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  Z pewnego punktu widzenia wszel-
kie wartości można podzielić na auto-
teliczne i instrumentalne. Wartości au-
toteliczne – „ostateczne” i „nieekwi-
walentne”, s¹ – zgodnie z etymologi¹ 
s³owa (auton, telos) – celami samymi 
dla siebie; w sobie też znajduj¹ swe 
uzasadnienie ontyczne. Wśród takich 
w³aśnie wartości zwyk³o się trady-
cyjnie odnajdywać sokratejsk¹ cnotę,
godność, mi³ość pojęt¹ romantycznie, 
czy m¹drość filozoficzn¹. Wartości in-
strumentalne natomiast (gr. organon, 
³ac. instrumentum) to te, które charak-
teryzuj¹ się swoist¹ „przejściowości¹” 
aksjologiczn¹, s³uż¹c wartościom „o-
statecznym”, autotelicznym; stanowi¹ 
narzędzia pozwalaj¹ce urzeczywist-
niać wartości inne niż one same – s¹ 
„po coś”.
  Teatr jest wartości¹ kultury daj¹cą 
się przypisać raczej do drugiego, in-
strumentalnego gatunku wartości 
(choć zdarza się spotkać pogl¹dy w³aś-
ciwe samym twórcom teatralnym, 
zgodnie z którymi i teatr, może nawet 
przede wszystkim on, jest wartości¹ 
autoteliczn¹; s¹ to jednak pogl¹dy 
nawet wśród artystów odosobnione). 
Teatr nie jest „sztuk¹ dla sztuki” – ma 
bowiem s³użyć czemuś, co nie stanowi 
jego w³asnej istoty. Mówi się w tym 
kontekście, po pierwsze, o dostarcza-
niu szlachetnej (zwi¹zanej z przeży-
ciami estetycznymi i artystycznymi) 
rozrywki, maj¹cej uwolnić od koniecz-
ności zwi¹zanych z prac¹ i snem. Po 
drugie, zwraca się uwagę na możli-
woœć pokazywania – przez dialogicz-
n¹ z natury sztukę teatru – świata 
w całym jego skomplikowanym we-
wnętrznym (by³oby to „oddawanie 
sprawiedliwości światu widzianemu”, 
mówi¹c językiem Josepha Conrada: 
Render the justice to the visible uni-
verse). Nie chce zobaczyć podobnych 
zawi³ości i symplifikuje świat sztuka
ideologiczna, maj¹ca s³użyć politycz-
nym zamys³om i wynikaj¹cym z nich
spo³ecznym przeobrażeniom. Świa-
dectwem takich oczekiwań są słowa
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„Teatr jest więc przeciwieństwem naszego mieszkania,
Jest miejscem, do którego trzeba pójść”.
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Do teatru się chodzi

Literatów Polskich (styczeń 1949 r.): 
„Czy zgodna jest z za³ożeniami praw-
dy artystycznej, a więc za³ożeniami 
realizmu socjalistycznego, postać
w sztuce lub ksi¹żce, która ma zagu-
bione pojęcie z³a czy dobra, poczucie 
s³uszności czy nies³uszności, prawdy 
czy k³amstwa, etyki czy postawy ideo-
logicznej, s³owem – rozdwojona psy-
chicznie sylwetka na pograniczu bo-
hatera pozytywnego i negatywnego? 
Nie, nie jest zgodna”1. Po trzecie,
wskazuje się na teatr jako na dobry 
sposób samopoznania i – w dalszej 
konsekwencji – autoterapii. Przy tym 
problemie warto zatrzymać się na d³u-
żej.
  Wśród obiegowych prawd dotycz¹-
cych poznania ludzkiego można spot-
kać tak¹, która mówi o trudności (nie-
możności) poznania samego siebie. 
Znana dyrektywa gnothi seauton (po-
znaj samego siebie), wyryta u wejścia 
do świ¹tyni Apollina w Delfach, zdaje 
się stanowić zaproszenie do poznaw-
czej pu³apki i za pomoc¹ narzędzi her-
meneutycznych może być interpreto-
wana jako wyraz przewrotności, czy 
nawet z³ośliwości bogów. Mówi¹: po-
znaj samego siebie – pozostawiaj¹c 
niedopowiedziane: spróbuj tylko, nie-
szczęśniku2.
  Dwa s¹ przynajmniej sposoby t³uma-
czenia samopoznawczej niemożności. 
Sposób pierwszy osadzony jest w my-
śli najwyraźniej uwidocznionej w tra-
dycji egzystencjalistycznej. Powiada 
się tu, że trudność (niemo¿noœæ) samo-
poznania ma swe źród³o w nieistnieniu 
przedmiotu dla takiego aktu. Nie ma 
bowiem czegoś takiego, jak ludzka 
„niezmienność” b¹dź „skończoność”,
które mog³yby stać się przedmiotem 
ogl¹du. Cz³owiek pozostaje wci¹ż po-
tencjalności¹: jest nikim i może być 
wszystkim. Aktualizuje się w aktach 
wyborów stanowi¹cych symptom – 
oceniany pozytywnie lub negatywnie – 
jego wolności. Jest, mówiąc językiem
egzystencjalistów, projektem rzuco-
nym w niebyt przysz³ości3. Drugi spo-
sób mówi¹cy o powodach trudności 
samopoznawczych wyrasta bodaj z sa-

mej istoty kultury zachodniej – kultury 
schizoidalnej, dzielącej każdy element
swego świata na opozycyjne pary, wi-
dziane i rozumiane jako coincidentia 
oppositorum. By można było poznać,
potrzebna jest odleg³ość dziel¹ca pod-
miot i przedmiot poznania; odległość
pozwalaj¹ca na ogarnięcie w ca³ości, 
czyli prawdziwie (wyraźnie), rzecz 
poznawan¹. Edmund Husserl mówi,
że każde spostrzeżenie kryje za sob¹ 
odpowiadaj¹cy mu horyzont („t³o” 
w psychologii Gestalt), okreœlaj¹cy to, 
co dane w spostrzeżeniu. Uchwycić 
poznawczo cokolwiek, to uj¹ć jedno-
cześnie coś przeciwnego. Trudność 
poznania siebie ³¹czy się z brakiem 
takiego odróżnienia: człowiek nie mo-
że wyjść z w³asnej skóry i spojrzeć na 
siebie z zewn¹trz. „W pojęciu antro-
pologii – pisze Ewa Kosowska – upa-
trywać można swoistego b³ędu logicz-
nego. Oto cz³owiek – jakkolwiek ro-
zumiany – podejmuje trud wyjścia 
poza samego siebie i formu³owania 
prawd o sobie. St¹d badania antropo-
logiczne – jeśli maj¹ mieć charakter 
obiektywistyczny – przypominaj¹ 
w pewnym stopniu wo³anie Archi-
medesa o punkt podparcia, pozwalaj¹-
cy na podniesienie ziemi”4. Cz³owiek 
próbuje przezwyciężyć owo skazanie
na siebie w różny sposób – rozróżnia-
j¹c „ja empiryczne” i „ja transcenden-
talne” (fenomenologia), wyodrębnia-
j¹c „ja subiektywne” i „ja odzwiercied-

lone” (psychologia), poszukuj¹c tzw. 
informacji zwrotnych (psychoterapia) 
itp. Teatr jest także jednym ze sposo-
bów zobaczenia siebie z dystansu.
 „[…] istot¹ teatru – pisze José Ortega 
y Gasset – jest to, by wyjść z domu
i pójść do teatru”5. Pierwszy rodzaj 
odleg³ości, jak¹ trzeba pokonać, by
zobaczyć siebie, to odleg³ość między 
domem (budynkiem mieszkalnym) i 
teatrem (budynkiem teatralnym). Sło-
wo „odleg³ość” oznacza tu dystans fi-
zyczny, psychiczny, a także czasowy 
i emocjonalny. Dystans, który pozwa-
la przekroczyć świat realny i prywat-
ność na rzecz świata przedstawionego 
symbolicznie, czyli uniwersalnie; za-
mienić sw¹ czasoprzestrzeń konkret-
n¹ („tu i teraz”) na rzecz jakiejś innej: 
„gdzieś i kiedyś”, czy – także konkret-
nej – „tam i wtedy”. Chodzi tu o trans-
cendencję w³asnej rzeczywistości na
rzecz „nierzeczywistości”, „irrealności 
jako takiej”6, dokonywan¹ po to, by 
możliwe by³o ogarnięcie jej z tamtej 
– teatralnej – perspektywy. Przekra-
czaj¹cemu doświadczeniu maj¹ podle-
gać przede wszystkim widzowie – dla
nich bowiem istnieje teatr (greckie 
theatron, to w³aśnie widownia). Wi-
dz¹c – będ¹ wiedzieć; jak w ca³ej grec-
kiej tradycji, tak i tutaj g³ównym środ-
kiem poznania pozostaje wzrok (ina-
czej niż ma to miejsce w tradycji ju-
dejskiej, w której dominowa³ s³uch: 
wiedzieć znaczy³o s³yszeć)7.
  Do teatru się chodzi. Opuszcza się 
świat sprofanowany codzienności¹ i 
rozmyty semantycznie, by wkroczyć 
do przestrzeni wyobrażonej, w wyob-
raźni – przedstawionej, w porównaniu 
z codzienności¹ – uwyraźnionej po-
przez formę. Transcenduj¹cej strategii 
podporz¹dkowywane s¹ środki mają-
ce dopomóc w pozostawieniu za sob¹ 
empirii życiowej. Te środki – to na 
przyk³ad kareta lub taksówka, jakimi 
jedzie się do teatru. Może to być, oczy-
wiście, także spacer; lecz nie może 
– zat³oczony autobus b¹dź tramwaj. 
Jad¹c autobusem do teatru nie uwol-
nię się od rzeczywistości, do samego 
końca będę odczuwa³ jej natarczyw¹ 
obecność, wejdzie ze mn¹ tam, gdzie
nie mia³o już jej być. Oto ktoś napi³ się 
wódki i szuka awantury, ktoś używa
wulgaryzmów w rozmowie, ktoś zmu-
sza mnie do uczestniczenia w zdarze-
niu, które opisuje na ca³y g³os za po-
średnictwem telefonu komórkowego; 
wszystko to, poirytowany, zabiorę ze 

sob¹. Innym środkiem, u³atwiaj¹cym 
przekroczenie codzienności, może być 
odświętny strój, szczególny makijaż, 
wyrafinowana fryzura. Odwo³ywanie 
się do rekwizytów zwi¹zanych z wy-
gl¹dem ma za sob¹ przeświadczenie 
o ludzkiej mikrokosmiczności, o zawi-
s³ości ludzkiego „wnętrza” od makro-
kosmosu, tego, co zewnętrzne. Tzw. li-
teratura obozowa (przede wszystkim 
utwory Tadeusza Borowskiego) poka-
zuje cz³owieka, który w nikczemnym 
świecie ³atwo gubi swe przyzwoite ce-
chy. S¹ ludzie, którzy nie chc¹c uwe-
wnętrzniać nie zas³uguj¹cej na to rze-
czywistości, odwracaj¹ się od niej po-
znawczo. Najbliższym cz³owiekowi
elementem zewnętrznego świata jest 
jego ubiór: on też uwewnętrznia się 
we w³aściwy sobie sposób. „Dziś na-
ukowcy wiedz¹ już, że w mózgu każ-
dego cz³owieka poruszaj¹cego się w ja-
kiejś przestrzeni neurony tworz¹ mapę 
odwzorowuj¹c¹ nie tylko jego cia³o, 
ale i odzież, jak¹ akurat nosi”8. Kos-
tium dla scenicznego wykonawcy – 
zapisuje Aleksander Tairow – to nie 
po prostu ubiór. „Nie, kostium – to 
druga skóra aktora, coś, co nie daje się 
oddzielić od jego istoty; to wizualny 
obraz postaci scenicznej, który powi-
nien stanowić z ni¹ tak¹ ca³ość, aby 
nie można w nim by³o zmienić ani jed-
nej kreski, tak jak w pieśni nie można 
wyrzucić s³owa, nie naruszaj¹c przy 
tym ca³ego utworu”9. Potwierdza to 
aktor: „Kiedy zobaczę się w kostiumie, 
wyobrażenie o postaci może się dopeł-
nić, często w¹tpliwości się wyjaśniaj¹. 
Wystarczy na przyk³ad w³ożyć mun-
dur, a już jesteś usztywniony, zaczy-
nasz chodzić inaczej. Za fizyczności¹ 
często pod¹ża psychika”10. Jerzy Pilch 
zwi¹zek stroju ze stanem wewnętrz-
nym pisarza odnajduje w stosownych 
formach narracyjnych. „Kto pisze 
w znoszonym komplecie dżinsowym 
– pisze znoszon¹ prozę dżinsow¹. [..] 
Kto pisze w z³achanym T-shircie, pi-
sze równie z³achane utwory. […] Kto 
ma sk³onność do fraka – wyfraczone 
s¹ jego powieści”11. Odświętny – inny, 
niż noszony zazwyczaj – strój wpły-
wa na niezwyczajność doświadczenia
wewnętrznego. Imants Ziedonis12 pi-
sze o bia³ej koszuli, któr¹ powinno się
wk³adać przed przekopaniem ziemi 
w ogrodzie, albo przed wyczyszcze-
niem butów matce – dopiero wtedy 
czynności te nabior¹ w³aściwego sen-
su.  
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