatem wytworem, formą symbo-
liczną intencjonalnego aktu twórczego artysty, rezultatem działania 
rytualnego.

 W koncepcji teatru-znaku, dzieła Teatru Śmierci T. Kantora, 
owo dzieło – procesualny i dualny znak, jest formą powstałą wsku-
tek niewerbalnego działania rytualnego – seansu dopełnianego, 
czyli werbalizowanego partyturą – mitem. Artysta w swym awan-
gardowym projekcie dostrzega i realizuje najbardziej archaiczną 
i fundamentalną formę bezsłownego gestu rytualnego, którego 
wypowiedzenie jest jego symboliczną transformacją i analogiczną 
wobec działania słowną parafrazą. Tę niezwykłą właściwość pro-
cesualnego dzieła sztuki – Teatru Śmierci – skonstatował w 1977 
roku Andrzej Wajda na łamach „Dialogu”, opisując proces twórczy 
T. Kantora tymi słowy:

Prawdopodobnie Kantorowi udało się zrobić teatralny teatr, integralny. 
Spektakl, gdzie wszystko wypływa z jednego źródła, jest dziełem skończe-
nie jednolitym. Aktorzy są całkowicie podporządkowani jego woli. Strona 
wizualna jest czymś, co tylko on potrafi  stworzyć. Kantor wykazał też nie-
bywały słuch, uczynił z całości utwór muzyczny własnego układu. Dalej, 
nie podporządkował się żadnemu tekstowi. To widać wyraźnie, że Kantor 
doszedł do słów w trakcie prób, że słowa stały się konieczne 
w pewnym momencie.  Pojawiły się wtedy, kiedy już rósł  sam 
spektakl (Wajda 1977; wyróżnienie moje – A.K.).

Słowa w projekcie T. Kantora, jak w archaicznych rytuałach spo-
łeczności plemiennych, były zatem wobec samego działania rytu-
alnego wtórne, werbalizowały jego symboliczną pochodną. W ten 
sposób proces twórczy został utożsamiony przez artystę z proce-
sem rytualnym. T. Kantor kulturową, archaiczną formę tekstu rytu-
alnego, tekstu obrzędowego w społecznościach aliterackich, prze-
transponował na język formy symbolicznej swego dzieła sztuki, 
czyniąc go transgresyjnym, przekraczającym ową formę symbolicz-
ną dzieła, tekstem rytuału, barthesowską kategorią textus, czyli kul-
turowym splotem symbolicznej tkaniny: tekstury łączącej i integru-
jącej sieci znaczeń – indywidualnych i społecznych, każdorazowo 

50 O zjawisku kondensacji symboli rytualnych – zob. Greimas 1989: 49–52. 
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dookreślanych kodem symbolicznym dzieła sztuki. Znak teatralny 
T. Kantora zawiera tę teksturę w dwoistej formie procesu twórcze-
go: symbolicznej, diachronicznej relacji między seansem i partyturą. 
Transgresja zawarta w procesualnym dziele sztuki – Teatrze Śmier-
ci – obejmuje nie tylko rzeczywistość społeczną immanentną dzie-
łu. Eksperymentator sięga znacznie dalej, wykraczając nawet poza 
diagnozę społeczną wyrażaną kodem estetycznym sztuki. Artysta 
w swym awangardowym dziele inkorporuje również przejmująco 
autentyczną rzeczywistość historyczną. Ze swym metakomenta-
rzem społecznym transcenduje symboliczne ramy dzieła sztuki. Jak 
pisze Marek Pieniążek:

W tym miejscu trzeba przypomnieć bardzo istotny fakt z historii występów 
teatru Cricot 2. Otóż w grudniu 1980 r., podczas ogólnopolskiej fali straj-
ków, Kantor wystąpił w hali Stoczni Gdańskiej z kilkakrotnymi pokazami 
Wielopola (Pieniążek 2005: 156).

Konstatacja M. Pieniążka wydaje się pełnym wypowiedzeniem 
transgresji wpisanej genetycznie i istotowo, w wywiedzionej z dzia-
łania rytualnego formie symbolicznej – dziele sztuki. Owym wy-
tworze aktu twórczego będącym Kantorowym „Mrocznym PRO-
CEDEREM WYKROCZENIA”. Semantycznie zwielokrotniony gest 
rytualny, gest stoczniowego występu Teatru Śmierci, autor Aktu 
twórczego jako mimesis koreluje z rytualnymi konceptualizacjami 
społecznego sacrum i profanum. Pieniążek orzeka o – jak zawsze na-
cechowanym semantycznie – geście mitotwórczym Kantora, że:

(...) W tym okresie, choćby mimowolnie, Kantor wpisał się w nurt poszuki-
wania w przestrzeni polskiej rzeczywistości miejsc dających dostęp do sac-
rum oraz do wolności i samostanowienia, niezależnych od rozpanoszonej 
władzy totalitarnej. Artysta podzielił przecież przestrzeń codzienności pol-
skiej na osobiste, własne „robione ‘dla siebie’” artystyczne sacrum i stadne, 
masowe, zideologizowane, domagające się ofi ar z „wewnętrznego, prywat-
nego życia” profanum (Pieniążek 2005: 157).

W koncepcji dzieła sztuki – wytworu intencjonalnego aktu twór-
czego, efektu kolektywnego rytuału nadawania znaczeń – sztuka 
jest więc formą społecznej transgresji, inicjacją jednostki w rozu-
miejące, a więc możliwe do indywidualnego odrzucenia uniwer-
sum symboliczne określonej kultury. Geneza owego symbolicznego 
uniwersum ma swój początek w działaniach społecznych, inter-
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akcji jednostkowego bytu społecznego i – ujmowanej statycznie 
– struktury społecznej, struktury aktualnej i historycznej. Artysta 
świadom konwencjonalności i arbitralności społecznych rytuałów 
interakcyjnych51 jako jednostka twórcza może w swym dziele prze-
kroczyć ramy wyznaczane mu przez kolejne strukturalne zachowa-
nia nawykowe – jak by to określił Pierre Bourdieu – habitusy (zob. 
Bourdieu, Passeron 2006) odzwierciedlające dominujące dyskursy 
władzy. Sztukę i rytuał jako kulturowo determinowane działania 
symboliczne bezsprzecznie łączy bowiem modalność transgresji. 
Dzieło sztuki zatem, wytwór intencjonalnego działania symbolicz-
nego, niezależnie od historycznej sytuacji społecznej wyróżnia jed-
nak absolutna i niezaprzeczalna forma społecznej – w swym wy-
tworze, choć zarazem i jednostkowej w swej artystycznej specyfi ce: 
transgresji, autonomia podmiotu twórczego. Centrum kreowanego 
rytuału jest przecież mitotwórcza samoświadomość artysty. W tym 
sensie działania rytualne zwerbalizowane mitotwórczą, społecz-
ną recepcją owej samoświadomości sprawiają, że każda biografi a 
twórcza to chroniczny proces rytualny. T. Kantor teorię tego proce-
su społecznego wyłożył językiem sztuki – Teatrem Śmierci. 

51 Na temat koncepcji rytuałów interakcyjnych – zob. Goffman 2006.
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Summary

From ritual to myth? Tadeusz Kantor’s Theatre of Death 
as an anthropological fact

Work of art-an ideal type of the social world represented was ana-
lyzed in this book on the example of products of an artistic activity-
sessions and scripts, which were brought into existence in the pro-
ject of Tadeusz Kantor’s Theatre of Death in 1975-1984. The subject 
matter of the investigation was constituted mainly – two sessions: 
Umarła klasa and Wielopole, Wielopole, reconstructed and subjected 
to analysis, based on their fi lm registrations deposited in the Centre 
of Art Documentation and Tadeusz Kantor’s Theatre as well as the 
evoked by them scripts, sessions explications, that is records created 
by Kantor and then compounded and edited in Polish by Krzysztof 
Pleśniarowicz.

The choice of a double, composited of two – in a diachronic ap-
proach distant from each other elements of the work of art: session 
and script, that is a culturally determined sign, which is the product 
of an avant-garde theatre activity, was dictated by the conviction 
that the characteristics of the symbolic structure of a certain social 
system, accomplished through the activity of the non-institutional 
experimental theatres, to which undeniably the Kantor’s Theatre of 
Death belongs, are of special importance.

Translated by Jadwiga Smith
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