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[Bez happy endu. Wprowadzenie]

Wydanie polskiego przekładu książki Schechnera Performance Studies: 

An Introduction1 stało się okazją do sformułowania interesującego pro-

gramu teatrologicznego. Jego pomysłodawcą był tłumacz publikacji, 

Tomasz Kubikowski, który po przeprowadzeniu kwerendy polskiego 

słownictwa performatycznego, zaproponował jego uporządkowanie 

i ujednolicenie. Wielokrotnie konsultując swoje translatorskie pro-

pozycje z autorem, przyjął dwa kluczowe rozstrzygnięcia: dla perfor-

mance znalazł spolszczenie „perfomans”, a tłumacząc performance stu-

dies – utworzył nowy termin: „performatyka”. O ile pierwsza decyzja 

miała charakter czysto porządkowy i sprowadzała się do odrzucenia 

alternatywnych propozycji („widowisko”, „przedstawienie”, „dramat”, 

„performens”), to druga – polegała na nadaniu nieco niesfornym po-

szukiwaniom performance studies naukowego szlifu, przez nadanie im 

nazwy, która swoim brzmieniem „performatyka” nawiązywałaby do 

„poważnych” dziedzin naukowych, np. „systematyki” czy „semiotyki”. 

Nowa nazwa, którą (trzeba to podkreślić) Schechner w pełni zaakcep-

tował, miała do badań performatywnych wprowadzić nowy styl re-

fleksji, bardziej zdyscyplinowany. W ten sposób publikacja ukazała się 

w Polsce pod tytułem Performatyka. Wstęp2. 
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Według Schechnera performanse są działaniami; autor podkreślał 

jednocześnie, że przedmiot badań performance studies stanowią za-

chowania. Tak zdefiniowany termin „performans” okazał się bardzo 

poręczny. W polszczyźnie brakowało wcześniej „przeźroczystego na-

rzędzia opisu” – jakim jest performance w języku angielskim – które 

dzięki pojemności i otwartości pozwoliłoby na swobodny rozwój, na 

przerzucanie kładek między różnymi dyscyplinami. Część badaczy, 

głównie teatrologów (do których się zaliczam), dostrzegło korzyści 

„przeźroczystego” terminu „performans”, który zawsze można prze-

cież doprecyzować w języku właściwym dla określonej dyscypliny. 

Gdy za oceanem performatycy z liminalnej i subwertywnej linii per-

formance studies radykalnie rozszerzyli pole badań performatywnych, 

to w Polsce, przeciwnie, zaangażowali się w redefiniowanie perfor-

mansu i wyznaczanie funkcjonalnych, historycznych i kulturowych 

granic jego stosowania. O sytuacji w polskiej performatyce świadczą 

słowa Małgorzata Sugiery, która zaproponowała, by faktycznie być 

jak baron Münchausen, który z własnej mocy i własnymi rękami […] sam 

za włosy wyciągnął się z bagna3. Co zostało z teatrologicznego progra-

mu oswajania performance studies?

[Nakryty stół]

Mosze Isserles, który krytycznie odnosił się do halachicznego kodek-

su Nakryty stół (Szulchan Aruch) Josefa Karo z Toledo, swój obszerny 

komentarz do dzieła poprzednika zatytułował Obrus (ha-Mappa), bo 

bez obrusu stołu się nie nakryje! Nie zawsze okoliczności pozwalają 

zabłysnąć refleksem tak, jak to się udało krakowskiemu rabinowi. 

I choć z tego powodu ha-Mappa wydaje się przykładem wyjątkowym, 

wręcz niedościgłym, to właśnie dzięki swojemu pięknu i lekkości 

potwierdza regułę: w tradycyjnej polemice – nie tylko rabinicznej – 

zwyczajowo dostrzega się poprzedników i mimo ich uchybień darzy 

szacunkiem.
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Jacek Wachowski w swojej książce, która miała być (w przeko-

naniu autora) kopernikańskim przełomem w usytuowaniu teatru 

w obrębie widowisk, nadał tytuł Performans4 – identyczny z tytułem 

pionierskiej pracy Marvina Carlsona. Tak przynajmniej można by 

sądzić, gdy zestawi się publikację Wachowskiego z polskim tłuma-

czeniem dzieła amerykańskiego prekursora5. Sprawa przedstawia 

się zgoła inaczej, jeśli sięgniemy do pierwodruku, w którym tytuł 

książki Carlsona brzmi: Performance: a critical introduction6. Wachow-

ski skreślił końcówkę tytułu poprzednika a critical introduction  i po-

zostałą część, czyli Performance, wykorzystał w swojej pracy. Nie 

zachował jednak pierwotnej pisowni, lecz zastosował spolszczoną 

formę „performans”. W ten sposób błyskotliwe skreślenie stało się 

nieczytelne dla polskiego czytelnika, a tylko polski czytelnik mógł-

by docenić gest autora. W języku angielskim pomysł ze skreśleniem 

w ogóle nie byłby zrozumiały, bo performance jest słowem bardzo 

często używanym i to w wielu znaczeniach. To dlatego Carlson był 

zmuszony doprecyzować tytuł swojej książki: Performance: a critical 

introduction. W sytuacji tłumaczenia książki Wachowskiego na an-

gielski wydawca też domagałby się rozbudowanego tytułu. Ten (wy-

dawałoby się) drobny brak precyzji sprawił, iż zamiast satysfakcji 

z tytułu (który elegancją dorównywałby konceptowi Issertesa z Ob-

rusem) udziałem czytelnika stało się przykre wrażenie, że oto Wa-

chowski uległ przypadłości niemałej części nowoczesnych autorów, 

opisanej przez Harolda Blooma jako „lęk przed wpływem”7.  

W performance studies – zdaniem Schechnera – podstawową kwe-

stią  w reprezentowanym przez niego stylu uprawiania nauki jest 

uchwycenie autorskich intencji, które pozostają w ścisłym związku 

z kulturową tożsamością autora. Dlatego nieprzypadkowo w swojej 

książce „oddaje głos” obficie cytowanym badaczom, umieszczając ich 

„kwestie” w graficznie wyodrębnionych „okienkach” (żartował nawet, 

że gdyby zastrzegł swój „patent”, to dziś mógłby pobierać licencyjne 
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opłaty od Windowsa). Chodziło mu o to, aby słowa innych wybrzmiały 

z możliwie największą niezależnością, niemal jak w platońskich dialo-

gach. Schechner najwyraźniej stara się nie pozbawiać swoich „oponen-

tów” cech charakterystycznych i nie docinać ich tekstów do swoich 

tez. Widać w tej praktyce wpływ jego własnej żydowskiej kultury, któ-

rą Schechner się szczyci. W tradycyjnych komentarzach Talmudu nie 

traktuje się przytaczanych tam sądów jako anonimowych, lecz wiąże 

je się z określonymi postaciami; np. to zdanie wypowiedział rabbi, któ-

remu zdarzało się chodzić z głową w chmurach, a tamta kwestia jest 

przypisana rabbiemu o skłonnościach do zapalczywości. Tymczasem 

w pooświeceniowej nauce Zachodu wypowiedzi uczonych zwykło się 

traktować w taki sposób, jakby ich autorami nie powodowały żadne 

emocje. Dopiero takie odkrycia jak prywatne zapiski Bronisława Ma-

linowskiego nasuwają pytanie o sekretną historię nauki. Dla Schech-

nera okoliczności – skryte i wyparte z oficjalnego obiegu zachodniej 

nauki – w performance studies mają być jawne, dzięki czemu czytelnik 

samodzielnie będzie mógł wyrobić sobie zdanie o rzetelności badacza.

Kluczowym terminem dla Wachowskiego jest „widowisko”. Sło-

wo to od lat wzbudza w Polsce kontrowersje, jeśli traktuje się je nad-

rzędnie. Wykazała to polemika między Leszkiem Kolankiewiczem 

(obrońcą „widowiska kulturowego”) a Kubikowskim (propagatorem 

„performansu”) na łamach „Dialogu” w 2003 roku. Podsumowując tę 

wymianę zdań, Sugiera przypomniała, że Zbigniew Raszewski defi-

niował „widowisko” jako dążenie wykonawcy do wywołania podziwu, 

a taka postawa uniemożliwia umieszczenie „widowiska” w polu warto-

ści naturalnych8. „Prawo naturalne”, regulujące życie jednostek i spo-

łeczeństw, w europejskiej tradycji jeszcze niedawno było niepodwa-

żalną zasadą we wszystkich światopoglądowych utarczkach. Leszek 

Kołakowski obserwując postępującą erozję naszej cywilizacji, doszedł 

jednak do wniosku, że „prawo naturalne” nie jest obiektywną koniecz-

nością, lecz wynikiem wcześniejszych wyborów poprzedników: 
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Jeśli natura nie wytwarza rozróżnienia dobra i zła, sprawiedliwego 

i niesprawiedliwego, prawo naturalne może być tylko prawem boskim […]. 

Państwa, które nie chcą określić się moralnie poprzez tradycję chrześcijań-

ską (w cywilizacji, która wyszła z tej tradycji), w rzeczywistości obwiesz-

czają, że są całkowicie wolne w określaniu tego, co sprawiedliwe lub nie-

sprawiedliwe; że każde prawo jest dobre, od momentu, kiedy obowiązuje9.

Czy z tej perspektywy wybór „widowiska” jako centralnego ter-

minu w podjętych badaniach jest neutralny, czy też wiąże się z okre-

śloną wizją człowieka? Kolejne rozstrzygnięcie Wachowskiego, 

w którym rozróżnia „widowiska sztuczne” i „widowiska naturalne”, 

wydaje się uzasadniać to pytanie. Określenie „widowiska sztuczne” 

wyraźnie bowiem wskazuje, że należy je rozpatrywać w katego-

riach mimetycznych (czyli związanych z twórcą); a mimetyczność 

tradycyjnie przeciwstawia się ikoniczności (czyli sferze odbiorcy)10. 

Określenie „widowiska naturalne” sugerowałoby zatem, że natura 

występuje u Wachowskiego w roli twórcy. Trudno badacza podejrze-

wać o naiwny animizm, więc przyczyna musi być głębsza. Zwróć-

my uwagę, że termin „widowisko kulturowe” Kolankiewicza – nie 

ograniczając przecież możliwości badania zjawisk związanych np. 

z ogrodnictwem czy architekturą krajobrazu – nie wzbudza podob-

nych wątpliwości; każde widowisko jest faktem kulturowym. „Wi-

dowiska sztuczne” Wachowski z kolei dzieli na „performanse” i „in-

stalacje”. Tej drugiej kategorii poświęca więcej uwagi, wyróżniając 

w „instalacji” „environment” i „asamblaż”. Następnie z „environmen-

tu” wyodrębnia „rzeźbę”, a z „asamblażu” – „obraz” i „kolaż”. W tej 

systematyce widowisk „teatr” zajął podrzędne miejsce wśród „perfor-

mansów”, co wyraźnie podkreśla Wachowski:

Mówiąc o tym, że teatr jest jednym z performansów, a tym samym 

jednym z widowisk, mamy bowiem na myśli, że jest formą w dwójna-

sób podrzędną: najpierw należy do zbioru performansów i podlega ich 

wszystkim regułom, a następnie, jako jeden z performansów, należy do 
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widowisk sztucznych. Nie ma zatem żadnych powodów, by uważać, że jest 

bytem w jakikolwiek sposób dominującym nad widowiskami. […] Z faktu, 

iż teatr jest bardziej popularny niż inne performanse (czy widowiska), 

nie wynika jednak, że zmienia się jego usytuowanie. Takie przekonanie 

byłoby powrotem do myśli, że to Słońce wraz z innymi planetami obraca 

się wokół Ziemi11.

„Rewolucja” Wachowskiego okazuje się znacznie bardziej ra-

dykalna niż przewidywał autor. Model systematyki widowisk, jaki 

stworzył, jest o wiele bliższy strukturze komedii Candelaio Giordana 

Bruno12 niż heliocentrycznej teorii Układu Słonecznego Mikołaja Ko-

pernika. Tytułowy świecznik z komedii Bruna jest odpowiednikiem 

rozgwieżdżonego nieba, a jego lustrzane rozbłyski ujawniają wielość 

perspektyw i mnogą nieskończoność; nie ma więc w sztuce bohate-

rów, intrygi, linearnej akcji ani dramatycznego napięcia. Jest to świat 

nieskończony, bez centrum, bez przywódcy, podporządkowany plura-

listycznej grze, a nie wiedzy absolutnej. Kosmologiczną wizję Bruna 

potwierdziły (już po śmierci filozofa) obserwacje nieba z użyciem te-

leskopu. W Candelaio (komediowej wersji uczonych traktatów Bruna, 

a więc dostosowanej do potrzeb realnego widza) wszystkie rozpro-

szone perspektywy uczonych i kuglarzy łączy silne pożądanie ciała 

Vittorii. To dzięki zwycięskiemu ciału Vittorii – komentuje Jean-Noël 

Vuarnet – konfrontują się językowe i społeczne znaki, porządek świata13.

We wstępie do książki Wachowski ujawnia źródło swojej bardziej 

współczesnej inspiracji – instalację Memory Theatre, którą zrealizo-

wał Gehard Dirmoser z okazji XXV-lecia festiwalu Ars Electronica 

(Linz 2004):

Instalacja zawierała kilkadziesiąt definicji, setki nazwisk artystów 

oraz ogromną literaturę przedmiotu. Odnosiła się do ponad dziewięciu 

tysięcy stron katalogów wydanych z okazji kolejnych edycji Ars Elec-

tronica, jak też do publikacji niezwiązanych z festiwalem, dotyczących 

praktyk artystycznych, estetyki, życia społecznego, filozofii, psychologii 
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oraz indywidualnych, jak też publikacji niezwiązanych z festiwalem, do-

tyczących praktyk artystycznych, estetyki, życia społecznego, filozofii, 

psychologii oraz indywidualnych doświadczeń poznawczych (w tym rów-

nież wykorzystujących ciało)14.

Wachowski w Performansie przejął z „monumentalnego diagra-

mu” poprzednika imponującą rozległość podjętej tematyki i kon-

strukcję opartą na „porządku problemowym”15. Dirmoser swoją insta-

lację zatytułował tak samo jak Giulio Camillo swój Teatr pamięci (czy 

zdublowany tytuł Performans Wachowskiego jest powtórzeniem tego 

gestu?). Mnemotechniczne dzieło renesansowego filozofa na nowo 

odkrył Ernst H. Gombrich, a spopularyzowała Frances A. Yates16. 

W mnemotechnice chodzi o zapamiętywanie faktów już wyselekcjo-

nowanych i wcześniej uznanych za ważne, więc często wykorzysty-

wane w tym celu struktury i miejsca (np. pałac Symonidesa z Keos) 

traktuje się instrumentalnie. Gdy Bruno w swojej komedii sięgnął 

po świecznik, to Camillo (porządkując wiedzę o świecie na podsta-

wie dzieł astrologicznych i kabalistycznych) posłużył się budynkiem 

starożytnego teatru. Zrobił to w sposób całkowicie nowatorski, czyli 

na odwrót: samotnego widza postawił w miejscu sceny, a widowi-

sko zorganizował na siedmiu stopniach audytorium. Dawne sektory 

widowni teatralnej posłużyły mu do pogrupowania zebranych ele-

mentów w „porządku problemowym”, z taką samą przejrzystością 

jak w alejkach dzisiejszych supermarketów. W Teatrze pamięci Camillo 

nie przewidział miejsca dla publiczności, która mogłaby ocenić jakość 

jego kreacji; organizator widowiska stał się zatem jedynym widzem 

własnego spektaklu. W ten sposób opróżniony z widzów teatr antycz-

ny został przez Camilla wpisany w strukturę Teatru pamięci. W kon-

sekwencji diagram Dirmosera i – pośrednio – książka Wachowskiego 

swoją wewnętrzną budowę również zawdzięczają antycznemu teatrowi. 

Najważniejsze składniki swojej wizji Camillo umieścił na pierwszym 

stopniu dawnej widowni, bo – jak tłumaczył – w starożytnych teatrach 
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najwybitniejsze osoby zasiadały w najniższych rzędach. Filozof ko-

rzystał z prawdziwego budynku teatralnego (lub jego trójwymiaro-

wego wyobrażenia), gdy na diagramie Dirmosera rozpoznajemy już 

tylko rzut poziomy amfiteatru. W ten sposób trzeci wymiar zniknął 

również ze struktury książki Performans, a wraz z nim hierarchiczny 

układ elementów. Przestrzeń, w jakiej Wachowski definiuje perfor-

mans i systematyzuje jego różne formy, swoją amorficznością może 

kojarzyć się z renesansową wizją Bruna, ale chyba bardziej przypo-

mina współczesny hipermarket. 

Jest to porównanie dowartościowujące koncepcję Wachowskiego, 

bo, jak pisze Marek Krajewski w ważnym tekście z lat dziewięćdzie-

siątych XX wieku: 

[supermarket] jest miejscem, w którym wyrażo ne zostają naczelne za-

sady zorganizowania współczesnego świata, jest więc rodzajem soczewki, 

w której skupiają się i zostają uwidocznione w formie modelowej własno-

ści porządku dominującego w państwach konsumpcyjnego nasycenia. 

W polskiej rzeczywistości metaforyczność supermarketu zostaje wzmoc-

niona […], [bo] nie tylko odzwierciedla pewne aspekty jego filozofii, ale 

również […] symbolizuje samą transformację czy systemową zmianę [po 

1989 r.], której celem ma być tego porządku urzeczywist nienie17.   

Aby lepiej zrozumieć innowacyjną koncepcję Wachowskiego, 

przenieśmy się do supermarketu, w którym towary nie są wyraźnie 

zhierarchizowane ze względu na swoją wartość, stopień ekskluzywości, 

czy cenę, ale raczej występują jako homoge niczna pod względem zna-

czenia różnorodność, podzielona tematycznie na określone działy18. Za-

uważmy, że u autora Performansu obowiązuje ta sama zasada „po-

rządku problemowego”. W supermarkecie czas staje się abstrakcyjny, 

bo z czasu społecznego – wspólnego dla wszystkich, staje się […] kategorią 

prywatną, określoną przez indywidualną strukturę potrzeb. W tym sa-

mym procesie znikają również dystanse przestrzenne, a kultura, ro-

zumiana jako oś wo kół której zorganizowana jest tożsamość […] wspólnot 
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i ich członków, w supermarkecie zostaje sprowadzona do roli ozdobnika19. 

Wachowski z równą swobodą przemieszcza się w czasie i przestrzeni, 

w imię przejrzystości pomijając kulturowe konteksty (np. msza św. 

w pustym kościele nie jest dla niego performansem, bo nie dostrze-

ga odbiorców, których obecność według niego performans definiuje). 

W supermarkecie zatarciu ulega także granica pomiędzy potrzebami 

naturalnymi – pierwotnymi – a tzw. wtórnymi20, co mogłoby tłumaczyć 

niejednoznaczny podział widowisk Wachowskiego na „widowiska 

natury” i „widowiska sztuczne” (na wzór marketowych działów „no-

walijki” i „narzędzia”). 

W tej atrakcyjnej perspektywie teoretycznej przestrzeń społecz-

na przestaje być obarczona tabu społecznej niewidzialności, zostają 

usunięte granice pomiędzy poszczególnymi dziedzinami i sferami ludz-

kiego życia – wszystkie, niezależnie od stopnia ich egzystencjalnej do-

niosłości i duchowego lub fizycznego charak teru, zostają sprowadzone 

do poziomu potrzeb konsumpcyjnych21. Dzielenie postrzegalnego, czyli 

system odczuwalnych pewników – zauważa Jacques Rancière  – ustana-

wia jednocześnie to, co jest współdzielone, i jego odrębne części22, dzięki 

czemu społeczeństwo może w ogóle funkcjonować. Istotną funkcją 

„dzielenia postrzegalnego” dla tradycyjnych wspólnot było otwarcie 

przestrzeni społecznej na język transcendencji, z której w hipermar-

kecie pozostał tylko kwaśny smak UFO Peache. „Filozofia supermar-

ketu” nie tylko unieważnia zastane podziały, ale – co istotniejsze – 

nie formułuje żadnych nowych propozycji. Herbert Marcuse również 

nie miał nic do zaoferowania studentom podczas rewolty w 1968 

roku (nie licząc wprowadzenia do romantycznej krainy męczeństwa, 

pochwały perwersji i pregenitarnej seksualności23), ale z niezwykłą 

przenikliwością ocenił sytuację poznawczą uformowanego w super-

marketach „człowieka jednowymiarowego”: […] w najbardziej rozwi-

niętych obszarach współczesnego społeczeństwa przeszczepianie potrzeb 

społecznych na indywidualne jest tak skuteczne, że różnica między nimi 
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wydaje się czysto teoretyczna24. I podobny rodzaj dyscypliny w swoich 

teoretycznych ujęciach reprezentuje autor Performansu. Wachow-

ski konsekwentnie zaciera wcześniej rozróżniane i mnożone przez 

poprzedników perspektywy poznawcze. O usunięciu trzeciego wy-

miaru w wizji Camilla i zacieraniu granic między mimetycznością 

a ikonicznością już wspomniałem, skupmy się zatem na wstępnym 

rozpoznaniu autora Performansu: 

[...] rozwój refleksji nad performansem nie dokonał się dzięki nagro-

madzeniu praktyk, różnorodności tradycji i myśli, ale przede wszystkim 

dlatego, że łączyły się one ze sobą na określonych warunkach, wchodziły 

w związki, przecinały się, a także wpływały na siebie (bynajmniej nie-

przypadkowo)25. 

Nie chodzi w tej wypowiedzi o wykorzystanie przez badacza 

jego doświadczeń np. z artystycznych działań (o co upominał się 

Schechner) i w konsekwencji o czerpanie energii z napięcia między 

rozgraniczonymi teorią i praktyką, lecz zastąpienie ich czymś w ro-

dzaju „metapraktyki” o wyraźnie postmarksistowskim pochodzeniu. 

Wachowski zdaje się wyrażać przekonanie o zdolnościach samoor-

ganizacyjnych widowiskowego uniwersum, postrzeganego na wzór 

hipermarketu. Autor nie nazywa tej siły wprost, ale najwyraźniej 

chodzi o „niewidzialną rękę rynku”.

Ten właśnie fragment cytował w swoim krótkim tekście autor 

Apologii Jacka Wachowskiego26, który z jednej strony z entuzjazmem 

zauważa, że tak systematyczne ujęcie [badacza z Poznania] będzie bez 

wątpienia łatwe do wykorzystania w humanistyce i ułatwi prowadzenie 

badań interdyscyplinarnych, a z drugiej strony (żaląc się na „silny 

pierwiastek mistagogiczny” w tekstach starszych performatyków 

i antropologów kulturowych, którzy zmuszają swoich czytelników 

do kroczenia za nimi po krętych ścieżkach rytuałów wtajemnicze-

nia) pisze z przekonaniem, że wielu historyków teatru doceni możli-

wość wyjścia z dość wąskiej doliny, w której się wcześniej znajdowali27. Już 
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w latach siedemdziesiątych XX wieku architekt Christopher Alexan-

der zastanawiał się, jak ustanowić uniwersytet jako targowisko wyższej 

edukacji28? Ten projekt (poza kilkoma elitarnymi uniwersytetami) 

został za oceanem już dawno zrealizowany, a w Polsce znany jest 

dobrze co najmniej od dwóch dekad, więc „hipermarket” kojarzy się 

zwłaszcza młodszym badaczom z bezpiecznym transatlantykiem. 

[Teatr]

W definicji performansu Wachowskiego możemy przeczytać: perfor-

manse są aktami czynnymi, polegającymi na wykonywaniu przez perfor-

mera działań, których osią jest jego ciało. Działaniom tym przyglądać się 

musi publiczność. Bez widzów nie ma performansu29. Definicja ta spra-

wia wrażenie bardzo komunikatywnej syntezy podręcznikowych de-

finicji teatru30. Badacz jakby chciał przemilczeć osiągnięcia poprzed-

ników, gdy Schechner w podobnej sytuacji, przeciwnie, podkreślał 

silny wpływ teatrologów na ukształtowanie się jego performance 

studies. Jest to kolejny przejaw amnezji autora Performansu, bo już 

wcześniej zapomniał wspomnieć o Teatrze pamięci Camilla i teatrze 

antycznym jako pierwotnych źródłach swoich inspiracji. Amnezja 

jest niezwykle ważnym instrumentem współczesnej refleksji nauko-

wej, nastawionej na redukcję. Wachowski nie pisze wprost o super-

markecie jako modelu poznawczym (autorzy reform wyższego szkol-

nictwa w Polsce po 1989 roku wykazywali się podobną wstrzemięź-

liwością), lecz wspominając o Jerzym Grotowskim, odwołuje się do 

kręgu wartości zatomizowanych konsumentów: Sam Grotowski, kiedy 

mówił do studentów amerykańskich o Performerze pisanym dużą literą, 

spotkał się – najłagodniej mówiąc – z niezrozumieniem. To niezrozumie-

nie ma charakter trwały, ponieważ Grotowskiego nie stawia się w gronie 

twórców performatywnego przełomu31. Grotowski nie mieści się w uni-

wersum hipermarketu, a zatem nie mógł mieć wpływu na koncepcję 

performansu Wachowskiego, gdyż przełom performatywny dokonał 
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się wcześniej i miał inne źródła, którymi były szersze procesy, a nie dzia-

łania poszczególnych twórców podejmowane w odosobnieniu. Wydaje się 

zatem, że – w przekonaniu autora Performansu – poprawność i utrzy-

manie się w głównym nurcie praktyk awangardowych artystów i refleksji 

filozoficzno-lingwistycznej powinny być podstawową troską badacza32.

Wachowski stara się umniejszyć znaczenie swoich teatralnych 

inspiracji, co prowokuje do pytania: czym jest teatr, skoro teoretyk 

musiał stanąć na jego gruzach? Obecna refleksja teatrologiczna zo-

stała zdominowana przez antropologiczne poszukiwanie źródeł te-

atru i przekonanie, że im głębiej sięgniemy w przeszłość, tym bar-

dziej przybliżymy się do celu. Radykalność w tym żywotnym nurcie 

refleksji wykazali m.in. Marta Steiner33 i Mirosław Kocur34. U pod-

łoża tych ambitnych ujęć znalazła się idea ewolucjonizmu wiązana 

przede wszystkim z Karolem Darwinem, którego wybitne dzieło było 

też dzieckiem jego epoki i wynikających stąd ograniczeń. Warto też 

zauważyć, że Darwin nie znał pism Gregora Mendla, a to właśnie 

w nich znajdywały się podstawowe odpowiedzi, których sam bezsku-

tecznie poszukiwał. Czy od czasów Darwina wystarczająco przepra-

cowano teorię ewolucji? Przenoszenie biologicznych idei do kultury, 

choć jest inspirujące, rodzi też obawy. Chodzi przede wszystkim o za-

chowanie ciągłości, pula genów (lub ich kulturowych odpowiedni-

ków – „memów”35), może zostać bezpowrotnie zubożona lub – prze-

ciwnie – wzbogacona nagle pojawiającą się mutacją. Skoro teatr – jak 

się wydaje – wyemancypował się z życia społecznego w wyniku ko-

lejnych kulturowych „mutacji”, to określenie momentów, w których się 

one pojawiły, powinno być rozstrzygające, mówienie zatem o teatrze 

przed pojawieniem się tych kluczowych zmian wydaje się problema-

tyczne. W genezie teatru dla Kocura ważne są np. malowidła w grocie 

Lascaux, a wyniki najnowszych datowań wskazują, że ich autorem był 

Homo neanderthalensis, a nie Homo sapiens. Choć jaskiniowe malowidła 

stały się istotną częścią światowej kultury, to dopiero w XX wieku. 
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Czy Gombrich nie wykazał się lepszym zrozumieniem idei ewolucji 

od antropologów kultury? Historyk sztuki pisze: 

Jakaś forma sztuki istnieje wszędzie na ziemi, ale opowieść o sztuce 

jako ciągłym działaniu nie zaczyna się w jaskiniach południowej Francji, 

ani pośród północnoamerykańskich Indian. Brak bezpośredniej tradycji, łą-

czącej te osobliwe początki z naszymi dniami, ale jest żywa ciągłość, prze-

kazywana od mistrza do ucznia i od ucznia do wielbiciela czy kopisty36.

Decydujące znaczenie w powstaniu teatru – w moim przekona-

niu – miały dwie „mutacje”: pojawienie się pisma i demokracji. Pismo 

uwolniło człowieka od konieczności ponoszenia ciężaru utrzymy-

wania w pamięci niezmiennego kanonu wiedzy. Platon w Fajdrosie 

mówi o piśmie jako farmakonie, akcentując jego uboczne skutki: […] 

ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który 

się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i będzie sobie 

przypominał wszystko z zewnątrz. Jacques Derrida doprecyzowuje in-

tencje filozofa: […] pismo jest zasadniczo złe, zewnętrzne wobec pamię-

ci, nie tworzy wiedzy, lecz mniemanie, nie objawia prawdy, lecz pozór37. 

Performatywne techniki mnemotechniczne w momencie pojawienia 

się pisma zostały uwolnione od swojego głównego zadania – którym 

było zapamiętywanie – i mogły znaleźć nowe zastosowania. Takie 

dwuznaczne narodziny powiązane z wynalazkiem pisma sprawiły, 

że język teatru stał się językiem prawdopodobieństwa, a nie prawdy. 

Dzięki temu od początku teatr znalazł się w kazirodczym związku 

z literaturą, która – teraz już spisana – odtąd jawi się teatrowi jako 

obca i przychodząca z zewnątrz; literatura dla teatru to Inny. 

Rekonstrukcję momentu, w którym słowo mówione zostaje za-

stąpione słowem pisanym, przeprowadzili (choć nie było to ich celem) 

Martin Buber i Franz Rosenzweig w niemieckim przekładzie Biblii; 

chodziło im o stworzenie tekstu, w którym słyszalny byłby głos hebraj-

skiego oryginału, przy czym Biblia miała pozostać słowem mówionym, 

przemawiającym do słuchacza tu i teraz38. Słowo Biblii, słowo liturgii 
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nie komentuje rzeczywistości, ono ją stwarza. Swój przekład Biblii 

Buber i Rosenzweig podporządkowali „zasadzie kolometrii”, która 

polega na uzyskaniu zgodności jednostek sensu i oddychania, oraz 

„zasadzie wyrazu wiodącego”, wyprowadzonej wprost z technik 

mnemotechnicznych. Eksperyment ten pokazuje, jak dalece proces 

zapamiętywania świętego tekstu wymagał cielesnego i ruchowego 

zaangażowania „synów świadków”, których Buber wprowadził do 

dramatu Eliasz:

JEDEN Z SYNÓW ŚWIADKÓW wychodząc naprzód: Każdy z nas 

zna na pamięć wszystkie wojenne pieśni, które zebrał Micheasz. W każ-

dym z nas jest rękopis, gotowy do odczytania. Każda z pieśni, które zapi-

sane są w naszym sercu, jest wezwaniem do walki39.

Performerzy (podobni do Buberowskich „Synów Świadków”) 

dzięki pismu, które uwolniło ich z obowiązku bycia „żywą księgą” 

tradycji, mogli swoje umiejętności spożytkować na bieżące komen-

towanie rzeczywistości, co jest podstawową funkcją teatru. Czy ta 

jedna „mutacja” w kulturowym „genomie” (związana z wynalazkiem 

pisma) wystarczała do powstania teatru? Moim zdaniem musiało 

jeszcze dojść do drugiej „mutacji”: narodzin demokracji.  

Ateńska demokracja wytworzyła nowe instytucje władzy, w których 

zbiorowy głos mieszkańców miasta mógłby wybrzmieć. Znalazło to 

wyraz w architekturze buleuterionów (czyli miejsc politycznych obrad), 

które tak były ukształtowane, aby każdy z uczestników zgromadzenia 

przed podjęciem swojej indywidualnej decyzji mógł widzieć i słyszeć 

to samo co inni. Epistemologiczna kategoria „naoczności” ufundowa-

na jest na takim „teatralnym” doświadczeniu. Głosowanie, w którym 

obowiązywała wola większości, odbywało się przez wrzucenie do urny 

białego lub czarnego kamyka. Przedstawienia teatralne rozgrywano 

w Teatrze Dionizosa zbudowanym według podobnego planu jak bu-

leuteriony, dzięki czemu wszyscy widzowie mogli widzieć i słyszeć to 

samo. W ten sposób performanse mnemotechniczne (uwolnione przez 
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wynalazek pisma z funkcji liturgicznych) znalazły dla siebie nowe 

miejsce i równocześnie nowe zastosowania w przestrzeni demokra-

tycznego społeczeństwa – komentowanie aktualnych wydarzeń. Dla-

tego pytanie o społeczną funkcję teatru jest równocześnie pytaniem 

o wiarygodność demokracji.

Dowodu na użyteczność demokratycznych wyborów dostarczył 

jej zagorzały przeciwnik – sir Francis Galton40. Przykład tylko z pozo-

ru może wydawać się błahy, ale dostarcza pierwszego w historii ma-

tematycznego dowodu. Badacz, uczestnicząc w targach rolniczych 

w Plymouth, zwrócił uwagę na konkurs oceny wagi wołu przezna-

czonego na rzeź, w którym mógł wziąć udział każdy za opłatą sze-

ściu pensów; a wynik najbardziej zbliżony do faktycznej wagi zwie-

rzęcia honorowany był nagrodą. Galton był przekonany, że średnia 

ze wszystkich zebranych wówczas ośmiuset indywidualnych wska-

zań będzie istotnie odbiegać od prawidłowego wyniku. Okazało się, 

że było dokładnie na odwrót: średnia zbiorowych sądów okazała się 

znacznie precyzyjniejsza od indywidualnych ocen. Badacz zwrócił 

uwagę na korzystne warunki głosowania: coroczne powtarzanie im-

prezy i w wyniku tego zgromadzenie kompetentnych uczestników, 

zniechęcającą do żartów wstępną opłatę, nadzieję na nagrodę, ra-

dość z rywalizacji i brak agitacji, która mogłaby sfałszować wynik. 

W oparciu o uzyskane dane Galton wysunął tezę, że ocena zjawi-

ska wystawiona przez zespół osób może być bardziej precyzyjna niż 

przewidywania jednej osoby. Tezę Galtona o skuteczności tzw. „mą-

drości zbiorowej” potwierdziły współczesne badania41. 

Galton uczestników rzeźniczego konkursu porównał do głosu-

jących w wyborach parlamentarnych, a my ich kompetencje odnie-

śmy do widzów teatralnych. Musimy na wstępie określić różnice 

między tymi trzema przypadkami, bo są istotne w postrzeganiu 

teatru wśród innych performansów. W konkursie w Plymouth „mą-

drość zbiorowa” ujawniła się dopiero w statystycznych badaniach 
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Galtona, bo organizatorzy nie stawiali sobie takiego celu. Jest wiele 

performansów, w których nie dopuszcza się wspólnoty widzów do 

głosu. Wachowski np. dużo miejsca poświęca podporządkowaniu 

działań performera skuteczności. O jakiej skuteczności można mó-

wić, gdy ktoś – jak w demokracji – rezygnując z manipulacji (do któ-

rych zachęcał np. Platon w Państwie), dopuszcza głosy sprzeciwu? 

W głosowaniu farmerów w Plymouth i w parlamentarnych wyborach 

korzystano z urn, do których wrzucano głosy ze ściśle sprecyzowaną 

odpowiedzią, co pozwala na ich statystyczną interpretację. Próby wy-

korzystania metod matematycznych w teatrze zawsze kończyły się 

fiaskiem. Niejednoznaczność statystycznych wyników nie oznacza 

jednak, że reakcji teatralnej publiczności nie da się uchwycić – prze-

ciwnie, jest to jak najbardziej możliwe, ale wymaga zupełnie innego 

języka; jest to język międzyludzkich relacji. Spośród różnorodnych 

koncepcji filozofii dialogu najbardziej użyteczny – we wstępnym roz-

poznaniu problemu – wydaje się podział Bubera na relacje „Ja – To” 

i „Ja – Ty”. Pierwsza relacja ma charakter wybitnie uprzedmiotowia-

jący, a druga – upodmiotowiający: Gdy staję naprzeciw człowieka jako 

mojego Ty – zauważa Buber – gdy mówię do niego podstawowe słowo Ja – 

Ty, nie jest on rzeczą pośród innych rzeczy i nie składa się z rzeczy42. Tak 

postrzeganego partnera szanuje się i nie narzuca mu swojego zdania. 

Cechą wyróżniającą teatr spośród innych performansów jest wpisa-

nie relacji „Ja – Ty” w przestrzenną strukturę budynku teatralnego:

Relacja jest tutaj skryta […], ale się odsłania, w sposób niemy, lecz języ-

kowo twórczy. Nie słyszymy żadnego Ty, lecz mimo to czujemy się zagad-

nięci i odpowiadamy – tworząc, myśląc, działając: wypowiadamy naszą 

istotą podstawowe słowo, mimo że ustami nie możemy wypowiedzieć Ty43. 

Choć w europejskiej tradycji wykształciły się modele teatru, któ-

re wykazują znaczne różnice architektoniczne wobec teatru antycz-

nego, to jego podstawowa zasada „każdy widz widzi i słyszy to samo” 

w nowszych wariantach została zachowana. W tak zorganizowanej 
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przestrzeni – nierzadko wbrew politycznym okolicznościom – mą-

drość zbiorowa publiczności potrafiła się przejawić, choćby pod po-

stacią milczenia.

[Performance]

Zwracałem już przed laty uwagę na potrzebę odrębnego traktowania 

performance art, sugerując, że zdyscyplinowanie w polskiej terminolo-

gii – które polegałoby na równoczesnym zarezerwowaniu spolszczenia 

„performans” wyłącznie do badań teoretycznych i zastrzeżeniu perfor-

mance (w pisowni oryginalnej) dla performance art (czyli sztuki perfor-

mansu) – może pozwoliłoby uniknąć niektórych nieporozumień i napięć44. 

Argumentowałem to wówczas faktem, że od co najmniej dekady polscy 

performerzy posługują się słowem performance w pisowni angielskiej, 

rezygnując z wcześniejszych spolszczeń45. Będę wierny swojej termino-

logicznej propozycji. 

Stało się już niemal tradycją, że badacze w swoich próbach usyste-

matyzowania pola refleksji o performansie zazwyczaj odwołują się do 

konkretnych performerów; np. dla Eriki Fischer-Lichte jest to Marina 

Abramović, dla Kocura – Grotowski, dla Wachowskiego – wspomnia-

ny już Dirmoser. Ja zaś na swojego patrona wybieram Dinokratesa, 

którego performance szczegółowo opisał Witruwiusz46. Intencją auto-

ra dzieła O architekturze ksiąg dziesięć było stworzenie kompendium 

wiedzy o zawodzie architekta, który wymaga biegłości we wszystkich 

dziedzinach47. Interdyscyplinarny charakter mają obecnie wszystkie 

zawody artystyczne. Witruwiusz przedstawia konkretne rozwiązania 

projektowe i wykonawcze. Pisze też o tym, jak zabiegać o inwesto-

rów i jak zdobywać zamówienia. W tym celu przytacza historię Di-

nokratesa. Młody architekt, aby spełnić się w zawodzie, wyjechał do 

Macedonii i tam starał się dotrzeć do Aleksandra Wielkiego, ale listy 

polecające i zabiegi znajomych nie przyniosły efektu. Przebrał się za-

tem za Herkulesa i w takim stroju pojawił się w bazylice, przestrzeni 
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publicznej, w której handlowano, ale też sprawowano sądy. Jego per-

formance zwrócił uwagę przechodzącego tamtędy władcy, dzięki cze-

mu Dinokrates mógł przedstawić swoją architektoniczną wizję: górze 

Atos nadałem kształt posągu mężczyzny, w którego lewej ręce zaprojek-

towałem mury olbrzymiego miasta, a w prawej czaszę, która by zbierała 

wody wszystkich rzek tej góry, aby z niej później spływały do morza48. 

Aleksander zainteresował się śmiałym projektem, ale wytknął ar-

chitektowi, że w wyborze terenu nie uwzględnił potrzeb aprowiza-

cyjnych miasta; żywność dla mieszkańców musiałaby być dowożona 

przez morze. Artysta, decydując się na górę Athos, musiał być świa-

domy wady tej propozycji, bo równocześnie wykazał się wyczuciem 

przy wyborze miejsce na swój performance. Gdyby w stroju Herkulesa 

pojawił się np. przy wejściu do teatru, wzięto by go może za aktora, 

a nawet za zamachowca (w teatrze zamordowano przecież ojca Alek-

sandra). Ostatecznie działanie Dinokratesa okazało się skuteczne, bo 

władca zlecił architektowi wybudowanie Aleksandrii. 

Zauważmy, że performance architekta obejmował nie tylko para-

dowanie w stroju Herkulesa, lecz również przygotowany specjalnie 

na tę okazję projekt architektoniczny, odważny i prowokacyjny, lecz 

przez to niedopracowany i mało realistyczny. Gdyby Dinokrates – po 

zdobyciu przychylności inwestora – zaniedbując powinności archi-

tekta, chciał nadal potrząsać lwią grzywą i wymachiwać maczu-

gą, to zapewne straciłby zlecenie. Istnieje zatem wyraźna granica 

między zwracającym uwagę popisem a faktycznym wykonywaniem 

zawodu. Działania promocyjne, wymagające natychmiastowego 

efektu, rozgrywają się w przestrzeni zubożonej w międzyludzkie in-

terakcje; przekaz artystyczny musi tu być prosty i wyrazisty. Takie 

cechy, przydatne w uliczce między straganami, na niewiele zdały-

by się Dinokratesowi w skomplikowanym procesie inwestycyjnym. 

Z jednej strony mamy świat jednowymiarowy, prawie zredukowany 

do „Ja – To”, a z drugiej rzeczywistość tak złożoną, że Buberowskie 
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„Ja – Ty” okazuje się ledwie przybliżeniem bogactwa ludzkich relacji, 

które chyba najsubtelniej opisał Emmanuel Lévinas. 

Taka sama przestrzeń między straganami, w którą przed wiekami 

wkroczył Dinokrates w lwiej skórze, stała się wyzwaniem dla ame-

rykańskich artystów performance art w połowie XX wieku. W tym 

samym czasie w Polsce podobne działania artystyczne kojarzono 

z teatrem (wiele przedsięwzięć o charakterze typowego performance 

art tak nazywano, np. Teatr Sensybilistyczny). Przywiązanie do te-

atru wynikało z odmiennej sytuacji polskich artystów – gdy perfor-

merzy za oceanem musieli działać na własny rachunek – w Peerelu 

można było znaleźć instytucjonalne wsparcie i to głównie w teatrze. 

Świadczą o tym np. osiągnięcia Józefa Szajny czy Tadeusza Kanto-

ra. Gdy na Zachodzie artyści performance art odcinali się od tradycji 

i literatury, w Polsce kontynuowano tradycję malarzy-dramaturgów: 

Cypriana Norwida, Stanisława Wyspiańskiego i Witkacego. Na ile te 

tendencje są nadal żywe u współczesnych, polskich twórców perfor-

mance art? 

Działanie w rzeczywistości wolnorynkowej (zatomizowanej 

i uprzedmiotowionej) stawia artystę w sytuacji Dinokratesa, bo jeśli nie 

ma instytucjonalnego wsparcia, to musi sam walczyć o swoją pozycję. 

I musi sam wytłumaczyć sens swojego działania. To bardzo interesują-

ce, że Witruwiusz, zwracając się do Juliusza Cezara, stawia performance 

przystojnego Dinokratesa na równi ze swoim teoretycznym dziełem: 

Mnie jednak, Imperatorze, natura nie użyczyła okazałej postaci, wiek 

zeszpecił mą twarz, choroba nadwątliła siły. Dlatego pozbawiony tych 

przymiotów, przy pomocy wiedzy i pism moich, jak się spodziewam, zdo-

będę Twoją łaskę49. 

Pytanie Carlsona jakiego rodzaju performansem jest pisanie o per-

formansie50 nie było zatem nowe. Po zwrocie konceptualistycznym 

wzrosła rola słownego komentarza współczesnego artysty, który 

własną teorią stara się wywalczyć wolną przestrzeń dla performance art.
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Dla Witruwiusza performance Dinokratesa i jego własny traktat 

teoretyczny nie były dziełami finalnymi, przeciwnie, służąc auto-

promocji przygotowywały grunt do podjęcia faktycznych zadań ar-

chitektonicznych. Zdarza się, że reklamowy performance potrafi się 

usamodzielnić, jak to się stało w wypadku „parady”. Początkowo 

był to uliczny popis aktorów, którzy niewybrednymi sztuczkami za-

chęcali potencjalnych widzów do obejrzenia ich teatralnego przed-

stawienia. „Parada”, towarzysząc francuskiemu teatrowi jarmarcz-

nemu XVII i XVIII wieku, stała się odrębnym typem widowiska. 

Nawet gdy „paradę” grano już przed wykwintną publicznością – 

premiera Recueil de Parades Jana Potockiego miała miejsce w dwor-

skim teatrze w Łańcucie – zachowała swój przejęty z ulicy język 

prowokacji i parodii. Równocześnie „parada”, tracąc  jednorazowość 

właściwą dla performance, przekształciła się w jeden z gatunków te-

atralnych. Teatr nawet w swoich najnowszych dokonaniach zacho-

wuje właściwe dla świadomości mitycznej modele cykliczne, bo im 

bardziej niezmienny jest tekst powtarzany na scenie, tym bardziej 

aktywne jest jego rozumienie przez teatralną publiczność. Do tej 

teatralnej praktyki nawiązał też Carlson w Performansie, w zakoń-

czeniu książki powtarzając fragment ze wstępu.

Miejsce narodzin performance art w przestrzeni wolnorynko-

wej walki konkurencyjnej narzuca prowokacyjny styl komunikacji 

i równocześnie ustanawia gatunkowe kryteria. Warto jednak za-

uważyć, że już od samych narodzin performance art dojrzali twórcy, 

np. John Cage, zawsze dążyli do powtarzania swoich performansów, 

nadając im w ten sposób cechy „teatralnej” cykliczności. Jednorazo-

wy i nastawiony jedynie na uzyskanie aplauzu performance stał się 

dla Jona McKenziego punktem wyjścia w sformułowanej przez nie-

go „normie liminalnej”, która oznacza pełne uzależnienie współcze-

snego performera od reguł wolnego rynku. W dzisiejszym świecie, 

w którym ekonomia mainstreamowa zaczęła wyznaczać zasadniczy 
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ton w globalnym dyskursie cywilizacyjnym (co według McKenzie-

go dokonało się po zakończeniu „zimnej wojny”), performerem jest 

więc każdy. W publikacji Performuj, albo… Od dyscypliny do perfor-

mansu51 McKenzie opisuje spektakularną katastrofę, która kończy 

się nie tylko destrukcją kosmicznego promu, ale też rozpadem tek-

stu jego książki. Architektura tekstu zwiastuje nieuchronny upadek 

cywilizacji, za której fundament przyjęto performance.  

[Bez happy endu. Zakończenie]

W rozwoju performatyki od początku zasadniczą rolę odgrywają dwa 

performanse: performance art i teatr, dlatego starałem się określić ich 

potencjał; dla performance art zarezerwowałem nawet odrębny ter-

min: performance. Kończę cytatem z drugiego wydania Performansu 

Carlsona:

Wraz z tryumfalnym pochodem performansu przez dyskurs nauk o spo-

łeczeństwie, kulturze, organizacji i technice, performans teatralny […] schodzi 

na coraz dalszy plan w powstającym właśnie światopoglądzie. Chcę jednak 

zamknąć tę książkę […] obroną wagi i unikalnego charakteru performansu 

teatralnego52.

SŁOWA KLUCZOWE: 
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Zbigniew Władysław Solski
Tablecloth. On the definitions of performance

From its very beginning the development of performatics was influenced 

by two kinds of performance activities: performance art and theatre. In Po-

land theatrologists became proponents of performatics. The translation 

of Schechner’s book about performance studies was used to homogenise 

Polish performative vocabulary: the translator reached for the polonized 

word “performans” and created a new term: “performatyka”. Thanks to 

Schechner’s general definition – performances are actions, while the sub-

ject of performatics are behaviours – the concept of “performans” proved 

to be very useful because the Polish language lacks such “transparent 

tool of description”. When in the U.S.A. the researchers dealing with per-

formance studies radically broadened the area of performative activities, 

their representative in Poland, Jacek Wachowski, became involved in the 

process of limiting the notion of “performans” and theatre’s influence on 

performatics. This article is devoted to his innovative proposal.
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