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Widowisko kulturowe 

 

Jeśli mówimy o widowiskach kulturowych, trzeba zdać sobie sprawę z tego, 
że nasze rozważania dotyczą sfery ludzkiego bytu i tworzonej przez ludzi 
kultury, gdzie funkcjonują takie podstawowe typy działań tę kulturę two-
rzących, jak gra, zabawa, święto, rytuał, widowisko, a każde z nich jest wte-
dy „przedmiotem naszego przedstawiania”. Ale część z tych działań należy 
również do najbardziej rudymentarnej sfery – sfery bycia, zwykle ukrytej za 
zasłoną zasady racji. To zabawa, gra, rytuał. Trzy działania pozbawione, tak 
jak bycie, uzasadnienia, nie potrzebujące żadnej racji istnienia, żadnego 
„dlaczego”, na które należy spojrzeć jako na „proste wschodzenie-z-siebie”, 
pisze Martin Heidegger. Dopiero bowiem na poziomie kultury, więc na po-
ziomie bytu, działa zasada racji obowiązująca (powtórzmy za Heideggerem) 
„dla całego nowożytnego przedstawiania”. 

Zwykle definicje widowisk kulturowych są dość ogólne. John MacAloon 
uważa, że „to kultura w działaniu”. Erving Goffman nazywa je „machiną 
transformującą jednostkę w postać działającą na scenie”. Dla Wojciecha Du-
dzika podstawowe wyróżniki widowisk obejmują granice czasoprzestrzen-
ne (początek, koniec, miejsce), ustrukturowany przebieg, obecność wyko-
nawców i publiczności oraz znaną przyczynę aktywności. Z kolei MacAloon 
zwraca uwagę na mieszany rodzaj akcji, która oznacza dominację działają-
cego nad działaniem, a nie odwrotnie (jak w teatrze dramatycznym), katharsis 
odbiorców, ich refleksywność i uczestnictwo łączące pragnienie ze skupie-
niem na każdym etapie widowiska. Zauważając, że nie ma widowisk wcześ-
niej wstępnie nieuformowanych, sugeruje konieczność posiadania przez nie 
jakiejś postaci scenariusza. 

Źródłem widowisk, nie zawsze ujawnionym, pozostają uchwycone 
przez Victora Turnera metaforyczne dramaty społeczne. „W życiu codzien-
nym dramaty społeczne pojawiają się, w mniejszej lub większej liczbie, nieu-
stannie – jako owoc zarówno kultury, jak i natury – jednak kulturowe spo-
soby uświadamiania ich sobie (a więc rytuały, sztuki sceniczne, karnawały, 
monografie antropologiczne, wystawy malarskie, filmy) zmieniają się wraz  
z kulturą, klimatem, techniką, historią zbiorową i demograficznymi uwa-
runkowaniami poszczególnych grup”. Jawnie dramatyzowane widowiska 
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kulturowe przeobrażają je na tyle, by mogły wyjść na powierzchnię zdarze-
nia w postaci metakomentarza do konfliktogennej sytuacji, która ulegnie 
rozładowaniu. Jest to tzw. dramaturgiczne ujęcie kultury, która okazuje się 
„praktyką dramatyczną” i „widowiskową aktywnością” człowieka. 

Ta „widowiskowa aktywność” w polskiej praktyce badawczej ulega 
szczególnemu przesunięciu – oto zamiast o widowiskach, często mówimy  
o sztukach widowiskowych. Pozornie nic się nie dzieje, jednak przesunięcie 
jest na tyle istotne, że podporządkowuje widowiska zasadom sztuki. Tym-
czasem widowiska nie muszą być wcale ze sztuką związane. Co więcej, 
mówiąc o nich, należałoby wyjść poza sztukę, nieuchronnie sugerującą do-
minację kategorii estetycznych, należałoby zbliżyć się do rzeczywistości,  
w której widowiska są niejako zanurzone, wszak granica dzielące je od życia 
jest nieokreślona i chwiejna. W tej sytuacji rzeczywistość (lub jej fragment) 
może stać się widowiskiem, jak zauważa Patrice Pavis, jeśli zyska ostensyw-
ność, stając się przedmiotem do oglądania, jeśli więc ulegnie obramowaniu 
np. jako występ czy pokaz określonego kulturowego zachowania, „wyjęty” 
z tzw. życia i poddany presji wzroku widza. Zafunkcjonuje jako widowisko 
nawet wtedy, gdy nie spełni jednego z jego warunków: nie będzie pokazem 
konkretnych umiejętności. 

Ale wyjęcie widowiska ze sfery sztuki i estetyki to tylko jeden problem. 
Kolejny wiąże się z teatrem, który przecież z jednej strony jest częścią wi-
dowisk, ze swymi autotelicznymi zwyczajami i estetycznymi konwencjami, 
z połączoną z nimi ściśle literaturą dramatyczną, z ogromną tradycją poety-
ki, w skład której wchodzi też genologia. Tymczasem spojrzenie na teatr 
spoza tej perspektywy każe w nim widzieć przede wszystkim świadomie 
ukształtowane widowisko kulturowe (cultural performance), używające okre-
ślonego systemu znaków kulturowych, którym estetyka dostarcza jedynie 
zbioru dodatkowych sensów zarówno w dziedzinie kompozycji, jak wyglą-
dów czy symboliki. Można go uznać, rzecz jasna, za zbiór dla teatru pod-
stawowy, nadający spektaklom walor dzieł sztuki, ale też można go potrak-
tować jako rezultat przyrodzonego człowiekowi instynktu naśladowczego, 
tak eksponowanego przez Arystotelesa, w połączeniu z ludzkim, jeszcze 
przedestetycznym „genem” występowania i pokazu, z dążeniem do prezen-
tacji swego życia w perspektywie społecznej. Performatywność i mimetycz-
ność takiego występu wspierają się nawzajem; pierwsza akcentuje akt dzia-
łania, druga akt jego oglądania, rozumienia i interpretowania przez widza. 
Widowisko teatralne jako aktywność przedstawiona (odtworzona) sprawia, 
że zjawisko gry jednoczy czynności praktyczne i symboliczne. Niekoniecz-
nie zaś artystyczne (estetyczne). Sztuka bowiem będzie w teatrze jedynie 
swoistym bonusem. Związana z oddzieleniem widza od widowiska zgoda 
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Pisze N.N. Taleb:„W procesie ewolucji organizmy (albo ich geny) muszą umierać, kiedy w ich 
miejsce pojawią się nowe, żeby system mógł się wzmacniać, albo żeby uniknąć reprodukcji 
elementów, które są słabsze od innych. I, odpowiednio, antykruchość może wymagać krucho-
ści – i poświęcenia – poziomu niższego”. Na tej zasadzie z naszego pejzażu kulturowego znik-
nęła heca, miejsce walk zwierząt. Na początku XIX wieku warszawska heca mieściła się na 
rogu Brackiej i Chmielnej. 
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tego widza na iluzję kreowaną przez teatr decyduje o estetycznym charakte-
rze spektaklu i jego szczególnym znaczeniu. 

Wyodrębnienie teatru z jednej strony podnosi jego rangę, tak widoczną 
w badaniach teatrologicznych, z drugiej jednak uzmysławia, że poza nim 
istnieje rozległa sfera widowisk, wśród których nie jest on ani najważniejszy, 
ani jedyny i że wcale nie dominuje dziś w życiu społecznym. Natomiast 
może być niezwykle poręcznym modelem działań kulturowych dla socjolo-
gów i antropologów. Taka zmiana punktu widzenia może się okazać intere-
sująca dla samego teatru – wszak wyrywa go ze sfery literatury, oddziela od 
dramatu, obdarza własnym bytem, niezależnością, domagającą się nowego 
przemyślenia teoretycznych założeń badawczych, także przez teatrologów. 

Bibliografia 

Heidegger M., Zasada racji, przeł. J. Mizera, Kraków 2001 
MacAloon J.J., Wstęp: widowiska kulturowe, teoria kultury, w: Rytuał, dramat, święto, spektakl. 

Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. J.J. MacAloon, przeł. K. Przyłuska-Urbano-
wicz, posłowie W. Dudzik, Warszawa 2009 

Pavis P., Słownik terminów teatralnych, słowo wstępne A. Ubersfeld, przeł. S. Świontek, 
Wrocław 1998 

Raszewski Z., Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991 
Schechner R., Przyczynek do teorii i krytyki dramatu, przeł. M. Semil, „Dialog” 1967 nr 1, 4, 

1968 nr 1 
Taranienko Z., Teatr i rytuał, w: Z teorii teatru. Materiały z sesji teatralnej, Poznań 1970, red. 

Z. Osiński, Poznań 1972 
Turner V., Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, przeł. P. Skurowski, w: Antropologia 

widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2010 



17 

Spektakl/teatr  

jako model widowiska kulturowego 

Spektakl/teatr jest w antropologii widowisk używany w trzech różnych 
znaczeniach. Po pierwsze traktuje się go jako model widowiska, po drugie 
stanowi jeden z wielkich gatunków (nad-gatunków) widowisk, po trzecie 
jest używany jako metafora. Każdy z tych sposobów widzenia implikuje 
odmienny sposób podejścia do widowiska, a jednocześnie wszystkie się 
niejako na siebie nakładają, co może komplikować obraz gatunku. Przy tym 
teatr funkcjonuje jako pomost między widowiskami kulturowymi a uwikła-
nym w literaturę dramatem. 

W strukturze symbolicznej, jaką stanowi kultura, zatem w publicznym 
systemie idei, wartości, działań, postaw „ucieleśnionych w słowach, rzeczach  
i skonwencjonalizowanych zachowaniach” (Adam Kuper), rozumianych oraz 
regulowanych w ramach tej struktury, powstaje niemal nieskończona liczba 
form interakcyjnych, więc dynamicznych, które mogą podlegać negocja-
cjom, być kontestowane i w efekcie przekształcane. Socjologiczna perspek-
tywa antropologii widowisk, otwarta dzięki badaniom Ervinga Goffmana, 
zdaniem Leszka Kolankiewicza dążyła do uchwycenia zachowań ich uczest-
ników jako skonwencjonalizowanej, podporządkowanej regułom „gry eks-
presji i impresji, wywierania i odbierania wrażeń”, stanowiącej „zawiłą  
i manieryczną grę informacyjną, której uczestnicy prą wszelkimi sposobami 
– często niczym w powieści szpiegowskiej: maskując się i zwodząc się na-
wzajem, używając wybiegów, spiskując między sobą – do realizacji zwycię-
skiej strategii”. Z kolei Victor Turner na gruncie antropologii kulturowej 
otworzył nową perspektywę badawczą, jaką oferowała antropologia wido-
wisk, i wymodelował relacje pomiędzy dramatem społecznym a scenicz-
nym, doprecyzowane przez Richarda Schechnera. Wszyscy – jak pisze Ko-
lankiewicz – wykorzystali metaforę teatralną, sprawiając, że „dramat i teatr 
– i w ogóle widowiska – są tu najskuteczniejszym narzędziem służącym 
regeneracji społeczeństwa. To one bowiem wzniecają i kumulują przeżycia 
zbiorowe, a łagodząc i rozładowując konflikty, organizują energię społeczną. 
W nich społeczeństwo jawi się sobie samemu jako dynamiczna całość”. 

Widowiska kulturowe mają charakter symboliczny. Wykorzystują cza-
soprzestrzenie rytuałów, świąt, gier, zabaw, spektaklu, więc sztuki dla pod-
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trzymania tradycji, dla komunikacyjnej refleksji poświęconej więziom spo-
łecznym. „Kulturę jako całość ogląda się tu poprzez to, co w życiu społecz-
nym najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia – poprzez 
widowiska z ich dramatyczną akcją”. W tych warunkach pojęcie spektaklu, 
dla teatrologów tak skomplikowane i wieloznaczne, dla socjologów i antro-
pologów musiało się wykrystalizować w prosty wzór, który można było 
wykorzystać. Spektakl stał się przedmiotem, w którym nie chodzi o jego 
unikatowość, lecz o powtarzalne jakości ujmowane w układzie dynamicz-
nym, opisywane za pomocą kontrolowanych sekwencji zdarzeń. Dynamika 
tej akcji wraz z postaciami działającymi w określony sposób, w zaprojekto-
wanych ramach czasoprzestrzennych, jest wyznaczona przez konflikt, zatem 
przez dramat. On determinuje strukturalne właściwości spektaklu i zarazem 
spełnia wymóg opisu sytuacji. 

Dramatyczne i jednocześnie przedstawieniowe widzenie konfliktu nale-
ży do podstawowego „wyposażenia” różnych form widowisk kulturowych, 
opartych na modelu spektaklu. Dramat kryje się w ich wnętrzu, lecz może 
przybrać rozmaitą postać. Może zostać przepuszczony przez jakąś formę gry 
(np. przez agon w meczu piłkarskim czy pojedynku), może ulec rytualizacji 
(np. w pogrzebie) lub ceremonializacji (np. w balu), może stać się podstawą 
święta religijnego (np. Bożego Narodzenia) lub świeckiego (koncert rocko-
wy). Dramatyczne widzenie świata wpisuje się tu w oparte na medialnych 
właściwościach ludzkiego ciała stare medium teatru. Teatr przecież powstał 
jako medium o złożonym charakterze, wchłonął chór i choreę, aojda i śpie-
waka lirycznego, kapłana i religijno-państwowe święto, a jako nowe medium 
został wykorzystany do dramatycznej gry naśladującej ludzką rzeczywi-
stość, więc do gry mimetycznej, przekształcającej i odbijającej społeczny 
wymiar zdarzeń. Jego istnienie zostało utrwalone na styku kultury oralnej  
i kultury pisma, więc od początku zawierało w sobie konflikt i zarazem 
współpracę obu typów kultury. 

Ale bez procedury elementarnego zapisania przyszłego występu, zatem 
bez kultury pisma, teatr nie miałby szans na przetrwanie, ani na stanie się 
modelem kulturowym. Nie bez powodu Jean Duvignaud widzi aktora jako 
wprzęgniętego w służbę pisma. Wszak dzięki pismu pojawiła się emocjo-
nalna rama spektaklu – dramat, który z kolei mógł zyskać byt społeczny 
jedynie dzięki medium teatralnemu. Dla Turnera dramat sceniczny, złączo-
ny z dramatem społecznym jako akt ujawnienia ukrytych w polu tego dru-
giego punktów zapalnych i konfliktów, określił teatr jako medium wymaga-
jące od odbiorcy interpretacji i ogólnospołecznej refleksywności. Ze względu 
na swą podstawową funkcję – projekcji (przedstawienia) tych emocji, za-
wsze związanych z istnieniem jednostkowym i/lub zbiorowym w zmien-
nym systemie masek i ról – fizycznym, społecznym, performatywnym i este-
tycznym – spektakl okazał się modelem widowiska kulturowego. Wymagał 
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„Tak, wszyscy zamieszkujemy hybrydyczny świat składający się z bogów, ludzi, gwiazd, 
elektronów, elektrowni atomowych oraz rynków i to my czynimy z niego »bezład« bądź po-
rządek (…)” (Bruno Latour). Turniej rycerski należał do uporządkowanego świata feudalnego. 
Miał określone reguły, a nie tracąc charakteru performansu, jednocześnie pozostawał widowi-
skiem. Ilustracja pokazuje turniej na dziedzińcu watykańskim w 1565 roku. Reguły widowi-
skowego performansu odnajdziemy też w oficjalnej wizycie cesarza Wilhelma II na Bliskim 
Wschodzie. Cesarz przybył do Haify 5 XI 1898 roku na pokładzie jachtu „Hohenzollern”,  
w asyście okrętów wojennych, znaku nowoczesnej potęgi Niemiec. Dzięki temu morze stało 
się sceną widowiska – niczym w dawnej naumachii, a gromadzące ciekawych nabrzeże spełni-
ło funkcję widowni.  
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zresztą – tak samo jak widowisko – bezpośredniej obecności odbiorców, ich 
umiejętności odczytania narracji wizualnej i audialnej, stanowiącej jego ją-
dro. Dopiero w dalszej perspektywie pojawi się kwestia drugiej medialnej 
ramy (telewizja, film), nadbudowanej nad pierwszym medium typu live, 
wykorzystującym medialność ludzkiego ciała. 

Wielość form widowiskowych wymaga ich przynajmniej elementarnego 
uporządkowania i zrozumienia zarówno ich odrębności, jak podobieństw 
dzięki działaniom kategoryzującym. To naturalny sposób rozpoznawania 
przedmiotów i zjawisk poprzez uwypuklenie ich pewnych właściwości, 
pomniejszenie lub zbagatelizowanie innych. Wybór kategorii dokonuje się  
w akcie naszej interakcji ze światem, toteż mają one walor interakcyjnych. 
Dzięki pojęciom wyszczególniającym zbiór właściwości pozwalających na 
identyfikację rodzaju spektaklu, powstaje typ widowiska, jego strukturalna 
istota. Typ jest empiryczny, zatem pochodzi z obserwowanej rzeczywistości 
oraz jest stopniowalny, od form najbardziej wyrazistych (co nie znaczy „czy-
stych”), poprzez coraz bardziej rozmyte, po przenikalne, to jest poprzedza-
jące przejście w inny typ. To obszar działań taksonomicznych, czyli wyod-
rębnienia gatunków według modelu, jaki oferuje spektakl w perspektywie 
antropologii i socjologii, więc – generalnie – poza estetyką, poza sztuką  
i poza literaturą. Choć de facto ani estetyka, ani sztuka, ani (ewentualne) 
literackie ukształtowanie fikcyjnej opowieści nie znikają bez śladu. Zajmują 
jedynie inne miejsce, czasem bardzo niewielkie, w poszczególnych gatun-
kach widowiskowych zdarzeń. Tak było na przykład w osiemnastowiecznej 
zabawie sprowadzonej do Polski z Niemiec, zwanej Wirtschaft der Natio-
nen, której fikcyjność wiązała się z rolami, jakie przybierali jej uczestnicy. 
Była to zabawa w gospodę poprzebieranych władców i arystokratów. Wła-
ściciel gospody, karczmarz, podejmował (na swój koszt) przybywających 
gości. Znana jest np. ta zabawa w wykonaniu króla Augusta Mocnego, który 
jako szynkarz gościł pruskiego władcę Fryderyka Wilhelma w kostiumie 
Pantalona (z komedii dell’arte) oraz jego syna, przyszłego Fryderyka II  
w ludowym stroju norweskim. 
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Gatunki (formy) widowisk kulturowych 

 

Pojęcia gatunkowe funkcjonują od jakiegoś czasu w antropologii widowisk, 
przenikając z literaturoznawczej refleksji teoretycznej razem z dramatyczno- 
-teatralnym paradygmatem badawczym, zawierającym ogólny model wido-
wiska kulturowego. Znajdziemy go zarówno u Victora Turnera, traktującego 
metaforyczny dramat społeczny jako źródło udramatyzowanych widowisk, 
jak i u Richarda Schechnera, łączącego Turnerowski dramat społeczny  
w układ zwrotny z dramatem scenicznym czy u Johna MacAloona, przypo-
minającego Kennetha Burke’a i jego „dramaturgiczną pentadę” (akt, scena, 
osoba działająca, działanie, cel). 

Gatunki widowisk nie posiadają wyrazistych, w miarę stabilnych wy-
znaczników, nie tworzą też żadnego systemu, zatem uporządkowanego 
układu zjawisk i pojęć opartych na systematycznych kategoriach, dzięki 
którym możemy wyodrębnić zbiór tych zjawisk jako pokrewnych i podob-
nych. W istocie takiego systemu, jaki stanowią gatunki literackie, nie można 
skonstruować dla widowisk, bowiem podstawowy dla nich kontekst, jakim 
jest kultura, zawsze pozostaje otwarty i podatny na zmiany. Za każdym 
razem „rozszczelniają” go zarówno inne kultury, jak i historyczna rzeczywi-
stość polityczno-społeczna i obyczajowa. Gatunki widowiskowe są sytua-
cyjne, fizyczne i materialne, relacyjne i empiryczne, nie zaś abstrakcyjne, jak 
w literaturze. Dzięki swemu nastawieniu komunikacyjnemu są uzależnione 
od efektu obecności i realności determinujących „występ”, zatem czułe za-
równo na dookreślające je układy odniesień, jak i na wszelkie zachwiania 
układów i zmiany w nich zachodzące. W tej sytuacji może powstać nie tyle 
system gatunków widowiskowych, ile zaistnieć ich otwarty repertuar. 
Zwłaszcza że – jak zauważa Turner – „w społeczeństwach dużych i złożo-
nych, które wyraźnie oddzielają sferę czasu wolnego od sfery wytwórczości, 
kultura, w myśl zasad podziału pracy, tworzy niezliczone rodzaje wido-
wisk”. Nie bez powodu MacAloon określa je (za Dan Ben-Amosem) jako 
„zmieniające się formy” i „formy dyskursu”, „nie konstrukty wyłącznie ana-
lityczne, kategorie klasyfikacyjne (…), lecz wyraziste sposoby komunikacji”. 

Kolejnym problemem jest fakt, że refleksja teoretyczna o tych gatunkach 
dopiero powstaje. I może być to refleksja jedynie w ograniczony sposób 
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uniwersalna, nie tylko dlatego, że każdy z gatunków widowiskowych jest 
podatny na rozmaite transformacje, lecz głównie dlatego, że stosują się do 
nich te same dwie podstawowe kategorie, które określają teatr – kategoria 
aktualnego czasu (czyli „teraz”) oraz lokalnego miejsca w kulturowej prze-
strzeni (czyli „tu”). Te podstawowe determinanty wskazują na przynależ-
ność teatru/spektaklu do sfery antropologii i widowisk kulturowych, odda-
lając go od literatury. 

W przeciwieństwie do nich literatura dramatyczna wypracowała kon-
cepcję stałych uniwersalnych gatunków, istniejących obok i niezależnie od 
gatunków lokalnych (jak hiszpańska zarzuela lub niemiecki Haupt-und- 
-Staatsaktion) i aktualnych w danych epokach (jak angielska maska, euro-
pejskie dramy oblężnicze czy polska biała tragedia). Przy wszystkich tego 
typu zastrzeżeniach, „widowiska dają się pogrupować w gatunki” (John 
MacAloon), a pojęcie gatunków łączy dramat, teatr i widowiska w prze-
strzeni komunikacyjnej, kulturowej i społecznej, oferując jednoczącą per-
spektywę badawczą, analityczną i opisową oraz łącząc gatunki dramatycz-
ne, teatralne i widowiskowe w antropologicznej refleksji. Wszystkie te 
obszary scala także inna „pożyczka” z teorii literatury – pojęcie poetyki. Ma 
ono co prawda jeszcze walor metaforyczny, lecz w tekście Rustama Kasi-
mowa możemy przeczytać o „poetyce postu”, „poetyce obrzędu inicjacji”, 
„poetyce rytuałów weselnych” czy „poetyce obrzędowości pogrzebowej”. 
Przenikanie takie wydaje się możliwe, gdyż wszystkie te obrzędy (w różnej 
postaci) przeszły do tekstów artystycznych, a nawet wywarły wpływ na 
formę niektórych dzieł dramatycznych. Zastosowanie spektaklu teatralnego 
w roli matrycy gatunków widowiskowych nadaje kulturom charakter prak-
tyki dramatycznej. 

Gatunkowe ujęcie widowisk wymaga zatem przede wszystkim podwójnej, 
historyczno-antropologicznej ramy, a w niej czynników komunikacyjnych, 
społeczno-kulturowych, teatrologicznych i literaturoznawczych. W tym zło-
żonym ujęciu gatunki widowiskowe, podatne na rzeczywistość i zapotrze-
bowania odbiorców, stanowią de facto repertuar powtarzalnych schematów 
strukturalno-wydarzeniowych, z wewnętrznego punktu widzenia związa-
nych z pewnym emocjonalnym typem tematu i akcji opartych na działa-
niach fizycznych jako ich nośnik, a z zewnętrznej perspektywy potrzebują 
wybranego medium oraz wsparcia jakiegoś centrum kulturowego. Dają się 
też uchwycić w binarne opozycje typu: prywatne/publiczne, amatorskie/ 
zawodowe, wielkie/małe, lekkie/poważne, mimetyczne/niemimetyczne, 
powszechne/wyspecjalizowane (adresowane do jakiejś części społeczeń-
stwa), autonomiczne/nieautonomiczne, lokalne/uniwersalne. Nie ma tu jed-
nak trwałych opozycji, gdyż gatunki są historycznie zmienne. Na przykład 
startują jako gatunek wielki i złożony, o publicznym charakterze (turnieje 
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„Aby świat stał się poznawalny, musi 
zamienić się w laboratorium” – zauważa 
Bruno Latour. Na tej „stronie-laborato-
rium” zestawiam parę przykładowych 
widowisk: ciągnienie loterii w latach 
dwudziestych XIX wieku, pochód naro-
dowy 5 listopada 1905 roku w Warsza-
wie, wizerunek Angeliki Chiarini, wol-
tyżerki warszawskiego cyrku z początku 
XIX wieku, która była przedmiotem 
uwielbień i szałów ówczesnej złotej mło-
dzieży. 
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rycerskie), a kończą jako mały, prywatny, o ograniczonej widowni (pojedy-
nek). Mogą się też przenikać, scalać, rozdzielać, zyskiwać autonomię i ją 
tracić, stając się jedynie cząstką większej struktury, co przydarzyło się nie 
raz, nie dwa gatunkowi balu. Wydaje się, że w przestrzeni międzygatunko-
wej odbywa się stały ruch, a wpisana w te formy pamięć społeczno-kul-
turowa stanowi pewne oparcie dla wszelkich transformacji, jakie wprowa-
dzają epoki. 

Mimo swego oparcia w tradycyjnych repertuarach, widowisko nie za- 
wsze zachowuje swą dotychczasową formułę, jego struktura jest wszak 
uwarunkowana historycznie i kulturowo. Dlatego część z nich mieć będzie 
dziś walor wyłącznie historyczny, np. stosowana w teatrach jarmarcznych  
i cyrkach parada wykonawców przed spektaklem czy publiczna kaźń, tortu-
ry i śmierć z ręki kata. Ale niektóre z historycznych form widowiskowych 
mają swe współczesne, znacznie zmienione odpowiedniki, nie zawsze za-
chowujące swe pierwotne funkcje – ludyczne, rozrywkowe, polityczne, np. 
wjazd do miasta króla i królowej lub lokalnego możnowładcy dziś może być 
jedynie przemknięciem przez stolicę głowy obcego państwa (wyjątkiem były 
u nas przejazdy papieża Jana Pawła II). Rozmaite turnieje/konkursy/igrzys-
ka sprawnościowe będzie różnić przedmiot sprawności, działający niczym 
temat, wyodrębniający odmiany i warianty. Dodatkowo podzieli gatunek 
związek z mediami – od medium ludzkiego, po media technologiczne. O ile 
dawnej istniał turniej rycerski, dziś mamy konkurs tańca, śpiewu, piękności, 
wiedzy – tu swe miejsce znajdą także różnotematyczne quizy i zawody spor-
towe, ale też walki zwierząt czy ptaków. Wiadomo, że pochód spokrew-
niony jest z procesją (również religijną), z defiladą (wojskową) i paradą  
(niegdyś także aktorską). Transformacja pochodu w paradę nastąpiła w daw-
nym ZSRR, pisze Piotr Osęka. Ale pochód zyskał też inną postać dzięki wy-
nalezionej w drugiej połowie XIX wieku nowej tradycji społecznego  
i politycznego protestu. Do widowisk kulturowych należą takie rytuały 
przejścia, jak pogrzeb, ślub i wesele, wydarzenia polityczne (koronacja kie-
dyś i dziś, zaprzysiężenie prezydenta, rewolucja). Pojawi się cała grupa nie-
istniejących już widowisk ludowych, jak angielskie mummers play czy zna-
ny różnym kulturom maik, a obok tych historycznych form – próby ich 
odnowienia, np. topienie Marzanny lub mające już własną tradycję jarmarki 
świętojańskie. 

Wszystkie te widowiska oparte są na modelu spektaklu, w różny sposób 
wariantowanym i wchodzącym w relacje z grą, zabawą, świętem, rytuałem. 
Niektóre okażą się skomplikowane, inne proste, jedne bardziej, inne mniej 
„wydajne”. Ale tożsamość wszystkich jest zawsze powiązana z innymi ga-
tunkami, dlatego są – jak zauważa Mark Philips – kontrastowe i kombinato-
ryczne. Wśród nich znajdą się widowiska religijne, rockowe, karnawałowe, 
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sportowe, wesołe miasteczka ze swymi performerami, inscenizacje wyda-
rzeń historycznych, okolicznościowe święta lokalne, teatr uliczny, cyrk, fe-
stiwal (w bardzo wielu odmianach), liczne formy zabawy (np. historyczna 
już reduta lub maskarada czy współczesne juwenalia), ale także zabawy 
dziecięce, jak choćby wiktoriańska zabawa dziewcząt w papierowy dom, 
obecnie przekształcona w grę komputerową. Kategorie gatunku, podgatun-
ku i wariantu gatunkowego pozwalają na uporządkowanie tego bogactwa, 
zresztą niełatwe, jeśli zważyć na ich otwarty repertuar. Oczywiście musimy 
pamiętać, że niejednokrotnie będą to gatunki złożone (jak karnawał czy 
igrzyska olimpijskie), hybrydyczne, skrzyżowane z innymi i zmącone, rzad-
ko mające czystą postać. Formy widowisk nie mają zwykle celów artystycz-
nych, za to rozrywkowe i ludyczne, polityczne i społeczne. Szereg z nich nie 
posiada fabuły, choć zachowuje akcję (jak mecz piłkarski) i nie zawsze od-
różnialne postacie (np. pochód będzie znaczył masą swych uczestników). 

Wiele z tych wydarzeń nie ma żadnego związku z literaturą, choć za-
chowuje pewien związek z dramatem, a de facto z jego niektórymi elemen-
tami, jak akcja, zawartość myślowa (arystotelesowska dianoia), obraz (ary-
stotelesowskie opsis, widowisko), rytm. Dla wielu związek z literaturą 
pozostaje stopniowalny, od braku potrzeby konkretnego scenariusza, zastę-
powanego przez utrwalone w praktyce, tradycyjne procedury i regulaminy, 
przez ramowy scenariusz mentalny, po częściowe i luźne projekty zawarto-
ści wydarzenia, do scenariusza udramatyzowanego lub utrzymanego  
w formie dramatycznej (wtedy zwykle mówi się o sztuce, że jest do ogląda-
nia, a nie do czytania) oraz do dramatu sensu stricto. Jak widać z tej pobież-
nej wyliczanki, widowiska pozostają generalnie poza systemem arystotele-
sowskim, gdzie czynnik modalny o operacyjnym charakterze dopełniał 
literacki czynnik tematyczny. Są więc czymś odmiennym niż w literaturze, 
choć jednocześnie łączą je z nią różnorodne związki, poczynając od podsta-
wowego założenia, że ich istnienie jest podobne do literackiego. Niemniej 
słowo może tu mieć dość ograniczoną postać i częstotliwość występowa- 
nia, wszak główną rolę pełni wzrok odbiorcy. Dopełnia go słuch, nastawio-
ny na szerszą warstwę dźwiękową wydarzenia (np. pieśni, okrzyki, różne 
odgłosy). 

Chwiejna granica dzieląca widowisko od rzeczywistości sprawia, że tak 
czy inaczej wykorzystuje ono jej składniki. W konsekwencji „brudzą” one 
każde widowisko, oddalając je od ideału „czystego” estetycznie dzieła sztu-
ki. „Czystość” stanowi tu kategorię należącą do odrzuconego świata drama-
tu, ale też do pomijanego teraz ideału sztuki, wcześniej poszukiwanego 
przez twórców wielkiej reformy. Widowisko bowiem funkcjonuje nie  
w ramach sztuki, lecz kulturowej całości i do jej postaci – historycznej lub 
współczesnej – w danym momencie się odwołuje. 
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W tym miejscu należałoby się zastanowić, czy happening należy do uję-
tego w ten sposób świata widowisk. Odpowiedź będzie podwójna, tak/nie. 
W kontekście teatru traktowanego jako gra, odpowiedź będzie pozytywna  
i tak widział to Michael Kirby. Natomiast w ramach teatru pojmowanego 
jako posługujący się fabułą akt naśladowania, odpowiedź będzie negatywna 
i tak widział to Tadeusz Kantor. Wtedy bowiem happening odnosi się wy-
łącznie do samego siebie. 
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