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VV \Ą,loLląccj ,1.1 ry,tuału do teatru, i otrrórł,ię ro-

l1zaj relacli, jaka rviąże je z dra1llaten] si-,ołecznym. S;ki-

ce, opublikowane w t\,1I Io:tlriaIe, schelrraryc:lrit:

przed_.tarł,iaji1 niektóre z t},cl-r połączeri, Usiłorvałelll

uclorvodr-rić, że kazda wielka forirracja socjo-ekor-ro,

nriczna posiada rł,łasn4, donrir' u1ącą forrlę estetl,c:trcl-

łuitrrrorł,ego ,,lustra", w którynr osiąga perł,ierr stclpiei-l

retblcs j i rLad sarną sobą. Społe czetis trł,zt nie uprzerr r1 s lcl-

ieczt-re rozpoztrarLie niernozlirł,ego do ulec:enia lub rrie-

odwrac alne go pękr-rięcia, sci,iiztl' 1,. Ccz_vlł,iście ten 1TIo-

del, 1ak i u,szelkie inlre, trloze stać się obiekterrr rózno,

q,,igncj cląż a do n iez apośreclr,Liczone go, konteks tualrrtl,

-znrvsłorł,egt-l rytualu, sl.ołeczeńs rwa lrrclr-rs trialr-re lv f a -

zie prze.lelektror'icznej przyrł,iązują \ł,agę do teatlu,

któq, rT adaje znaczenie nrakroprclcesonr * ekotr.ltrric:-

r-ryrrr, politycznyn. lub szet oko rozunianyn ptoblerrrorri

rod:itrt-ryr.-r - lecz pozostaje nierł,razli,"rry rra lokalne,
par§kularrie korrteksry. jedrrak zaról,n,ttcl rvtuał, jak

i teatr zdecvdowanie pociągają za sobą lirlinalrre zda-

rzenia i proces)IJ i zawlerają rólł,niez rvażrry aspekt spt-l-

łec:nego tnetirkonrentarza.] Podczas rł,ielu \Ąlpraw |e-

re noĘlę_b rłryraźnie z aob s e r-wolł, i,lle nr rłłś?ći.T i il n i e zró ; -

ru-ńar'l,cl' kultur, rł, nroit-t,l dtlślł,iadczerriu żt,cia sptl-

leczt-rego rra Zachocl:ie oraz w liczrrycl-r dokrrrr-rentacl-l

iris toryc;r' yci-r, pochód społe c;r-rości popf ze! czas J :\Ą},,

kle przybierając}, ksztalt,,drat-llatyc;t,li"'. Pr:yjrrruje orr

prott)estet},czną formę rł su,oittt ro:\\,t]ju - tbrrrrę rodza-

1ou,ą, podobr'ie jak ogćllr,ia kondvcja ssaków, która tkrł,i

lł, tlas i na11l towarzys;\/ poplżez u,s:\,stkie globalrre ro:-

pr:e s trzet-iie nia się specl,ticzr-iych s sac :_vcl r forrr., r,vype l-

rTiających poszczegóine r-ris;e. Jak .]okladnie clpisalerrr

we \vczesnycl,L pracaclr, rł, pierrł,szej fazie naruszerrta ła-

dr_r osoba llrb podgrupa latrrie zas prze -

r-rryślarry albo pod rł,pływerrr wewnętlzllego pi,:vll1llsu -
obolł,ii,lzi_l]ącą publiczrrie. 'il,' fazie kq ul,su kLlrrflikq, ptl-

nrięJ:1 jcJ Ir.,si kallli, ug1,1 llro\Ą all iartri c:1, st rotlllic tr,l,ił-

r-rri przebiegają porł,ielając pier\\,otne pękrrięcie, ujllrr -

niaj ąc skq.rł,atre niezgodności cl,iarakterórł,, koni-likq,

irrteresćlrł, i anrbicji, prowadzą one do kryzysu jedności

grupor.l,ej i jej ciągłości - o ile nie zostaną gwałtorvnie

rłryi:olorł, arre i pocldar e pu blicznie próbie przyłvróceriia

1adu, ;.611ęlej w celu pojednar-iia przez liderórł, grr-rpy,

stars;}lznę albo strażnikórł,. Działania przyr.ł,racające ład

blłł,ają często zrytualizorvane i nrogą być przedsięił,:ię,

te rł, ir"llie prawa lub religii. Procesy sądowe kładą rra-

cisk tLa prz}lcz}:l.lę i dorł,ody, zeznania - plocesy religij-

ne podkreślają problerlr1, er),c:lle) ujarvrriają ukryte z1o

działające za pomocą czarcirł, ail"o odziedziczilną niena-

wiść skierowaną przecirł, lłrystępkolrr 1ub pogrł,alceniu

tabu, czy tez brak szacutlku zlrłrych rł,obec zr-rrarłych.

Jeśli drarrrat społec;r,iy przejdzie przez ws:,vstkie fazy, je-

go rezultatetrr (albo ,,osiągrrięcietrr", jak bl,ć trroże okte-
ślil1,1 t,, fi]o:or Johlr Dcwc1,) - c-r.iartą 1a:a \\, 1ll,]ill,}

nrodelu - trroże br,ć zarórł,no: a) plzlłr,rócenie spclkoju

t ,,ttclrtrtalności" tśrótl jego uczestrrikórv, jak i b) sp,g,

r"rr3*hWfu,,,1,\
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riąkic1T r-rranipu1acj i. Prz,vkla.1orł,cl .]zia1anie przy\\,,1...-

jące iar] trroue się nie por,r,ieść, i w tiłkirr-r przyp]ąlku nr-
stęprrje na+urót.ltl faz1, kr-r,zysu. Jeśli prawcl i,4ub rł,arro,

ści religijne utracily sił,oją kulruro,"vą skuteclność,
trrł,ałe 1okah-re Lrodziały tnogz1 :atlilć życie pullliczrre rra

długr czas. Niepot,oclzenie próby przywr-(lcerria ladu

rv społeczności lol,:alrrej nroze też np. prcrrł,ad:ić do ape-

lacji do l,,ryzszej ir'statrcji sądu, gd_v trratrry do c:lnierria
: bard:iej z\Ą,art},,1ll pclziolllem spotecznej orgarri:ac,lt -
: rł,ioski t1o okręglr, do prol,r,irrcji, do rrarodu. Albo jes;-

cze inna svtuacja: arrcielr rdgnre lnoże zostać wspćllnie

zakrves tionorł,any i rłrybucha t erł,o1uc j a. Moze r-ras tąpić

,,transrł,aluacj a rł,arrości".

W takirrr pr:vpadku sama glLipa nroze ulec radykal,

nej restruktun,zacji, łączrrie z jej r-rrechaniznrem plz1,,

wracania ladr_r. Kultula zlłrykle dotvc:y takicir aspektórł,

1ak styl i tetr.po dralrratu społecznego. Niektóre kultuq,
stalają się por.r,str:_vrtrać rłrybuch otwartego kryuysu za

po1llocą to:budorł,anvch zasa.i etykieq,. Irrne zezw:rlaj ą

rra użycie zorganizor,ł,atl,ch fbrr-l-r ;rytuaLi.orvatrej pr-c-

nrocy (przeważnie r.r, ;naczeniu etoiclgicznynr) po.iczas

kryzysu lub w fa;ie i,lrz)lł,racarria tadu, takiclr forrrr jak

holmgutg (pcljedyrrek rłryspiarskiclr satrrotniczycl-i rvo-

jolł,nikórł,) u Islarr.]czvkórł,, walki rTa kile u NLrbijcz_vkórł,

z Su.lanu albo obustronne \\Tpfa\łT tra łorw głólł,

u llongotóiv, lu..]ćlrv ze wzgórz Luzcln ria Filipinaclr. Sinr-

rlei, Coser, Gluckrrrar' t ir-rni wskazlłł,"1i, 11, jaki sposób

konflikt, o ile jest ujatznrialry poplze: stoprritlu,ą koi,t-

trolę, zr'ika tr_rż przecl sat"lrą trrasakrą lub ił,cljr'ą, co 1110,

że pror,r,adzić do rł,ziłroclrtenia gl upowej ,,śrviadonrości
gatunku", tl,Loże te: ptldnieść i o;1rł,ić rł niej obra: sanrej

siebie. Bolł,ierl anragoniści badają źródio sii koni'liktu,

a czylLiąc to, sialą się lł,pelr-ri śrł,iador-rri zasad, które r,i,ią-

żą ich poza i ponal klvestiarrrr, które iclr chrł,ilorlo ptl-

d;relil,v. Jak to .1arlr-ro tenlu ująl Durkhein1 pra\\lo po-

tr:ebr_rje zbrotlt-ii, a religia - gr:echu, bv bvć rł,pelrTi tl_r,-

natr-Lic:nytr-ii sl,stet"trat-l-ti, porLielł,aż bez,,r-lziałar' ia", be;

spolec:tlego tarcia, którc rozpaia śił,iaJonrość i sanlo-

śrł,iadtlrrrość, :vcre społec:ne b_vlob1, L.ierr-re, c:y wręci
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bezwladle. Sądzę, że takie rvlaśnie lozważania, dopro-
wadzil,v Barbarę Myerhoff ] do r,łl,ró żrT ienia,, defi iT iorł,a1-

nvcl' obrzędór,v" jako pe\łnego rodzaju zbiorowej ,,allto-
biografii", sposobu, za pomocą którego grupa kon-.tru-
uje swoją tozsarrrość, opowiadając sobie lristorię o satlej
sobie, r,r, trakcie której budzi się, by zacytować ]Willianra

Blake'a, ,, 
jej zdefir iorvana i zdetertnirrorł,ana to;sa-

nrość". §ilłaśnie wted), znaczellie, lłl ujęciu Willrelrna
Diltheya, rodzi się z polączenia problerrrów żlłvej teraź-
niejszości z bogatą etycznie przeszłością, a któte następ-
nie jest tchnięte w ,,działania i rriedokonania" (wedle

słów Johna Deweya) społeczr'ości lokalnej. To prarvda,
ze r-liektóre spoleczne drar-lraty nrogą b,vć iatwiej ,,defi-
rriowaltle" niż ilne, lecl większość dranratórł, społecz-
nych zar,viera, na,ń,et jeśli tylko jako irnplikację, perł,r'e

sposoby Publiclnej r Ąeks1 jno ś ci r.l, proce s ach prz\lĄIl aca-
nia rórłrrorvagi. W rłryniku srvego uakĘłł,nierria po-

szczególne grupy oceniają zalety i r,vady aktualnc; sytu-

acji: r'aturę i siłę ich powiązair spolecznych, noc od-
działpł,ania icl-i s_vrnboli, skuteczność prarł,r-rej i rnora1.

nej kor'troli, śrł,iętość i korrdycję religijnl,ci' tradycji,
itp. '§(1 q.rrr rł,laśrrie nriejscu pragnę poca,nić u\ł,agę;

śu,iat teatru, taki, jaki znanly zarówno rł, Azji, jak
i w Ameryce, oraz ogromna różrrorodność teatralrrycl'
podgaturkóił, nie jest pochodną śrł,iadonego 1ub rue

uślviadatniar-rego naśladorvania procesualrTej torrrr1,

ukończonego albo,,ugaszonego" dratnatrr społeczrrego

- pękr-rięcia, kry;ysu, przlvracarLia rówrrorvagi, pojed-
nar'ia albo scl'i:rrry - lecz rłlłvodzi się ściśle z jego tr;e-
ciej faz1,, którą nazr.rł,an {azą przlv,racania rórł-nou,agi,
ŚŻczógólnie gd1 potraktuje się ją jako proces rytucillq,
a nie Prał.tny , Polit:lc7tly czy nrilitarrr1, (co rvażne z uwa-
gi na studia rrad akcjani poiirl.cznymi 1 rerł,olucyjr'yrrri) .

Rl,tuały przl,wracania rólł,norł,agi obejrnują wróżby
i przeczucia ukrywch powodórł, rrieszczęścia, osobiste
i spoieczne kor'flikt1,, choroby (r.vszelkie zachororlarria

I)ŁĄh,,i'\T §POŁEC ZN T
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pIze? społeczności plenrienne są uważane i ściśle wiąza-

ne z nierł,idoczllylll działanier.r duclrórv, §55611,, wiedźrn

i czarownikórr,) ; zalicza się do nich rytual uzdrawiania
(który często może pociągać za sobą opętanie duchen,
trans mediumiczny szanana, stany transu wśród pa-

cjentórł,, którzy stanowią podirriot rytualu), a także ryą,
inicjacyjne zrł,iązane z ,,rytuałami rrieszczęść". Co ił,ię-

cej, wiele spośród rytuałów określanycl' rnianem ,,ob-

rzędów przełomórł, Ą,cior,łryclr", a zwtaszcza te, które są

powiązar-re z dojrzelł,anien', małżeristwenr i śtniercią, sa-

rrre wskazują rra glórvne, jeśli nie rrieoczekiwane, pęk-

nię cie -rłrylom \1, uporządko\\lalrym, zlłryczaj orłl,m sposo -

bie życia grupowego, po któryrrr liczne zależności i rela-

cje pomiędzy jej członkanri muszą ulec drasqc:nej
ztnianie, co zakłada potencjalrry, a blłva, że rzeczlrlis§
konflikt i ryrł,alizację (o prawa do dziedziczenia i sukce-
sji urzędu, o plawo do kobiet, o ił,ielkość posagu, o po-
słuszeirstwo wobec klanu czy rodu). Rytualy przełonrów

ą,ciolłrych (ł, ryrn przypadku także rytuał_v sezonowe)

mozna uznac za podczas gdy rytualy
nieszczęść §ą ,,terapeutyczne". Pierwsze z rLich odzwier-
ciedlają i sln'bolicznie rozwiązują archetypowe konflik-
r1,, oczy-szczają z nich Życie społeczne, które, co charak-
terysryczne, okresowo \\ryrzLlca z siebie takowe l-ta po-
rł,ierzclrrrię. Zatetn społeczeństwo, pt zedstawiaj ące so-

bie abstrakcyjrrie orł,e korrflikry jest Iepiej llĄ/posa:one
i pr:l,gorolłane. b1 ie konkretllie ro:,,]ia:ać.

\il/szelkie procesy rytualre ,,trzeciej fazy" 1ub ,,pier,,ł,-

szej" (gdy mowa o przełonrach życiorłrycl') zarvierają
rł,sobie to, co w kilku srvoich pracach nazwalem {aząIi-
nrinalną, która zapewrria scerrę (a uży1,2111 tego określe-
nra rozrnyślnie, mając na \Ąlzględzie teatr) dla rłryją&o-
rłrych struktlrr przeĄłv,ania (tak tłumaczę Diltheyow-
skie Erlehrlsse)4 \Ą/ otoczenlu oderrł.anl,m od doczesne-
go zycia, a charakteryzującynr się obecnością dwuznacz-
rrych i rTiespójnych pojęć, potrvornyclr obrazólł,, świę-
tych synboli, ciężkiclr prób, upokorzeri, paradoksal-
nych i ezotelTcznvch pouczer'r, zagtożeń ze slrony ,,|y-
pórł, slrnbolicznych" reprezentowanych przez klaunórł,
i maski, od,uvrócenia płci, anorrimowości i wielu innycl,1
zjawisk i procesórł,, które w int.lrrr nriejscu opisałem ja-

ko lirrrinalne. Próg, pojęcie, które zaczerprrąłem od van
Genrrepa z opisów drugiej i trzeciej fazy rytuałów przej-
ścia, to no-man's-land rozpostarą, pon' iędzy struktural-
ną pueszłością i przyszłością, jaką zakłada normaql\,vny
system korrtroli rozrł,oju biologiczr-Lego danego społe-
cze i-Ls trł,a. Przekraczanie fazy liminalne j bl.rł,a rytualizo.
wane na wiele sposobóW lecz bardzo często, i to w róż-
nych kulturaclr, cechuje je obecność ekspresyjnych
syn'boli o niejedrroznacznej tożsamości: postaci andro-
gyrricznyclr, zarazel-n nęskich i żeńskich, istot terionor,-
ficznych, jednocześnie zwierzęcych i ludzkich (męskich
lub kobiecycl-r), arriolórłi syren, centaulóq,, |rł,ów o ludz-
kicl' głorł,acl-r i irrrrycl' tego Ę,pu mon§tfuahrych połą-
czeil elet,nentórł, zaczerpr'ięrych z natury i kuitury. Nie-
które synrbole przedstarł,iają zaIazerrr narodziny i ślrrierć,
łono l grób, np. jaskinie czy oboą.na co dzieri ukryte
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przed ludzkin wzrokien. Czasami określanr fazę

nal

aspektówpo-zriarlić,-czucie i wolh (myśl, uczucie cuy irr-

iencja) s,vtuacyjnie dominuje, UĄłvając terminów za-

czerpnięrych z neurobiologii tnózgu, moglibyśmy polł,te-

dzieć, że w ty1ll przypadku widać iłryraźnie, iż nram1, do
cz_vnienia z prawą półkulą oraz arcl-raicznymi funkcjami
mózgu, o które najprawdopodobniej kulturowo dba
dzialanie rytualne.5 ,,Z,wyczalne" zycie z dnia rra dzień
upłl.wa w trybie ozr-rajnującvm, w którym spod:ieu,am1.
się inwariairtów operacji przyczynowo-skutkolłvch, po-
sługujeny się racjol'alr'ością i zdrowlłn rozsądkiem.
Być moze liminalność ucia się opisać jako owocny cha,
os, płodną nicość, skarbnicę możliwości - nie za pomo-
cą przypadkolłych zbitek słowtrych, lecz jako dązenie
do nolłrycl forrn i strukttlry, proces cią;1,, ro:rł,ój zarod-
kolłry sposobów przeznaczonych dla i antycypującygh
polirnir'alną egzystencję. To prz_vpomina coś, co zacho-
dzi w naturze w zapłodnionynr jajeczku, w poczwarce,
a w sposób nawet bogatszy i bardziej złożony rv ich ku1-

turol,,rych homolo gach.

Teatr jest jednym z lł,ielu spadkobiercórv olbr:yrlrie-
go, rł,lelokształtnego systeinu preindustrialnego rytu-
ału, który obejnrorval idee i obrazy kosnrosu oraz cha-
osu, splatal klaunów i icl,i głupotę wraz z bogarrri i ic1-1

polĄ/agą, rłrykorzysti,wal wszelkie kody sensoryczne, aby
trł,orzr,ć więcej niż rylko nruzyczne s,l,rtrfonie; splatając
ze sobą tarrrec, różne rodzaje języków ciala, pieśi',
śpiew, formy arci' itektoniczne (świątynie, amfi,teatry),
kadzidła, ofiary całopalne, rytualne uczry i biesiadl,,
tnalatstwo, nralunki na ciele, rozmaite sposoby nazna-
czania ciała, włączając w to obrzezarrie i nacinanie skó-

ry,, picie płyr'ów i zażl,rvanie per.l,nych dawek trucizt,t,

od gryłr,anie mityczrrych i lreroicznvch wątkó\Ą, zaczetp -

niętych z ustnvch tladycji. I rł,iele ir'nych. Grł,ałtowr'y
rozrvój skali i złozoności społeczeństwa, zwłaszcza po
okresie ir' dustrializacji, przepuścił ten zunifikowan1,, li-
minalny układ poprzez analityczny pryzmat podziału
placy, wraz z jego specjalizacjąi profesjonalizacją, redu-
kując każdą z tych sensorycznycl-i dotnen do łańcuclra
gatunkórł,rozqłr,,ki, które bujrrle pleńą się w wolnym
czasie społeczeństwa, choć nie odgrlłvają juz cerrtral-
rrej, rviodącej roli. §/yraźnie zaznaczon1., nuninalny
i rradrraturalny cl'arakter archaicznego ł,tuału ulegl
w znacznej mierze osłabieniu.

Mirno to obecnie pojał,iają się per.ł,rre synptorlL1,, i:
owe oderwane od siebie, wyspecjalizolvane gatunki dą-
żą do ponownego polączenia się i do od4skania czegoś
z numinalnoŚci Lltlaconej rł, rezultacie ich sParagmos,

rozczlonkorvarrla, Fakrycznie, jak dorł,odzi Jolrr' De-
wey, estetyczna forma teatru jest nieodłączna dla sa-

mego zjar.l,iska społeczrro-kulturorł,ego żvcia - dia tego,
co naz}r\,l,a1n ,,dran}atem spoleczrryrl", a KerT netlr Bur-
ke - ,,dratnatanri życia", choć odzrł,iercledlający i tera-
peun,c:nv charakter te.lt1-1i. be.{ącego r,l srrej isrocie
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dzieckiem fazy przl-w,racania równor.vagi w dramacie
spoleczrryn, musi zblizać się do źródeł er'ergii c:ęsto
zakazanycfi, a przyr-Lajmniej krępowanych prze: zycie
kulturalne,,nakazującego" spolec_eńsrrva, Jedr'ym ze

źródeł tej nieujarzmionej sily jest, rzecz jasna, uwolnio-
ne i zdyscyplinolvane ciaio wraz z jego rł,ielonra nie \\],-
zyskarryni mozliwościanri odczuwania przyjen,Lt-rości,

bólu, ekspresji. To wlaśnie na fym polu wzrasta waga
działalności eksperyn-rer-italnycl' teatró\Ą, Jerzego Gro-
towskiego, Juliana Becka i Judith Malir'y, Josepha
Cl-raikina, fucharda Scheclrrrera, Petera Brooka, Suzu-
ki Thdashiego i Squat Theater z Nowego Jorku. Inne
źtódło errergil czerpie z nieśrł,iadomych procesów - ta-
kich, iakle rnoże uwalniać trans przepowladany rł,nie-
których teoriach Arrtorrina Artauda. Przypomina rni ro
coś, czego często byłem świadkienr w Afryce: chude,

źle odżlłł,ione §tare kobiery gdzie niegdzie ledwie okry-
te, które wspólnie przez dwa lub trzy drri i noce tańczą,
śpiewają i spelniają rytualrre c4,nirości. Myślę, że
\łrzrost pozionru społecznego. pobudzer-ria, jakkolwiek
\ł},lvołarrlr, jest zdolny odblokorł,ać źródła energii u in-
dlrł,idualnego uczestnika. Co r.ł,ięcej, istnreje praca, na
tenat neurobiologii nózgu, o której rvsponrnieliśrny,
streszczona rł, Tlre SPectrum of Ritua1,6 rł, której, obok
inrrych problernórv, omówiorro, jak ,,napędzające tech-
niki rytr_ralu (łącznie z dźlł,iękor.lrym kierolł,aniem za
pomocą r-tp. irrstrumentów perkusljrrych) wspierają
dominację prarł,e1' półkuli, czego efektenr jest Gestalt,
bezczasowe pozawerbalne dośrł,iadczenia, różniące się
i lłfiątkolve 11, porównaniu z furrkcjonorł,aniem 1ewej

półkuli 1ub zmianą półkuli".; Konferencje poświęcone
neurologicznenu podłozu umyslowl,clr i emocjor'aI-

{ \V § lril ŁECZEN §T1VACH TECHNOLOGIL-Z,I§ lE,, III{JST§ZYC H,, )

uJłac:cnię
{trd łłdrr.ieczntgłl,

ś,u.ieeka ćra"\|i.FrĘe§trłeń )

odl4c;cnir
l. n, rr.rrlnynr e:irsjc
ż. rr tpccjaltlynl nricjsctl
3. prób1,, warsrtaą, ifp.

.Liminalrl1,
1. o-1ł ą;m len ie,,święą.clr ",,,archaicTnyclr " 

"

",nr 
iryc;nvch ", r*łsfćirł" jako q uasi, taeru nr

{ no, lnri1 atuim, kltiraki]i, dran-rłt li rurp*ny}
?. /łłdrl mne prae*,amporl crrlx n lc; tea tr *k_s*

trr*ryrn enttlnyn surrea 1 i rnr, ktrnr.t,Jia, ki* u-
nada (rorrłija rasłdy i stnłkrurę burienia},
jilpoiiski t nris*nłodrl { grotts ktrłv sptktak 1 }

3, a. rtładza reey*era
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F{-}fi {} }r,TT t] ;:rął.1 c§en l i,
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Eachorł,aniłą
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nycl-i fer-ronrenórv rłl'stĘpujących w trakcie rytuału oraz

roli rl,tuału rł, procesie ludzkiej adaptacji rrrogą rzucić

r,vięcej śr.viatła na kr,vestie organicznych i rreurologicz-

nycl-r korelatólł, w rytualnych zachowaniach.

Moja teza brznri: ttl, co clrciałb),nr nazrvać

logią doświadczenia (:rrosząc ostre przedzialy pomiędzy

klasycznyrrri stuL]iami nad kulturą i socjobiologią) , od,

najcluje rv perł,nyclr, po\Ą/tarżającyclr się forlrraclr do-

śrviadczenia spoleczrTego (szczególrrie w dranratach

społecznych) źródła esterycznej fortrry, rł,liczając w ro
r,irystar,l,ianie sztuk i taniec. Jednakże rytua1 i jego po-

tonstwo, a wśród nich sztuki rvidorł,iskorve, iłlłvodzą
się z połączonego, liminalnego, refleksyjnego i odkryTł,-

czego jądra dranratu spolecznegcl, z jego trzeciej fazy

przlvracania rórł,nowagi, w której zarł,artość przęzyc

grLrpy (Erlebrri.sse) j est r_eplikorvar-ra, kawalkowana] za-

panrięrl.wana, przerrrodelotł,ana i bezglośr' ie lub j arł,nie

obdarzana znaczenietrr (narł,et wtedy gdy - jak to czę-

sto dzieje się lł, podupadających kulturach - zt.acze,

niorrr brak znaczenia; jak np. lv rTiektórych rypach te-

atru egzystencjaLrrego). W istocie teatr jest doświad-

czeniem,,podrłryższonej witalr-iości", by ponownie :ac1,-

tować Johr'a Deweya.E Prawdzirłry teatr ,,w swojej pei-

ni rłryraza całkolł,itą intelpretację jaŹnr oraz Świata

przednriotów r zc]arzeń". Gdy to się przydarza podczas

przedstarvienia r.ł, utrryslach lł,idzórv i aktorórł, mo:e po-

wstać stan poclobn_v do opi.slłl,anego prze? d'Aquiliego
i Lauglrlir'a r.ł, kontekście :arcirł,no rytuału, jak i rnedy-

tacjig * ,,krótki, ekstaq,c;n1, stan i prlc:ucie :jednocze,
nla (często rrr.vające zaledrł,ie kilka sekurrc1), który czę,
sto nrożna opisać jako nlon)ent, rł, któryn-r dreszcz prze-

biega rł,zdłuż krzyża". Oczlłł,iste staje się rvólł,czas pcl-

czucie harmonii ze rł,szeclrświaten,L, a caia planeta od-
bierana jest jako commwtitds. Ó", dreszcz nrusi być zdo-

byą,, osiągrrięry w jakikolrł,iek sposób, aby po przejściu
plątanir'y konfliktów i etapu dysharnronii dostarczyć
poczucia spełnienia. Teatr najlepiej obrazuje powiedze-
nie Thonrasa Hardl'ego:_,,Jeśli istr'ialaby droga ku lep-
szenu, iłryrrragałaby otwartego u,cjrzenia rv najgorsze".
Rytuał i teatralna transfornracja lTie nrogą przejar,viać

się ir'aczej. Problemy i przeszkody (faza ,,kryzysu"
rv dranratach społeczrrvch) wprarviają rrasze nrózgi rra
pozioir-rie neurobioiogicznym rł, pełr'e pobudzenie, zaś

kultura dostarcza tej podrłryższor'ej akrywności zaso-
bów przechowanych doświadczeir społecznycl-r, które
możira ,,odgrzać", abl,zaspokoić aktualny glód znaczeń
rł ian,goJnyllli od:l,wkarlli.

Musialen,i bronić srł,oiclr poglądów przed zaciekłą
kł,tl,ką r-rroiclr bylyci' nauczycieli sir Raymonda Firtlra
i Maxa Gluckmaria, którzy oskarżali n,Lrrie o bezzasadne
posługirł,anie się nrodelem zaczerpnięryrrr z literatury
(nre wsponrnieli, ze z literatutl zaclrodnlej, choć be:
wątpienia nrieli rTa tlrvśli arystotelesowski nro.1e1 trage-
dii) rł, celu objaśr'ier'ia spclntanic7nych procesórł, społecz-
nl,ch, które nie pochodzą od, ani rTie dają srę zanrkrrąć
l.v ranraclr konwencjl, 1ecz porł,stają u,uryniku konfliktu
interesćlrł, lub nieakceptor,r,anyclr, strukturalr' ych regtrl

darvania i brania obolł,iązującyclr lł, codzienrrl,nr :1,ciu

darrej grupv spolecznej. Ostatnrą lr-l)lśl zaczerpnąłem ze
środka arąikułu Clifforda Geertza pt. Blurred Gerrres:

The Refiguratton of Social Tlvlught, rł, któryłTr autor riie

tylko sugeruje, ze ,,analogie :aczerpnięte z trauk hutna,
nistycznych zaczlłrają odgryv,ą6 taką sal-rrą rolę rł, rozu-

tlrieniu problenów socjologicznych, jaką od dar.vna lł,fi-
zyce pelrrił1 ar'alogie z rzenrtosłenr i tecl'rLologią",1" lec.
takze :gadza się, z licznylrri :astrze:etriami, na :astosor.va-

nie ,,analogri r-nięd4, zycierrr społecznyn-r a dranratetrr",1]

Geertz zalicza tlinie rł, poczet ,,zrł,o1ent-iików rytualr-rej
teoril teatru" - przecir.vników ,,teorii dzwLui slnrbollcx-

t"ilch" rł,teatr:e (jej autorstrł,o pr4pisuje się KerTnethcr-

wi Burke 'olł,i, a rclzwija ją Erving Goftnrarr) - która pod-

kreśla,,pokrer.ł,ieństrł,a porrriędzy tearrem i retoryką,

traktując dranrat jako persrł,azję, a nróułricę jako sce-

nę".1/ Pir,., ,§iledłLlg Turrrera dranra§ spoleczne rłl,stę-

pują "na rł,szystkich poziolrrach orgarrizacji spolec;-
rrej, od państwa po rodzrrrę." Rodzą się z sytuacji kon-
f1iktolłryclr, takich 1ak, pojaił,ienie się podzialów (frakcji)

rł,r.l,iosce, nrąż bijący żorię, wrystąpienle jakiegoś regionu
przeciwko pairstrł,u - i dąża do icl' rozwiązania popr:ez

publiczne zadelrrtlnstrowanie skclnwerrcjclnalizorł,arT ycl-t

zacl-rorvań. Kie.11. korLilikt Llrasta do roztniarórł, kq,zl,su

i pohudzor'e ernocje docl-iodzą do rł,r-zenia, gd1, ludzie
c:ują się róql,tocześnie bard;ie; podporządkowani r.i spól-

nelllu nastrojorł,i i uwolnieni od srł,oicl-i społecznych po-

rł,iąuań [dobł. opis zacholł,ania,,ergotropiczlrego"], wte-

dy sięga się po zrl,tuali:orr,ane forny rł,la.l:y - rozpla\Ąrę

sądorł,ą, zenstę, ofiarę, nrodiitq,ę - aby opanować kryzys

i prąrvrócić ład [trofotroliczna reakcja] . Jeś1l irrr się uda

- pęknięcie znlka i po\Ą,raca status quo lub starL je prł-
ponrinając1,; jeśli inl się nie porł,ied:ie - nale4,pogodzić
się z nr,vślą, że pęknlęcie jest nieusuwalrre r :e sprawli po-

toczą się dalej ku ró:nego roclzaju fatair'ynr zakoricze-

nionr: nrigrac j on-r, rozrł,oclonr aibo t-tror.lers tu,onr rł, ka te -

drze.Zrviększą lub nrrrrelszą ścislością i precyzją rv tlpisie

detali Turnet i jego naślado\vcv s[o§owali ter-r schet-rrat

do pierrrier'nyclr rytuałóu, przejścia, ceren-rorrii leczni-
czych, procesór,v sądorłych, rvohec powstali w Meksyku,
islandzkich sag, do "kłopotórł," Thorrrasa Becketta
z królem Henrykierrr 1I, do oporvieści pikarejskiclr, ru-

cl-rórł, nrillerrarl,s rycznych, karaibskich karnarł,ałórł,, in-
diańskich l\Tpfaw na łorł1, peyotlo\Ą,e, a nawet do poli-

rycznego r,vrzeniir lat 60. Forrrrulka na kazdą okazję."

ostatnia u\Ą,aga odnosi się do podtrzynrlrvanego
prze; Geert:a rv kilku jego placach tr.r,ierdzenia, ze kon-
cepcja dranratu społecznego rLazbl,t skupia się na ,,ogól-

nlln przebiegu sprar.v" (podkreślenie V. T) i poirrija ró:-
norodność treści kulturorłrycl-i, _s),stenry synrbolic:ne,
króle ucieleśr-riają etos i eiclos, a rvLeszcie uczucia i war-

tości stanou,iące specyfikę Poszczegohryclr kultur. Suge-

rtlje, że zaradzić tenru mo;e to, co określa tllianen-i

,,analogii tekstc-lwyclr", l ] tztr. ant,łii:a tekst,-l nakierorł,a-

rra na ujalłniente, ,,jak dokonano ;apisu lłydar:enia, ja-

klnli śro.]karrli i jak orre frinkcjorrują oraz lv jaki sposób

utr\Ą,alone są :nac;enia rł, strutrrieniu :darzeń - 1ristoria
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rłrytaniająca się z tego, co się rłrydarzyło, myśl z nryślenia,

kultura z zachor.vania - poddają się interpretacji socjo,

logicznej, Przyjąć, że instytucje społeczne, obyczaje

i zlmian| społeczne, prz_vnajmniej w pervnej mierze, pod,

dają się "ódczytaniu> - to zrrrierrić calkowicie nasze poj-

mowanie tego, czyn może być taka interpretacja, zbli-

ńZ ,u a" spJsobu myślenia tłunracza, egzegety iub iko-

.rog.uru, a t-rie kogoś, kto posluguje się tekstanri, arralizą

.ry"rlr,rlko*ą czy ankietami",14 Zapisy mogą być z pozyt,

kiem poddawane analizie strukturalnej, ale w pewnym

sensie, i to często, są niczym strąki wyłuskane z żyłr,ego

pro..rll, 1ak fale na piasku pozostawionę pr7ez cofające

,if *o.r., przydatne znaki, labhce orientacyjrre, zakład-

ki, rłnkazOwki, materiały do czytania, krystalizacje, Jed-

,-rut i.ł,, Ąrwotność gdzieś iłrycieka - można ją odnaleźć

w procesie dranratycznym,
'].dr,l, z odpowiedzi, których pragnąhym udzielić

Geertzowi, pol.g" na przyponnieniu wielokrotnie już

po*,urrurry.h pizeslanek teorii dramatu społecznego,

Wspomirra on o ,,zrytualizowanych formach wladzy -
.orpr"*,i. sądowej, zemście, poświęceniu ofiary, modli,

twie", których użlwa się, aby ,,opanorvać (kryzys) i przy-

wrócić ładl'. W formach tych mogą się krystalizorł,ać

wszelkie swoistości każdej kultury - to formy do lłryko-

rzystania w wyjątkolłrych okolicznościach, Dominują

w trzeciej fazie diarrratu spolecznego, który potrafi po,

mieścić w sobie tę ogromną znrier'ność, Ze swej strotr1

przyznaję, że rzecąłł,iście często zdarza|o mi się trakto-

-uŹ ,yi rulrr" i prawne systemy symboliczne Nderrrbu

z zachodniej Zimb|ljako analogony tekstu, ]ednakże

próbowałem ujrnować te teks§ w calościorłrymkontek-

.ście widowiska, a nie interpretować je od początku jako

abstrakcline, przeważnie kognitywne systeny, Geertz

w gruncie rueczy przyznaje, że obecnie,wielu antropolo,

gów, w tym i on sam, posługuje się obierlra. teoriami -
irurr-rury.rr,rą i tekstualną - zależnie od badanego pro-

ii.;" i jego kontekstu. Jego książka zatytułowana Ne-

garal5 o dramacie panowania królewskiego na Bali ob,

iazuje właśnie ten typ podwójnego podejścia, Można by

uniknąć niektórych z obecnych nieporozumień i pozor-

,ro.r, ,p.r..rności, gdybyśmy badali związki pomiędzy

d*o*u typami działania - w ,,prawdzirłryrn Ąciu" i 
"na

scenie" - jako części dl,namicznego systemu współzależ-

ności miidzy dramatami społecznyrni i widowiskami

kulturow}mi.'§V'ówczas analogie dramatyczne, jak i tek,

stowe, okazałyby się rórł,nie zasadne,

fuchard Schechner i ja przedstawiamy tę zależność

za pomocą położonej poziomo, przepołowionej ósemki

(po.. ,yr. i,j). nr"u półkola znajdujące się ponad pozio,

ńą, horyro.,talną lirrią podzialu przedstawiają jari,ną,

wijocr.rą rzecą,wistośópubliczną, Lewa pętla 1ub kólko

obrazuje 
"dramat 

społ..rny, w któqnn nożrra wrydzielić

cztery główne faą-: naruszenia ładu, kryzysu, przlłvróce-

nia równowagi, pozyqłvnego 1ub negatwvnego rozrł,ią,

zania. Prawa pętiu p.r.d,tawia gatunek widorł,iska ku1,

tulowego - w rym przypadku dramat "esteĘczny"
(choć siuszniej byłoby określić to mianem calościowego

YictolTumerłCZYISTNIEJĄUNIVERSALIA\'JlDo\illsKovEwlvllclE'RYTUALElTE,ĄTRZE]

L]rłnrat scłnjcrt
Dramat :1lli:c:n),

Rłs, ],3 \\jspółczerrrrlść ,iratratl sp-,lec:uelo i ,l,ęli,loegD

fepeltuaru rypórv widowisk kulturowych posiadanyci-l

p.i., dur. ,pote.reńsnu,o) , Zaurvażnr1" ze jawą dranat

ipol".rr,ry zasila latentną rzeczywistość dramatu sce-

ń.r".go, jego charakterystvczna forma w danej kulru-

.r., *,"okr.ilonl,m miejscu i czasie - nieświadomie,

u iye *oZ" przedświadornie - wpłlrva nie tylko na for-

,-r-rę, ul" i ,ra ,a*artość sceniczlrego dranatu, którego

1.x akq*.rlor-, 1ub,,magicznltn" zrvierciadłerrr, Dlamat

s.er,ricrny, rozumiany 1ako coś więcej aniżeli rylko roz-

|*,ku (cho.iaż zabarł,ianie pozostaje ,awsze jednym

z' jego zl,wotlrych celów) - stanowi metakomentarz -
Źńnr'Iub tnlplicite, zamierzor'y iub nie - do glólł,nych

dr"matO* ,poł..rr,ry.h i ich kontekstu społecznego

(wojnli re*olllcle, skandale, zmiany insą,tucjorralne),

Ale"nie rylko: jego przeslanie i retoryka lworzą spr:ęże-

nie zwrotne zlntentnq, procesualną strukturą dramatu

społecznego i częściowo odpowiada za. jego rytualizację,

Śamo Ącie staje się zwierciadlem, rv którym odbija się

sztuka, a ą,w,i ludzie zacąnająprzedstawiać swoje Ącie,

bowiern dramat sceniczny dostatcza protagonistom dra-

*utr.r rpoł".znego (,,dramatu życia") najbardziej cl'a,

."kr..yrau.r.rucń oprnii, rłryobrażeń, tropów i perspek,

ąlv ideoiogicrr,,y.h. Zadne z Ęch wzajemny.ch odbić -
ń.iu * sztice i sztuki w Ąciu -_nie jest dokladne, gdyż

ani życie, ani sztuka nie jest płaskim lustrem, lecz zwier-

ciadłem matrycowym . Zakażdyrl\ł,zaj emn}rm odbiciern

;"rr"i" dodane coś nowego, a coś, co rstniało dotąd,

znika lub zostaje poniechane, Ludzie uczą się poprzez

doświadczenie, clioć nazbyt często dumią je w sobie,

gJy ok"rl.rj" się bolesne - i być może najgiębszego do-

i*iud.r.rriu dostarcza im wlaśnie dranrat; nie dramat

społeczny cą, sceniczny (1ub jakiś jego odpov,iednik)

,lrr-, * ,obi.,'1.., obiegotry albo o9,.91;]..acriły proces ich

wzajemnych i nieustannych przeksztalceń, 
.

bai,łrv snuć domysły na temat pochodzenia wido-

wisk kulturowych, domniemlłvałblT n, że ich różne ro-

dzaje, obojętnie, czy to ryruały plemienne czy rTajlepsze,

numery teiewiry,lne, nie są prostą inritacją jawnej fornrr

.ni.go drunlut.r rpoł".rr-,.go, Kiełkują-w jego tr7eciej {a

zie, }azie przy]^Irócenia równowagi, fazie refleksyjnej

w której społeczeństrł,o r,rryciąga znaczenie z gtrratwani

ny dzialan- i stąd owe przedstarł,ienia są.nieskończenit

,rórrr1.or"ur,re, podobnie jak barrł,ne spektrum światła

które przeszl o przez pryzmat, Alternatl. ł,ne wersje zna
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czei., które t\ł,orzą złożone społeczności, są wprost rrie,

,Iirrorl . W spoleczeństrł,ach występują różr-Le klas1"

grupy etniczrre, regiorry, sąsiedztwa oraz ludzie w róz,

lym *,iek., i odmiennej plci - i każda z tr,ch grup nvo,

rzy wersje, które w bolesny sposób próbują nadać zna,

.r.r-ri. porr.zególnenru wzorcowi kryzysu w ich społe-

czeństwie. Każde przedstar,ł,ienie staje się jego zapisem,

sposobem rłryj aśnienia.

Na zakończenie należy zaurł,ażyć, że wspólzależność

dramatu społecznego i scenicznego nie stanowi ciągłe,

go, cyklicznego, powtarzalnego wzorca - jest spiralna,

Ł, ,poulrly proces jest wrażliwy na wlrralazki i znriany

,u ,poiobi" produkcji lv darrym społeczeństwie, jednost,

ki mogą r,łl.ł'ierać niezwl,kly wpł),w na sposób odczuwa-

nia i ńzumlenia czlorrków danego spoleczeńsrwa, Filo-

zofowie zasilają ten spiralny proces swoimi dziełan,Li, po-

eci - wierszami, polirycy - swoją działalnością itd, A za,

tern efektem nie jest ciągły, cykliczny, powtarzalny wzo-

rzec 1ub stala kosmologia, Kosmologia od zawsze jest

niestabilna, a spoteczeństrł,o wciąż musi czynić stararria,

by zarówno poprzez drarnaq,, społeczne, jak i dramaty

estetyczne na nowo cą-nić stabilnynr i tworllĆ kostnos,

Prze lożył Gt zegor 7 J anikow ski

Przypisy
r publikou,any tekst stanowi przeklad szkicu ovictora Turnera

Are t]vre Urrir.,ersals of Pelf ormance ln Mlrlr, Ritual, and Drama?, ,

[u,:] 81 Mearu of Pet'onnance: Intercultural Studies of Theatre

andRituaI,R. Schechner &§l Appel (eds,), C, U, P, Canrbrid-

ge 199O, s. 8-1E. VĄzelkie kursl,wr i zaznaczenia w tekście po-

dano u,ptzekladzie za autorenr [pr:,vp, tłurn,],Redakcja sklada

pod;iękolvania \[ydawcf za :godę na publikację,

Tćrnrirry lirnilialny i liminoiJalny przyjnruję :a Piotrem Skurow,

skin-r - auloren,i przekladu rozdzialu ksiązki Victora "Iurnera

From Ritual to Theater: The Human Seriorłslres-s of Pkr, PAJ Pu-

blications, Neil,York 19E7 .Zob. V Turner, ,,'Iiatr łu codłenno,

ścl, codłienno.ść u, teatTze", pr;el. P Skurorvski, ,,Dialog" 1988 nr

9, s.97-115
Por. B. Myerhof| Number Our Days, Dutlon, New York 1978,

s. 22. IPrz_vp. tlun,]
Zob, Uwagi o ,,pr:eżyciu" i ,,prze4,1vanirr" w filozoiii Wi]helma

Diltheya, [rł,:] Z. Kuderorvicz, Dllthe1, Wiedza Powszechna,

§/arszarła 1987, wvd, IT znrier-rione i uzupel. fPrzyp, tiunr,]

Por. urvagt na ten temat Victora Ti-rrnera, [w:] R, Schechner,

Prł)sllość rytrrrilrr, przel. T Kubikowski, Oficyna Wydar-vnicza

Volunren, Wars;alva 2000. |Pr:vp. tiun,]

Por The Spectrrrm of Ritual, E. D'Aquili, C, D, Laughlin & J,

McN,larrus (eds.), Columbra Univetsity Press, Neu, York 1979,

s. 146. [Przvp. tlurn,]

Zob. B. Lex, The Neurobio/og1 of Ritual lrance, [w:] The Spec-

trum of Rtnłal, op. cit,, s. 125. lPrzvp. tłunr,]

Por. The PhilosoPh1 of ]olmDewe1, J. J, McDermot, ed,, lJniver-

siq of Clłicago Press, Chicago 19E1, s, 540, IPrł,p, tłum,]

Zob.TheSpectnLmof Ritual, op. cit., s. 177. lPrzyp, tłunr,]

Por. C. Geertz , BLu:red Geirres: Tlre Refiglration o/ Soclal

T/rorrghts, ,,American Scholar", lviosr-ra 1980, s, 169, [Prł,p, tłunr,]

Por C. Geert: , Blurred Gellres: Tlre Ref,gulation o/ Soclal

Tlrołglrts, op. cit., s. 172. |Przyp. tłunr,]

Zob. C. Geert:, BlLłr,ed Genres: T/re Refiguration o/ Social

Thotłghts, op. cit,, s, 17Z. [Pr:_vp. tluni,]
1} Zob. C. Geert;, BLurred Genres: The Refigtłration o/ Social

Thoughrs, op. cit., s. i75. lPrz_vp. tlunr.]
i,1 Por. C. Geertz, Bhtrred Genres: The Refigration of SeLcial

Tlrorrgirts, op. cit., ss. 175-176. IPrłp. tłun-r,]

1j Zob. C. Geert:, Negal,a: Tlre Theatre State inNineteenth,CenttL,

11 Baii, Prirrceton Ur-river_sity Press, Princeton 1980, [Prą,p,

tłurn.]
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