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  By opuszczenie świata realnego mo-
g³o się dokonać w sposób możliwie
pe³ny, teatralna widownia powinna 
dysponować fotelami szerokimi, nie
skrzypi¹cymi i wygodnymi. Takimi, 
w których widz będzie sam; powinien
więc także uwolnić się od natarczywo-
ści osoby towarzysz¹cej, jeśli wybra³ 
się z tak¹ do teatru. Najlepiej chodzić 
samemu do teatru, gdy chce się uwol-
nić nie tylko od rzeczywistości fizycz-
nej („mieszkanie”), ale i psychicznej 
(„dom”). Z podobnych względów wie-
lu ludzi chodzi bez towarzystwa do 
knajpy, na koncert, do kościoła (zwła-
szcza wtedy, gdy jest pusty), czy na 
spacer po lesie.
  Przestrzeń wewnętrzna budynku teat-
ralnego nie jest przestrzeni¹ homo-
geniczn¹ (jednorodn¹). Przeciwnie – 
wnętrze to ma charakter heterogenicz-
ny: dystans między mieszkaniem (do-
mem) i teatrem zostaje w nim wzmoc-
niony dystansem między scen¹ i wi-
downi¹. Obydwa te miejsca wydzie-
lone s¹ doskonale zróżnicowane co do 
swoich w³aściwości i funkcji. Scena 
ma być oświetlona, gdy widownia po-
zostaje ciemna. Na scenie ludzie s¹ po 
to, by być ogl¹danymi – na widowni, 
odwrotnie, maj¹ ogl¹dać. Na scenie 
ludzie s¹ aktywni, coś robi¹ (³ac. act,
activus to etymologiczne wyznaczni-
ki s³owa „aktor”); na widowni bierni, 
przygl¹daj¹cy się. „Wydaje się zatem, 
że teatr to szczególniejsza kombinacja 

wzajemnego oddzia³ywania na siebie
osobników hiperaktywnych i hiperpa-
sywnych”13. Odmienność właściwo-
ści i funkcji sceny oraz widowni spra-
wia, że i w samym – oddzielonym od
świata realnego – teatrze, także widz 
oddzielony jest od postaci scenicznych.
Doceni³ to Tadeusz Różewicz, mówi¹c 
po premierze Umarłej klasy: „Radości
podda³em się żywio³owo, jako widz 
a nie uczestnik widowiska. Siedzia-
³em na widowni, nie wlaz³em między 
aktorów i aktorzy nie wleźli na mnie. 
By³em oddzielony. Oto warunek ra-
dości”14. Kiedy gaśnie świat³o na wi-
downi, zaczyna się inny świat. „Kurty-
na wznosi się czy też rozsuwa na boki,
świat³o przygasa i rozjaśnia się scena, 
pojawiaj¹ się dźwięki, migocz¹ cienie, 
ktoś tkwi w bezruchu, ktoś pospiesznie 
przemierza przestrzeń. Poprawiamy 
się w fotelu, nasza uwaga jest w naj-
wyższym stopniu skupiona. Zapro-
szono nas do nieznanego nam świata 
i pierwsze sekundy i minuty zadecy-
duj¹ o naszym tego świata rozpozna-
niu. […] W tych pierwszych minu-
tach przedstawienia nie umyka uwa-
dze dos³ownie nic. Światło, kolor ścian, 
kszta³t sprzętów, rodzaj kostiumu, 

szmery i dźwięki, wszystkie elementy 
sk³adaj¹ się na niepowtarzalność owe-
go nowego świata. Zazwyczaj tym cie-
kawszego, im bardziej jest odleg³y od 
codzienności pozostawionej za drzwia-
mi teatru. Ten nowy świat fascynuje 
nas tym mocniej, im bardziej jest nie-
oczekiwany, zaskakuj¹cy, inny”15. Do-
piero teraz, bezpiecznie zanurzony w 
ciemności, samotny a przez to wolny, 
mogę podglądać to wszystko, co uka-
zuje się na oświetlonej, wydanej mi 
scenie. 
  Nawet jeśli z zasady chce się unikać 
wielkich kwantyfikatorów i mocnych 
uogólnień, w tym jednym wypadku 
można być odrobinę niekonsekwent-
nym: każdego bodaj cz³owieka pod-
gl¹danie fascynuje. Patrzeć na kogoś, 
kto myśli, że czytasz gazetę. Spogl¹-
dać po przebudzeniu na twarz osoby, 
która jeszcze śpi. Zdaje się, że fascy-
nacja ta bierze się z powodów poznaw-
czych – dotyka się w ten sposób jakiejś 
podstawowej ludzkiej prawdy.  Idę
ciemnym chodnikiem, wokó³ jest pu-
sto, w oknie na parterze mijanej ka-
mienicy pali się świat³o, jest nie zas³o-
nięte. Przystaję i patrzę na to, co znaj-
duje się wewn¹trz. Mężczyzna pisze 
na papierze z papeterii, odgania ręk¹ 
muchę. Kobieta poprawia obrazek wi-
sz¹cy na ścianie, swędzi j¹ coś, więc się 
drapie. Aura milczenia, niczym na ob-
razie Kobieta czytająca książkę Jacoba 
Ochtervelta. Niby nic nadzwyczajne-

go, a przecież wpatruję się jak zacza-
rowany: tak to naprawdę jest! Gdy-
bym ujawni³ sw¹ zaokienn¹ obecność,
wszystko by się zmieni³o. Ona prze-
sta³aby się drapać, on podszed³by ze 
z³ości¹ do okna. Wp³yn¹³bym na bieg
rzeczy. Zarysowan¹ powyżej sytuację 
można porównać do sytuacji cząstki
elementarnej, elektronu, opisanej w tzw. 
zasadzie nieoznaczoności Wernera 
Heisenberga. By móc obserwować 
elektron, trzeba posłużyć się minimal-
n¹ ilości¹ świat³a wykorzystanego
przez mikroskop i oko obserwatora. 
Ta niewielka ilość świat³a okazuje się 
jednak zbyt duża jak na „wrażliwość”
elektronu. Wytr¹ca go z dotychczaso-
wego po³ożenia; obserwator staje się
kreatorem świata. Wzajemne wp³ywa-
nie na siebie ludzi, którzy mają świa-
domość swojej obecności, opisa³ Wi-
told Gombrowicz w swojej teorii gęby, 
czyli Ja fasadowego. „«Zrobić gębę», 
to – opatrzyć człowieka inną twarzą
niż jego w³asna, zniekszta³cić go […]. 
A przyprawianie pupy jest w³aściwie 
identyczn¹ operacj¹, z t¹ tylko różni-
c¹, że idzie tu o traktowanie doros³e-
go jak dziecka, o udziecinnienie. […] 
Obie metafory s¹ zwi¹zane z aktem 

deformacji, którego cz³owiek dopusz-
cza się na cz³owieku. […] «Cz³owiek 
cz³owieka stwarza» – to by³ mój punkt 
wyjściowy w psychologii”16. A w in-
nym miejscu: „Wieczysty aktor, ale 
aktor naturalny, ponieważ sztuczność
jest mu wrodzona, ona stanowi cechę 
jego cz³owieczeństwa – być człowie-
kiem  to znaczy być aktorem – być
cz³owiekiem to znaczy udawać czło-
wieka – być cz³owiekiem to «zacho-
wywać się» jak cz³owiek, nie będ¹c 

nim w samej g³ębi – być cz³owiekiem 
to recytować cz³owieczeństwo […]”17. 
   Elektronów nie można podgl¹dać, 
ludzi – tak. Podgl¹daj¹ (albo – częściej 
– pods³uchuj¹) bohaterowie teatralni, 
podgl¹da bohater Krótkiego filmu o 
miłości Krzysztofa Kieślowskiego, 
podgl¹da Katarzyna Kozyra w Łaźni; 
to samo, zdarza się, robi¹ naukowcy, 
uszlachetniaj¹c swe postępowanie le-
piej brzmi¹c¹ nazw¹: metoda obserwa-
cji uczestnicz¹cej. Ksi¹żę Filip w Iwo-
nie, księżniczce Burgunda marzy o tym,

by zobaczyć bohaterkę „jak ona sobie
jest, kiedy nikt nie widzi”. Z marze-
niem tym ³¹czy się inne, o niewidzial-
ności pozwalaj¹cej podgl¹dać bez o-
graniczeń. ¯e niewidzialność oznacza-
³aby ostateczne osamotnienie (brak ja-
kichkolwiek reakcji ze strony innych 
ludzi, „bycie powietrzem”, gdy mówi
się przecież: nie traktuj mnie jak po-
wietrza!) – tego zazwyczaj nie bierze 
się pod uwagę. Rzadko też wskazuje 
się na konflikt wartości poznawczych 
i moralnych: podgl¹daj¹c zyskuję wie-
dzę, lecz naruszam prywatność (będą-
c¹ warunkiem zachowania tożsamo-
ści) – przekraczam sferę tego, co oso-
biste, intymne, sekretne, dyskretne. To 
konflikt pomiędzy tym, co indywi-
dualne (idios) i tym, co wspólnotowe 
(koinos). Biblijna opowieść o Zuzan-
nie podgl¹danej przez starców, to opo-
wieść o pogwa³conej prywatności; dziś 
„ukryte spojrzenie” staje się synoni-
mem kontroluj¹cej wszystko w³adzy. 
Kontrola ta nie jest zreszt¹ doświad-
czeniem szczególnie opresyjnym, co 
³¹czy się z zanikiem potrzeby prywat-
ności (popkulturowa moda na, id¹ce 
w parze z voyeryzmem, ekshibicjoni-
styczne „talk show”, utrwalaj¹ce się
poczucia typu „nie obserwowany nie 
istnieję” itp.).    
  Jak jednak można podgl¹dać na sce-
nie ludzi, którzy z racji wykonywane-
go zawodu maj¹ świadomość publicz-
nego występu? Aktorzy licz¹ przecież 
na obecność widzów, czerpi¹c z tej 
obecności energię do w³asnej pracy18. 
Zdarza się też, że od odpowiedzi na 
pytanie, jak¹ mamy dziś widownię, u-
zależniaj¹ poziom wysi³ku wk³adane-
go w sceniczn¹ pracę.
  By³oby dobrze rozróżnić dwie – dość 
umowne i nieostre – kategorie sce-
nicznych wykonawców: komedian-
tów i aktorów; i przyjąć, że podglądać
można tylko aktorów. Komediant, to 
– zgodnie z francusk¹ etymologi¹ (co-

médien – ob³udnik) ktoś, kto udaje ko-
goś innego. Robi to przytomnie, zacho-
wuj¹c poczucie gry, w jakiej bierze u-
dzia³. Świadom umowności sytuacji 
scenicznej - nie pozbywa się swej „pry-
watności”; nie wy³¹cza się psychicz-
nie ze świata realnego. Wykonuj¹c za-
wód – zwraca się do klientów (widzów)
wprost, doskonale wiedz¹c, że siedz¹ 
na sali. Aktor (³ac. actor; franc. acteur) 
– to ktoś, kto nie udaje kogoś innego,
lecz nim po prostu jest. Wciela się 
w postać sceniczn¹, oddaj¹c jej swoj¹ 
psychosomatyczność. Podobnie jak 
widzowie – i on ulega transcendencji: 
przekracza prywatność na rzecz sce-
niczności, świat realny na rzecz świata 
przedstawionego. Wypowiada kwes-
tie tak, jak gdyby by³y jego w³asnymi 
kwestiami. Znajduje się bez reszty 
w świecie przedstawionym – nie ma 
więc poczucia obecności widzów, ani 
tego, że występuje publicznie. Patro-
nem aktorów móg³by być Genezjusz, 
który w 303 roku (za panowania Dio-
klecjana) zgin¹³ za szczere wyznanie 
wiary na scenie, na której w³aśnie do-
zna³ objawienia i nawrócenia wciela-
j¹c się – zrazu z szydercz¹ intencj¹ – 
w postać ekstatycznego chrześcijanina 
uczestnicz¹cego w sakramencie chrztu 
świętego. Teatrem komediantów by³ 
teatr elżbietański, w którym wyko-
nawcy zwracali się raczej do publicz-
ności, niż do siebie. Dzisiaj w kome-
dii dell̀ arte można zauważyć podobn¹ 
manierę; jej zaprzeczeniem jest teatr 
wyrastaj¹cy z za³ożeń Konstantego Sta-
nis³awskiego („przeżywanie”, „czwar-
ta ściana” itp.). 
   Dionizyjskie – przekraczaj¹ce świa-
domość – pojmowanie aktorstwa zwi¹-
zane jest z teatrem od pocz¹tków jego
istnienia; podobnie jak z Dionizjami 
zwi¹zany jest sam teatr. „Kap³ani lub
inni «przedstawiaj¹cy» s¹ w³aśnie tylko 
przedstawicielami świętej mocy […].
Tylko tak staje się zrozumia³e, dla-
czego kostium i maska s¹ niezbędne 
w czynności kulturowej […]. Maska 
czyni z wykonuj¹cego czynności kul-
turowe – przedstawiciela”19. Maska,
podobnie s¹dzi Józef Tischner, ma za-
s³aniać aktora – osobę prywatn¹ – od-
s³aniaj¹c zarazem prawdę odgrywanej 
postaci20. Reprezentuj¹c porz¹dek nad-
ziemski (uniwersalny), cz³owiek jemu 
ma dać wyraz, nie sobie: „[…] role te-
go spektaklu nie uwzględniaj¹ indy-
widualności, a autorem i wykonawc¹ 
jest Bóg”21. Paul Ricoeur mówi³ w po-
dobnym kontekście o „liturgii dobra”
– grze, w której nie ma widzów. 
Emanuel Lévinas pojmowa³ liturgię 
jako teatr „wejścia w czas innych”. 


