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TRAGICZNE D ZIEJE DOKTORA FAUSTA 
KOMENTARZ DO PRZEDSTAWIENIA 

1. Nie wymaga chyba szczególnego podkreślenia, 

że inscenizacja Grotowskiego ma tylko części owy 

związek z dziełem Christophera lVIarlowe'a - drama
turga angielskiego, współczesnego Szekspkowi. Tekst 
przemonto\vano tak, iż scenę finałową - ucztę ze 
studentami, w czasie której Faust, na chwilę przed 
i.miercią, dokonuje rachunku sumienia - uczyniono 
ramą spektaklu. PTzedstawienie ujęto w kształt uczty, 
na której Faust częstuje widzów głównymi epizodami 
ze swego życia. Większość akcji toczy się jakgdyby 
w czasie przeszłym. 

2. Widzowie są uczestnikami uczty pożegnalnej, jak
by prywatnymi gośćmi Fausta, sproszonymi przezeń 
po to, by wysłuchać jego publicznej spowiedzi. Przez 
całą salę biegną stoły i ławy, ustawione w podkowę; 
miejsce prezydialne zajmuje gospodarz. Stoły są 

wyższe, niż normalnie, sięgają widzom po szyję . Na 
nich przeważnie toczy się akcja. 

3. W dziejach Fausta dopatrzył się inscenizator ana
logii do żywotów świętych. Jeśli przez świętość rozu
mieć bezkompromisowe dążenie do prawdy, uroiło-

wanie postaw skrajnych, pochłaniających całego czło
wieka - Faust jes t świętym. Żywot jego modeluje 
inscenizator wedle średniowiecznych wzorów hagio
graficznych. Przez chrzest, umartwienia, walkę z po
kusami, czynienie cudów, męczeństwo wreszcie -
zmierza Faust do końcowej, dwuznacznej w swym 
okrucieństwie apoteozy. 

4. Faust jest świętym - lecz świętym przeciw Bo
gu. święty bowiem, do końca konsekwentny w swej 
świętości, musi zbuntować się przeciw stwórcy na
tury. ślepa natura jest zła - rządzą nią prawa, 
sprzeczne z moralnością. Bóg zastawia na człowieka 
pułapki. „Nagrodą grzechu śmierć jest - monologuje 
Faust - a kto mówi, że jest bez grzechu, ten oszukuje 
samego siebie i nie ma w nim prawdy. Znaczy to 
jednak, że grzeszyć musimy, a skutkiem tego i umie
rać". Cokolwiek więc czynimy, dobro czy zło -
dodaje inscenizator - zostaniemy potępieni. Z kręgu 
sprzeczności, do jakich prowadzi etyka z sankcją 

nadprzyrodzm1ą, nie ma wyjścia, chyba - jeśli to 
możliwe - przez całkowitą zmianę punktu widzenin. 
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5. Mefisto występuje w przedstawieniu w dwojakiej 
postaci, męskiej i żeńskiej . Rola jego jest dwuznacz
na i niewyjaśniona. To kusi do grzechu i buntu 
przeciw stwórcy, to znów wygłasza zdania prawo
myślne i głosi pochwałę stworzenia; to objawia się 
niby anioł w Zwiastowaniu, to znów posapuje pie
kielnie, niby wyziewami siarki. Może i on jest pu
łapką, zastawioną przez stwórcę po to, by - tak 
czy owak - Faust skazany został na wieczną męl{ę'? 

6. A oto krótki plan scenariusza. Początek uczty: 
ogłoszenie spowiedzi publicznej. - Akcja cofa się w 
przeszłość. - Faust zmaga się z sobą w swej prn
cowni. - Spowiedż przed wyświęceniem. Korneliusz 
i Waldes uczą Fausta zaklinania duchów. - Przez las 
do miejsca czarów. - Wywołanie Mefista: Zwiasto
wanie. - Umartwianie się. - Spacer i rozmowa du -
chowna z Mefistem. - Chrzest. - Pojpisanie cyro
grafu: ogołocenie ze wszystkiego. - Odziewanie w 
szaty uświęcone. - Czytanie świętej księgi - ko
bieta? - Kuszenie świętego. - Rozmowa o wszech
świecie: Mefisto chwali muzykę sfer. - Kuba i Bar
tek: trywialność stworzenia. - Siedem grzechów głów
nych. - Podróż do Rzymu na smokach. - Faust z 
miłości policzkuje papieża, aby uzdrowić go z pychy. 
- U cesarza : Faust wywołuje ducha Aleksandra Wiel·
kiego i jego kochanki. - Scena z BenwoliEm : Faust 
uzdrawia opętanego gniewem z jego dzikości, przy-

wracając w nim dziecię (cud). - Akcja powraca do 
terażniejszości. - Faust wywołuje Piękną Helenę, 

czyniąc aluzje do rozrodczych funkcji miłości. - M~
fisto demonstruje Faustowi raj, który zyskałby, słu
chając Boga (dobra śmierć), oraz piekło za niepo
słuszeństwo (zła śmierć). - Faust obnaża przed wi
dzami nieludzkość i obojętność Boga, któremu ni'~ 
zależy na zbawieniu duszy ludzkiej: ekstaza najwyż
szego protestu, która jest początkiem wiecznego cier
pienia. - Mefisto wynosi Fausta na wieczną mękę, 
ofiara spełniona: ci, którym przypadła rola katów. 
odgrywają ją uroczyście i przyjażnie. · 

7. Przedstawienie toczy się w atmosferze średnio
wiecza. Reakcje postaci zbliżone są do ekstazy, hi
sterii, opętania. Groteska i groza, niczym w tańcu 
szkieletów. Dla podkreślenia, iż dramat Fausta roz
grywa się w kategoriach teologii - czy raczej anty
teologii - wszystkie postacie odziane są w sukienki 
duchowne, sutanny i habity. Postać tytułowa wystę
puje w habicie białym - symbolika barwy świa~o
mie naiwna; jak niekiedy w żywotach świętych nie 
istnieje dla Fausta upływ czasu: jest zawsze młody. 
święty młodzianek, miotający się wśród okrucieństw 
świata i zagadek, wśród wyziewów, co do których 
nie jest pewne, skąd pochodzą: z piekła - czy z nieba. 
A może tylko z ziemi? 

LUDWIK FLASZEN 



ĆWICZENIA TEATRALNE 
Poniżej zamieszczamy fragmenty 

wycinków prasowych n.a temat me
tody pracy i przedstawień Teatru
Laboratorium 13 Rzędów. Nadajemy 
im wspólny t11tul „CWICZENl!l 
TEATRALNE", ponieważ terminem 
tym określamy najchętniej - w 
naszym wewnętrznym, roboczym 
żargonie - technikę pracy wla.5ciwq 
13 Rzędom. Zapewne, termm „CWI
CZENIA TEATRALNE" jest ddć 
nieefektowny. Ale ma dobre strony. 
Pozwala podkreślić konkretny, 
wręcz roboczy charakter właściwej 
nam metody. Pozwala podkreślić, 
że metoda jest dla nas czymś u: 
rodzaju drogi, trampoliny, a nie 
wartością doktrynalnq; że system 
praci; nieodlqczny jest tu od tre
ningu aktora; że każda rola, każde 
przedstawienie ma b11ć dla nas nie 
celem samym w sobie, ale raczej 
ćwiczeniem, przygotowaniem się do 
ćwiczenia bardziej zlożonego, do za
głębienia się w rejony niezgrunto
wane. 

Termin „CWICZENIA TEATRAL
NE" pozwala zresztą na pewną -
zabawną dla nas - paralelę, na alu-

zję do „operationes spirituales"; ale 
to już raczej dziedzina anegdoty. 

Z braku pelnej dokumentacji pre
zenttLjemy jedynie część w ycinków 
zagranicznych. Z 1prasy polskiej mo
gliśmy, wo'bec bra·ku miejsc.a, u
względrnić tylko je,den wycinek. 

Red. 

LETTRES - AltTS - SCIENCl:S 

Genewa, 9 -10 III 1963 
„Yers 1rr.n theatre magique et 

sacrilege" 
„W s&ronę teatru magicznego 

i świętekradczego" 

Teatr eksperymentalny w Opolu 
został stworzony przed czterema la
ty przez młodego reżysera Jerzego 
Grotowskiego. Towarzyszył mu ·Lud
wik Flaszen, krytyk i socjolog. Na
wiązano wspó: pracę z Jerzym Gu
rawskim, równie młodym architc:k
tem, które ·o teatralna pasja ujaw
nia się w śmiałych strukturach 
przestrzennych. Aktorzy tego labo
ra'.orium - niewielkiego, ale o 

13 Rzędów w informacji 
prasy międzynarodowej 

wysokie.i temperaturze, są ab3ol
wentami szkół teatralnych: nie ma
jci nawet lat trzydziestu. 

Aktorzy spotykają się codziennie 
rano o godz. 10. Program pracy za
czyna się od trzygodzinnych ćwiczen 
„elementarnych": gimnastyka , akro·
bacja, oddech, dykcja_. rytmika 1 

plastyka. Następnie normalna pró
ba, a wieczorem spektakl. 

W ciągu czterech lat Teatr 13 Rzę
dów wypracował technikę gry skraj
nie , . teatralną", to znaczy: antyna
turalistyczną. Najpierw zajmiemy 
się praktyką - powiemy na czym 
polega ta nowa technika, która po
winna aktorowi umożliwiać nama
calne wręcz wzbogacenie jego środ
kć w wyrazu. Zawiera sic; to przede 
wszystkim w higienie oddechu, nad 
którym aktor uczy się panować po
przez codzienne ćwiczenia zapoży
czone z hatha - jogi i jogi chińskiej 
Następnie opanowuje głos zwielo
krotniając i ćwicząc odpowiednie re
zonatory. Dalej powinien opanować 
ciało. Recepty teatru orientalnego 
są w tym pomocne w równym stop
niu, jak biomechanika Meyerholda. 
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Następnie, aktor uczy się wykorzy
stywać tekst nie tylko jako narzę
dzie porozumienia. ale jako środek 
ataku. A zatem będzie ćwiczył cciły 
wachlarz sztucznych intonacji, ryt
mów wzmagających się i opadajfj
cych, odcieni brzmienia, inspirując 
się tzw. „dźwiękiem magicznym" 
indyjskiego tantryzmu. Wszystko to 
ćwiczy się w dążeniu do uzyskania 
umiejętności dokładnego kompono
wania i pełnej świadomości każdego 
gestu, każdego słowa, każdego mil
czenia roli. Albowiem dla aktor;:i 
grać tzn. wykonywać partyturę fi
zyczno-wokalną, którą przygotowal 
uprzednio ze skrajną dokładnością 
- w ciągu miesięcy pracy. 

Grotowski mówi chętnie o „magii 
leatralnej". Rozumie przez to, ·Żf' 
aktor zasługujący na to imię, mu"i 
hyć zdolny do aktu fizycznego i wo
kalnego, którego widz nie umiałby 
powtórzyć. Aktor jest tu szamanem, 
Proteuszem, ma fascynować nie tyl
ko oczy i inteligencję widza, ale i 
jego podświadomość. Aktor powi·
nien oderwać niejako widza od nie
r;o samego i wcielić go w akcję 
przedstawienia. W akcję nie roz\vi-

jającą się już w ograniczonym i od -
dzielonym od widza kadrze sceny, 
alE· przeciwnie, stwarzającą nową 
relację, nowy związek pomiędzy a
ktorami i widzami: wspólnie tworzy 
się nowy świat prawdziwie teatral
ny. Grotowski eliminuje więc od
~ębność sceny i widowni. Cała sala 
zostaje zamieniona w scenę, cala 
sala jest przedmiotem inscenizacji, 
ufuwa się zadawnioną sprzeczność 
pomię:lzy biernym widzem i aktyw
nym aktorem. Właśnie w tym na
stępuje powrót do źródeł teatru 
pierwotnego. 

To co uderza najbardziej w przed
stawieniach reżyserowanych przez 
Grotowskiego, to ich - nazwijmy 
tak - rytualny przebieg. Aktor
~zaman przemienia się z jednej po
- taci w drugą, przechodzi z jednego 
poziomu rzeczywistości na drugi. 
Chwilami jego ciało staje się przed
miotem, chwilami dekomponuje się. 
Jego twarz jest bohaterska, jego rę
c~ wyrażają zwątpienie, jego nogi o
garnęła panika. Aktor przemienia 
rekwizyty w partnerów niemal ży
wych, wykorzystuje kostium jako 
protezę, jego gest jest świadomie 

akcentowany, albo ulega deformacji. 
Mięśniami twarzy buduje wprost 
nieograniczoną ilość masek. Oddzia
ływuje na widza nawet przez sposób 
oddychania. 

Grotowski określa teatr jako in
trnwersję kolektywną. Sztuka -
według niego - nie ma w rozra
chunku ostatecznym innego celu jak 
~ prowokowanie reakcji psychicz
r;ych, bardzo określonych. Teatr, 
~eżcli chce rozbu :lzić i wzbogacić 
życie wewnętrzne widza, musi prze
łamać wszelki opór, wszelkie klisze 
myślowe, komunały, broniące dostę
pu do jego podświadomości. Teatr 
ten pomija wartości, które już świa
domość zdążyła oświetlić i określić. 
Stawia czoło obszarom ciemnym, 
obszarom podświadomości kolek
tywnej. Albowiem w tych ciemnoś
ciach nasza kultura, nasz język, na
sza wyobraźnia mają swoje korze
nie. Rezerwuar odziedziczonych 
doświa:lczeń, które nauka określa 
niekiedy jako „myśl pierwotną" 
(Levy - Strauss), jako „archetypy" 
(Jung), albo „wyobrażenia kolek
tywne" (Durkheim). Inni wolą mó
wić o „kategoriach wyobraźni" 
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(Mauss i Hubert) , albo o „podsta
wowych myślach" (Bastian). 

W Teatrze 13 Rzędów widzowie 
zatem zmuszeni są do stawiania 
czoła temu, co w nich samych jest 
najgłębiej ukryte i najbardziej se
kretne. Wrzuceni gwałtownie w 
świat mitów muszą jednocześnie 
rozpoznać siebie w nich i je osą
dzić, tzn. zweryfikować je w świetle 
doświadczeń własnych , doświadczeń 
ludzi XX wieku. Konfrontacja, od
słonienie, które wielu odczuwa jako 
bluźnierstwo. 

Weźmy przykład: „Akropolis", 
sztuka Wyspiańskiego , mistrza pol
skiego symbolizmu (zmarł 1907). Ak

cja dramatu toczy się w noc resu
rekcyjną. Postaci i posągi z arrasów 
na zamku królewskim w Krakowie 
- ak,ropolu Polaków - ożywają , a 
ich postaciom dane jest raz jeszcze 
przeżyć poszczególne momenty kul
tury europejskiej: dzieje Jakuba i 
Ezawa, walkę Jakuba z aniołem, 
wojnę trojańską. Wszyscy czekają 
na finalne zmartwychwstanie Zba
wiciela - z nim wstanie z martwych 
Polska i Europa. 

Przystępując do inscenizacji Gro
towski postawił sobie następujące 
kluczowe pytanie: jaki akropol „cy
wilizacji pieców" mógłby dać jej 
!.wiadectwo czasom przyszłym? Od
powiedź zawiera się w pytaniu -
streszcza się i zamyka w pojęciu 
Oświęcimia. Sztuka Wyspiańskiego 
rozegra się zatem w całości - w 
obozie koncentracyjnym. Łachmany 
ludzkie, którym los ·wyznaczył tam 
spotkanie, grają tekst Wyspiańskie
go gromadząc złom żelazny, rury, 
które powoli zagarniają i wypełniają 
sobą całą salę: to budowa ,;nowego" 
świata. Pomiędzy nimi - np. - Pa
rys i Helena: homoseksualiści - do
gorywając - wymieniają słowa mi- ' 
łości, którym wtóruje szyderczy 
śmiech ich towarzyszy niedoli. Wre
szcie scena ostatnia: pochód więź
niów, histeryczny, o twarzach wy
krzywionych grymasem znika w 
piecu krematoryjnym; dźwigają w 
triumfie trupa, w którym widzą 
fo ich ostatnie „kłamstwo źycia" 
zmartwychwstałego Zbawiciela. N:i 
sali pozosta.ie jedynie ów „no\\'y 
świat" z metalu, zbudowany przez 
zmarłych - i pozostają widzowie, 

źyjący, odlegli już od zmarłych i 
którzy mają rację - przeciwko 
zmarłym. 

Oto sposób, w jaki Grotowski pod
::laje swoją publiczność prawdziwej 
<>.gresji. Wyrywa widzom mieszczań
skie samoubezpieczenia, aby rzucić 
ich w ziemię niczyją , gdzie rzeczy-
· . .\'ista twarz człowieka współczes
n oo: go, zakrywana - ulegnie obna
żeniu. Naskórkowi humaniści, f!
lantropi oskarżają go o okrucie:1-
$two. Ci ludzie nie zrozumieli lekcii 
Dalekiego Wschodu: geniusze d~
broczynne zapożyczają od demonów 
ich maski ohydne, przeraza1ące, po 
to, aby skuteczniej móc je pokonać 

TRYBUNA OPOLSKA 
Opole, X. 1962 

Akropolis 1962 
( „ .) „Akropolis" (. „ ). Tekst ( .. . ) podpo

rz ądkowany idei 'eżysera („.) przestał 
być nawet prete kst em. Stał si ę jedynie 
tworzywem. Tworzywem - czego? Ano 
- tworzywem teatru. Rzeczą bardzo 
istotną dla zrozumie nia poczyna r'1 Gro
towskiego jest uświad omienie sobie róż
nicy między teatrem dyskursywnym, te a
trem literackim, przystosowa nym do 
przekazywania czy kreowania dramatów 
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o zamkniętej konstrukcji intelektualnej 
i uporządkowanym toku myślowym, a 
teatrem zmierzającym („. ) do magli 
sceny. 

(.„) W żywym t e atrze obie te cechy, 
obie właściwości sztuki sce nicznej , na
kładają się niekiedy na siebie. Dzieje si ę 
tak osobliwie w wielkich aute ntycznych 
tragediach, ale można też wyruszyć na 
poszukiwanie („ . ) czystej formy tea tral
n e j ( ... ) niejako wprost, bez oglądania się 
na dyskursywi:y walor teatru. Bez oglą
dama się, a niekiedy - przy wyraźnym 
j ego pomijaniu, dla tym swobodniejsze
go operowania treściami i formami 
„bliższymi źródeł" - aby posłużyć się 
sformułowaniem Grotowskiego. Cała 
awangarda - od \Vitkacego do Geneta i 
Becketta - drąży tę drugą drogę. Eks
peryment opolski („.) jest próbą rozsze
rzenia doświadczer1 nie od strony lite
ratury, ale od strony teatru ( .. . ) „Akro
polis" staje się tu widowiskie m utkanym 
z luźnych p a rtii tekstu St. Wyspiańskie
go, w całość o zgoła innym se n sie i kli
macie emocjonalnym. „Akropolis" Gro
towsk iego i Szajny rozgrywa się w 
K o n ze n t r a t i o n s 1 a g r z e . Ludzkie 
strzępy ubrane w łachmany haftlingów, 
podporządkowane falującej, zmiennej 
formie o znaczne j gęstości i radykalnej 
deformac j i, deklamując, spicwając, za
\Vodząc, mó\viąc wreszcie, przystosowane 
przez adaptację teksty Wyspiańskiego, 

tworzą niesamowitą rzeczywistość na po
ły z sennego koszmaru, na poły z tam
tej codzienności ( .„) Jest to gęsta, prze
rażająca, obozowa plazma, wydobyta 
prze z formę, dźwięk i gest. Ekwilibry
styka aktorów, przypominająca najświet
n ie.isze zamierzenia biomcc11aniki, ich 
zgoła cyrkowe ruchy i pozy podporząd
kov..:a nc zan1ierzeniu insceniza tora, suro
wa muzyka drewniaków stukającyc h o 
podłogę , chrobot rur, staccato młotków, 
nie mówiąc już o jeremiadach czy paro
d yst y cznych dialognch al; torów, tworzą 
nie z\\' ykłą rzeczywistość tego przedst a 
\V! enia, która nn pe\vno, samn \V so bie , 
jest bezspornym sukcesem opolan. 

„Akropolis" jest (. „ ) drnmatem obu
marłych mitów, cmentarzyskiem trady
cji kulturowej, antykwariatem wątków 
i ins piracji, wyrosłym z bardzo sym
bolicznej i ciemnej tradycji. Bez rady
kalnej adaptacji, bez swoistego klucza 
- dramat ten byłby dzisiaj - obawiam 
się - nie do pokazania. Grotowski za
demonstrował stosowny klucz. Pod wy
tartą tradycję kulturową, pod irracjo
nalną mitologię i frazeologię literacką 

- podłożył rzeczywistość obozu. 
Cme ntarzysko wątków podłożył pod 

cmenta rz godności ludzkiej i z tego pie
kielnego eliksiru frazcsó\V i prO\Vd, 
schematów i grozy, wytoczył wlasny na
pój o dość tajemniczym, ale mocnym 
aromacie. Wzbudził grozę, wyzwoli! 
katharsis nie metodą tragedii, ale drogą 
stopniowania efektów formalnych. Koń-

cowa scena zmartwychwstania, najlep
sza zresztą w całym przedstawieniu, jest 
poważnym sukcesem Grotowskiego, jego 
teatru i Jego doktryny. 

Konfrontacja jest tu jednocześnie prze 
nikanie m . Przenikaniem tre~ci literac
kiej z treścią teatralną, historii i rze
czywistości, literatury i ostatecznej, 
skonde nsowanej wiedzy o życiu . Prze 
nikaniem legendy i prawdy. S y mbolicz
nej estetyki Wyspiariskiego, i antyeste
tyczne j prowokującej brzydotą estetyki 
Grotowskiego. Tu właśnie tkwi jedna z 
ta ie mnic tego przedstawienia. Jedna z 
tai e mnic jego sugestywności i - siły. 
„Czysty" tekst „Akropolis", podany dziś 
ze sceny z największym pietyzmem, st a ł
by się zapewne dysonansem, zespół naj
bardziej nawet udanych obrazów z lagru 
- w najlepszym wypaclku etiudą reży
serską. Ale z tych dwu bardzo przypad
kowych - pozornie! - eleme ntów Gro
towski i Szajna stworzyli nową i prze
cież konsekwentną całość . Calosć, będącą 
i zde masko\\·a niem mitu, i oskarżeniem 
epoki, i przej mującym wołaniem w o
bronie ludzlc ie j godności. Ale wołaniem 
a r c b o u r s, wołaniem poprzez zagę 

szcze nie prawdy, przez pokazanie tego, 
co w no szym zbiorowym doświadczeniu 
- najokrutnie jsze i najbardziej przejmu
jące. To r eligia, która polega na bluź

n·erstwic. To miłość, która wyraża się 
przez nienawiść („) 
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COMBAT 
Paryż, 25. XII . 1962 

„Bientót une biennale du theatrc 
d'avant - garcle?" 

„Wkró'ce biennale teatru 
awangardowego?" 

(.„) T eatr - Laboratori1: m w Opolu 
(.„) nie gra arcy:lzieł według przy
jętej tradycji. Oczyszcza je z pl e~ni , 
aby przywrócić im ich sedno i o
s'rość. Śrojki artys tyczn e tego re-
7„ ·s.era, którego n iektórzy mają za 
świętokradcę, składa ,i ą s'ę na ,,dia-
1 ekt~k.ę ośmieszen ia i apoteozy"; lak 
ok:esl!ł rzecz jeden z }·rytyków po!
~Jnch. To zna~zy, że -"ok onujc się 
,y~t:ma.tyczne.i dem istyfikacji war
tosc1, Jednocześnie afirmując je. 
Konkretny przykład: Boh ater Dzia. 
dó " G " .'.v , ustaw - Konrad pragnie zba-
w1c swoją ojczyznę. Naiwne prze rl
sięwzięci_~, jeśli bierze się za :• i<:: 
jednostka; każdy bunt indywidual
ny jest beznadziejny, wiemy to do
brze w wieku Ośw'ęcimia. Ten 
„Chrystus" będzie zatem przywalo
ny narządziem Męki Pasyjnej , ale 
narzędziem trywialnym: nie krzy-

żem, zwykłą miotłą. Jednakże, gro
teskowa Kalwaria ma znamię szla
ch etności: wiara Gustawa - Konrad a 
1 • S'.voją mis.ię jest bczwz lędni e 
szczera. O~mieszanie, tak jest, ale 
w rów nym stopniu apoteoza. 

Mamy nadziej ę, że Biennale tea-
1 r u awanga r :lowego będzie mi:1lo 
miejsce i że ko ;-i frontacja ta pozwoli 
nam asystow <ić realizacjom G rn
i o v;;k ifgo - tu w Paryżu (.„) 

JOURNAL DE GEN:f.VE 
Genewa 26. IV. 1962 

„Essayer Le pour, Essayer 

Le Contre" 
„Próbo\' ć pro, próbować 

kontr a" 

( ... ) Pierwsz niespod zi a nka: nic m a 
sceny. Akt.orzy poru <zają s ic; mic;clzy w i
dzami, ktorycl1 krzestn rozsta wione są 
\V~rl l ug - niev:iadomo j akiego - anur
ch1cznego kaprysu. T~n nieład - zrozu 
mie my 10 \V](rót e - jes t tyll-~n pozorny. 
Przy braku dekoracji, or g ;:inizacja prze
~trzcni sceniczne j, tutaj nieog raniczonej, 
JCSt b ardzo stnrannic stud io\va na . _\kto
rzy bawią się przcszkodnmi, które wy
cla Ją s: ę dowcipn ie mnożyć 1 ... ) Jak w 
śnic, osoby pojawiaj ą się, znikają , wszy-

stko rozgatęzia się, zbacza z toru, wszy
stko j2st niespodziewane, tajemnicze, 
Jasne. To, co \Vyda\vało sie znane roz
\Vicw a si ę : to co, było ocży\viste, staje 
się obce, groźne. nnłndo\vane g\1„ralto\V
n oscią i n ie pokojem. Ale w tym samym 
czas ie, kiedy p oddajemy sic; magii tych 
hi rntycznyc h g estów, tego sposobu mó
\.Vicnia, clnvilami liryczneg o, clnvilan1i 
s uc11:go i pe łnego oo:ektywizmu, tych 
prze.is<' orl szeptu do dekla m::icji, tych 
wstrzą s oją cych obr a zów sic;gających da
l~k o \\' ,E! l :l b nao:.:zPi Diln1icci (czło
w iek. w topiony w mur, wykrzywiony w 
c1e rp1e n1u niezmie nnyn1, \Vieczny1n: 
Chryst us śn1ic szny, upadnjaL:y co krok 
pod cic;ża rem miotły) w'zysiko, bliskosć 
aktoró\v, u spokajaj ąca obecność innych 
\Vi rłZÓ\V, \ V, zystko pro\va dzi n as do chłod
n <?go roz~ąc1 ku, \\'szys tko ,~·yostrza \ V 

na s zdo!nosć krytycyzmu. J estesm y je
dnoc?-'.esn1c .v.'e:vn ątrz µ: ry i p oza grą, 
podzie lamy i m e podzielamy n nmic;tnośc i 
starego, ale nagle b a r dzo mloclcgo poety 
r o m antycznego Adama M 1c:kic:\\·icza. ( ... ) 
„Dlaczego - po\viedzi ał Groto\vski -
pragnie m y dal· pie r\vszcfrs t\.vo n a ·zcmu 
~cpcrtuaro\vi roman tyczne mu ? poniC\\'D.Ż 
JCSt bogaty \V arche tvov. \ \'iclkie tra
gedi e a ntyc zne, Mic kiew.cz, Wyspiail sk i, 
Slo\~·o. cki \v y r nzi li t:lerpienia sekretne 
S\\"OJCg'o n n rodu i S\VOjcgo CZl'l SU. T e n 
\Vy raz p oc tyeki został jcdnnk zrodzo
ny \V okoli czn oSc.:iach hist or yc..: znych na
der kon k re tnyc h . I one właśnie stały się 
później czymś w rodzaju przytłaczają
cych pokła d ó\v, czymś \V rodzaju złóż, 
które przydusiły pierwotną świeżość slo
wa. Dzl. :aj oszczędza się klasyków jak-
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gdyby byli e kspon atami w muzeum. 
Pragnąc ich usytuo\vać, oddalić w czus 
przeszły, zapomina się , że zgromadzili 
sumę doswiadczcri kolcktywn ycłl , dzie
dzictwo naszych przodków. tóż, te d o
świadczen ia, to dziedzictwo pragniemy 
\Vłaśnie poddać próbie czas u. P ro\voku
jemy konfrontację brutalną, bezpośred 
nią - \Vidza i n1itu . Aby uczynić to, 
m usimy \Vyr\vać i.v idza ze \VSzystkiL'il 
jct,o na\\'yków myślO\\·y cl1 i przesą dó\v. 
Trzeba, aby był zask oczony, aby \Vszys t
k ie kryjowl<i, w które zwykł si chro
nić zamkn c;ły ię . I aby śmia ł sic; t am. 
g zie p owinie n płak ać i aby wątpił we 
\\"SZystko, a przede \\·szyst kirn \\'e \Vł n 
sny r ozsą dek. I aby wówczas, kiedy 
rzuci s ię \V ·miech, nagły Z\vrot ucinał 
Sn1iech \V j ~ o gar rl lc, aby odkry\vał , 
ie to z czego si~ Sro ial - t o by la praw
da. Pr~nvdc. \Vytry. k u j ąca z n iego sa
mego we. ł u g diale !< tyki grotl•ski i 
\VZni o sloSc i, którą my sa1ni, aktorzy, 
oclk rywamy krok po kroku, ucząc się 
manipulo\vać nią i \\' ładać. Csr<a rżano 
na s o bluźnierst\vo. Ale n icz .leż nie od 
t ego, że bluźnierstwo j co\ tu jedynie 
grą, tylko ono pozwala ouda ć honor 
pisa rzo m przcsz tosc i , tak jdk n a t t• 
zasług ują - tzn. przywracaH\ C i m icl1 
zjad l1wosć, obJD. \Viając \v1dzo\vi, że 
pra\vdy, które n1nją więc j niż \\'i e k, ni e 
są j eszcze bynaj mniej przes tarza le, ż0 
szarpanina, nspiracjc , n c:l\vet szn lc1istwa 
P ola k ów tamtych czasów, pozos tają „mu
t a tis mutandis" ży\Ve dla P olaków dzi
siejszych. Ra tual, jeżeli chcecie , którego 
uczestnicy - aktorzy i \Vid ZO\\"ie \\'YZ\Va
lają się od swoich własnych demonów. 
Cwiczenie wzglc;dności, albo ćwiczenie 

ironi i. któr polega na próbo\vaniu \VC 

\vszystk im i pro i contra". 

DAGBLADET 
Oslo, 2. XI. •1962 

Ung Polakk bar skapt et lnstitutt 
for eksperimentelt teater. 

M iody Pclak stworzył instytut tea
tru eksperymentalnego. 

(. .. ) Csta:n : ą inscenizacją Grotow
~kiego był „Kordian" Słowackiego, 
klasyczny. polski tekst, t ak znany 
w.~olsce, Jak „Peer Gynt" w Norwe
gn. A~cja dramatu toczy się w wie
ku . ub1eg ł;>:m w P olsce porozbioro
\VC.J. ~ordian, młody arystokrata 
p!"a~me dokonać samoofiarowani; 
s 1e ~1.e dla swojego narodu, prób:.i ie 
za b1c cara'. al~ zamach ni e udaje siq. 
Po zamknięciu w szpitalu psychia
trycznym i poddaniu badaniom 
Kordia'.1 zostaje uzn any za normal~ 
n~go 1 . --:- zate:n - rozstrzelany. 
Sc~nę dzie.iącą się w szpitalu p>y
:'h!atrycznym Grotowski przyjął za 
Klucz dramatu, całą akcję insceni
zuj e w tym właśnie miejscu. Wszv
:;tkie przeżyci a i przygody Kordi~
na, ludzie, których spotyka, kobiety, 

które kocha, traktowane są jako 
i antasmagorie chorego mózgu. Np. 

kiedy Kordian w tekście oryginalnym 
zna jduje s-ię na szczycie Mont Blanc 
i \\' uroczystym i patetycznym mo
no'.ogu ofiarowuje swoją krew dla 
naro::lu, w przedstawieniu Grotow
skiego lekarz puszcza mu krew. 
Cierpienia Kordiana są rzeczywiste, 
tylko motywy wyimaginowane, jego 
oiiara dla rodaków naiwna i nie
realna, ale moralnie piękna. 

HUFVUDS TADSBLADET 
H elsinki 4. VIII. 1962 
polskt laboratorium 

Polskie laboratorium 
Oto punkt wyjśc ia „ga ngs te rów" z T ea

tru - Laboratorium 13 Rzędów w ich 
prób ie gruntownego rozbicia - nie kasy 
z pieniędzmi, ale tradycyjnego modelu 
teatru : 

- Teatr n1usi odno\v lć się, jeżeli 
r r ng nie u sprawiedliwić swoje istnienie 
ol> .>k innyc h m asowyc h widowisk, ta
k ich jak film i sport. Ale teatr nie od
n owi się przez kleptomanię, przez szmu-

lowani;, najnowszych zdobyczy litera
tury, m uzyk i, sztuk plastycznyc h. T eatr 
mu si dokład nie wiedzieć, jakimi zaso
bami dysponuje, przyczym chodzi tutaj 
o środki, jakimi n tc mogą posługiwać s ic; 
inne rodzaje sztuki. Oto pierwszy z nich: 
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fi zyczny kontakt żywych Judzi (twór 
ców spektaklu z publicznosci ą ) . Szansa 
nie w ykorzystywana przez teatr k o n
w e ncjonalny. 

SERRA D'OR 
Barcelona, X. 1962 

Un teatre laboratori a Opole 
(Polónia). 

Teatr Laboratorium w Opolu 
(Polska) 

Całą salę przekształcono w scenę. 

Aktorzy działają pomię::lzy widzami, 
at akują ich obszerną gamą środków 
f•kspresji, ocierają się o nich, współ
pracują z nimi i wcielają ich w 
akcję. W tym znaczeniu scena prze
stała właściwie ist.nieć, aktorzy 
zwracają się do widzów, mówią du 
nich, dotykają ich - (.„) Funkcja 
reżysera rozszerza s ię : teraz insce
nizuje się już nie jeden, a właściwie 
dwa zespoły : publiczność i aktorów 
(„ .) 

SZINHAZ 
Budapeszt III ,1962 

Kiserleti Szinhaz Opoleden 
Teatr eksperymentalny w Opolu 

W teatrze tym (.„) jedynym w 
c.woim rodzaju („) właściwie doko
nano unicestwienia scenografii (ku
lis) („.) Miejsce to zajęły dokładnie 
przemyślane konstrukcje dla wi
dzów i aktorów (podesty). 

POUR L'ART 
Lozanna - Paryż III - IV 1963 

Grotowski et son 
theatre-laboratorium 

Teatr eksperymentalny w Opolu 
Grc'owski i jego tea.tr-laboraterium 

Jego współpracownicy i on prze
kroczyli świętą granicę segregacji 
aktorów i widzów, tradycyjną - o 
ile mi wiadomo - dla wszyst
kich teatrów świa t a. Sekregacji 
nie pozwalającej przedstawieniu być 
rytuałem. Bliskość aktorów i wi
dzów i dynamiczny stosunek między 
nimi w nowej przestrzeni scenicznej, 
którą staje się cała sala, w przed-

wieństwie do daw nego podziału , 
skierowuje i tych i tamtych na dro
gę żywego współod::lziały:Vania: 
Dzięki fizycznemu kont~ktow1 rodzi 
się błysk, przeskok iskry. Czas 
przedstawienia ( ... ) jest mom;ntem 
uprzywilejowanym (.„) ale ~1e r:
zerwuje się go teraz dla ellty fi
nansowej , czy intelektualnej, prB
ciwnie ofiarowuje s ię go, jako dar 
tym, którzy są gotowi smakować u
r odę czasu poza czasem, w który 
inicjuje ich „człowiek-szaman" 
człowiek teatru. 

LE DAUPKINE LIBERt 
Lyon 23. X. 1962 

Une passiononte experience 
Pasjonujący eksperyment 

Pojmując teatr jako zbiorowe do
świadczenie zwrócone do wewnątrz, 
ku wewnętrznemu śv.datu człowieka, 
twórcy Teatru Laboratorium w O
polu zaczęli badać , jakie zjawiska 
możnaby eksploatować, aby spowo
dować w widzu określone reakcje 
psychiczne. Przykładem najbardziej 
konkretnym najskuteczniejszym 
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podobnego teatru byłyby obrzędy 

pierwotne. W pewnym znaczeniu 
właśinie do nich odwołał się reżyser 
wzbogacając je o rezultaty„ ~owo
czesnej psychologii i socj?logu i pró
bu.iąc w efekcie stw~rz;,:c nowoczes
n ą formę obrzędu la1ck1ego („.). T~
ta; nie chodzi już o wystaw1eme 
5~tuki z postaciami mniej lub b<ir
dziej psychologicznie przekonywu
jącymi , ale o posługiwanie się tek
stem , i grą aktoró'>v, jako rodzajem 
katalizatora wywołującego gwał
towne reakcie psychiczne w wi
dzu. („.) („ .) Widzowie stają się sta
tystami („ .) stanowią komponentę 
przedstawienia („.) Czy to właśnie 
nie na tym („.) zasadza się różnica 
pomiędzy teatrem i filmem? („ .). 
Rewolucja, cud, magia? Nowy alfa
bet teatralny urodził się w Opolu („. ) 

SCEN OCH SALONG 
Sztokholm I 1963 

Teaterns antropologi 
Teatr antropologiczny 

W swoim pragnieniu zgłębienia i 
zaaitakowania samego sedna psychi-

ki widza teatr Grotowskiego podob
ny jest do wyprawy antropologi
'Cznej, która porzucając terytoria cy
wilizowane o wartoś oiach pewnych 
już i zdefiniowanych, zagłębh1 się 
w dżunglę: w wars·twy sekretne ży
cia duchowego zbiorowości. Tak jak 
antropolog szuka w formach społe
czeństwa pierwotnego obrazu i po
dobieństwa naszej współczesnej 
zJb!orowości , podobnie teatr Grotow
skiego usiłuje dotrzeć do podstawo
wych myśli , reakcji, syituacji p.>ychi
cznych („.) do całej tejl warstwy 
starannie wypieranej prz~z świado
mość jednostki, spotkanie z 'którą 
oznacza zbadanie samego siebie w 
materiale sekretnym mitów i pa::l
świadomych modeli, a rtakże (na
odw rót), staje się konfrontacją mitu 
z wiedzą człowieka współczesnego. 

ACTA SCAENOGRAPIDCA 
Praga VIII - IX 1962 
Divadlo 13 Bad w Opóll 

Teatr 13 Rzędów w Opolu 
Główny reżyser niewielkiego teatru 

w zachodniej Polsce, w mieście, które 
liczy sobie 60 tys. micszkaficó w ( „ . ) 
s umuje doświadczenia dwu ubiegłych 
sezonów: 

(„.) Aktor s t w o („.)._ Zakła da sic;: 
Nie ma środków kanonizowanych. 

Wszystkie środki są dozwolone jeżeli: 
- są funk cj onalne (usprawiedliwione 

logiką całości przedstawienia: stanie na 
nogach wymaga w równym stopniu u
spra\viedli\vicnio, co stanie na gło\vic, 
logika życia nie jest tożsama z logiką 
artystyczną). 

- są zafiksowane (utrwalon e, z wy
jątkiem miejsc z góry przezn aczonych 
do częściowej improwiza cji), 

- są skonstruowane (kompozycja, u
kład, środki tworzą pewną strukturę, 
której poszczególne ele menty są nie wy
mienn e). 
z a s t r z e ż e n ie : 

To co artystyczne, co jest sztuką -
jest sztuczne (ex n omine) tzn. sprawne, 
popisowe , może być rozpatrywane jako 
czysty efekt (fizyczny, lub wokalny) („.) 

- To co artystyczne jest intencjonal
ne („.) 

Efekt aktorski w teatrze, o którym 
mowa, jest sztuczny, ale na to, aby 
efekt ten wykonany był dynamicznie i 
sugestywnie, k onieczny jest jakiś rodzaj 
wewnętrznego zaangażowania. Nie ma 
efektu, albo jest j edynie efekt drewnia
ny, jeśli nic m a świadomej inte ncji 
w działaniu aktora (w trakcie rea lizacji, 
nic tylko w trakcie kompozycji), jeżeli 
działanie nie jest podpierane prze z wła
sne intymne skoj a rzcn „a, \Vłasne „bate
ryjki" psyc hiczne, własne wewnętrzne 
akumulatory. 
Oczywiście , n ie chodzi tu o przeżywa

nie w sensie, w jakim r ozumiał to sło
wo Stanisławski. Mowa raczej o „tran
sie aktora" („ .) 
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MATERIAŁY INFORMACYJNE 
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTU

TU TEATRALNEGO 
ITI „Le theatre en Pologne" 

XII 1961 
Le Theatre „13 Rzędów" 

Teatr 13 Rzędów 

Aktorzy, których gra określa pro
f.il zespołu: Rena Mirecka (1), Zyg
munt Molik (2), Antoni Jahołkow
ski (3), Zbigniew Cynkutis (4), Ry
szard Cieślak (5). 

Ek 'pa nie jest w tym wypadku 
iprzypadkowym zbiorow.iskiem oso
bowości i adeptów sztuki teatralnej. 
Jesit raczej grupą artystyC'Zną w 
pełnym znaczeniu słowa. Z tego 
właśnie punktu widzenia kształt.o -
wany !je st zespół aktorski. 

1) Grala m. in. Siakuntal~ w „ Siakun
tali" Kalidasy, jest wewn. instrukto
r e m zespołu w zakresie ćwiczer1 plas
tyki gestu i ruchu. (przyp. r ed .) 

2) Grai m. in. Konrada - Gustawn \~ 
„Dziadach" l\'lickie\vicza; jest we\vn. 
instruktorem zespołu w zakresie ćwi
czeń oddechowo-wokalnych (przyp. 
red.) 

3) Gra m. in. Mefista w „F'auscic" Mar
lowe'a (przyp. red.) 

4) Grał m. in. 11 Kordiana" \V/g S ło\vac
kicgo ; jest \V C \ Vn. inst r uktorem ze 
s połu \V zakresie Ć\V iczcr1 rytmicznych 
(przyp. r ed .) 

5) Jest we w . instruktore m ze. polu w za
kresie ć\viczcń a k r obnc ji i \vładania 
ciałem (przy p. red.). 

PRE.i.'\UERES :MONDIALES 
P.ary ż II 1963 

Un theatre cxperimental en Pologne. 
Teafr eksperymentalny w Pols ce 

(.„) Gwaltowne r eakcje i niekor1-
czące się polemiki , jakie wywołuje 
Te atr Labratorium 13 Rzędów w 
równym stopniu odnoszą sie do teo
rii, jak do shvorzonych przedsta
wier1 (.„) Teatr te n je ,t nie t~·lko 
teatrem, w normalnym rozumieniu 
tego słowa, ale zarazem czymś w 
rodzaj u własne j szkoly („ .) 

POLITIKEN 
Kopenhaga 30. XII. 1962 

Polske eksperimenter 
Polskie eksperymenty 

w tym - de facto - instytucie eks pe
rymentu teatralnego w Opolu, prow dzi 
się szereg prac mającyc h na ce lu sy~ 
stematyczne rozwijanie wyrazistosci 

aktor skie j. Prow adzi s iq S\viadomą pra
cę nad sposobem oddychania ( „,) Wylrn
rzys tujc si sze r eg e le n1 cn tó\v ć\viczcb
nych pant omimy, aby rozwijać ekspre
sj dała . Każdy gest, każdy ruch, każda 
intono. cja głosowa, a na \vet pauza, jest 
p oszuki\vsn a świaclorni c na zasadzie ści
s lej lrnnstrukcj i („.) 

SECOLUL XX 
Bukar eszt 5/ 6 1962 

Imprcsii Din Teatrul Polonez 
\\'rażenia. z ttiatru polskiego 

Choc iaż na ogó ł awanga rdowe imprezy 
·zy bko upadają, te n zespół u trzymał sic: 

(„ .) i odnosi sukcesy („ .) 

NYA PRESSEN 
Helsinki 3. VIII. 1962 

Tcater ar alit>konst - sager polsk 
avantgardist 

T ea tr jest sztuką eMarna mówi 
polski awangardzista. 

Te;i tr nie może być sztuką maso
wą, takJ ipomysl je>t anachroniz
mem, w okresie panowan::i filmu i 
tele wizji. 

Za pośrednicitwem jednego przed
sta,wien1a telewizyij1nego mogłaby 

\ , 
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zobaczyć Hamleta większa ilość wi
dzów, aniżeli w ciągu czterech wie
ków w teatrze. '!1.ak twierdzi Gro
towski („.) I takie wnioski wyciąga: 
musimy stworzyć sztukę intymną 
„elitarną". Ale pow staje nader istot~ 
ne ,pytanie: co znaczy słowo „elitar
ny ? Nie nada,jemy temu słowu zna
czeni,a, które wiązałoby je ze snobiz
mem intelekitualnym, przeciwnie, ży
czymy sobie, aby przedstawie nie 
teatralne stanowiło sytuację e
lit ar n ą w życiu szarego 
człow .ieka. Aby teatr nie był 

wprawdzie itow1arem codzie nnym, 
jak telewizja i film, ale aby był to
warem świątecznym, dla czlowieka 
z ulicy. 

STUDENBLADET 
Kopenhaga X. 1962 

Avant - garde 
Awangarda 

(„.) Teatr - Laboratorium jest dzi
siaj bardzie j niż znany, polEmiki na 

z 

jego temat falują w całym kralj1u . 
Czy Grotowski jest blefiarzem? wa
riatem? geniuszem? (.„) Teatr zaan-

gażowtany nie w płaskim zna,czeniu 

tego słowa, ale teatr, kltóry stawia 

człowieka w obliczu "ego przezna

czenia i który, ja k to określił Bro

niewski, (ten Majako1wski Polaków) 

„głosem i ciałem wczuwa się w treść 
ludzkiego losu". 

ó 



W REPERTUARZE: AKROPOLIS 
WG WYSPIAŃSKIEGO • ESTRA
DA DOKUMENTALNA MASKI. 
W PRZYGOTOWANIU: BOSKA 
KOMEDIA WG DANTEGO. HAM
LET WG SZEKSPIRA. 


