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Trenować – trzeba

Ciężar jest podstawą lekkości*.

Ever tried. Ever failed. No ma  er. 
Try again. Fail again. Fail be  er*.

Trenować – trzeba. Tak jak myć zęby, choć może 
z większą świadomością. Trenować, aby być 
w gotowości, a przecież „readiness is all”, jak mówi 
Hamlet w scenie 2 aktu V Szekspirowskiej tragedii. 
Ale przygotowywanie się to tylko jedno ze znaczeń 
kojarzonych z treningiem. Inne to: kształtowanie, 
formowanie, szkolenie, terminowanie. Czyli nauka 
i poszukiwanie, splecione ze sobą i wzajemnie się 
zasilające. Miarą naszej otwartości i chęci wzboga-
cania własnego człowieczeństwa jest gotowość do 
nauki, na każdym etapie życia. A skoro aktor to ten, 

kto dzieli się sobą, swym człowieczeństwem z inny-
mi – niech ma z czego dzielić. Niech będzie gotowy, 
tak jak sportowiec, tancerz czy muzyk, do podjęcia 
wyzwań stawianych przez to niezwykłe ‘mé  er’ (rze-
miosło, zawód), jakim jest aktorstwo. Po co aktor ma 
trenować (przygotowywać się, szkolić), jak powinien 
to robić, aby służyło to jego rzemiosłu i sztuce – na 
te pytania twórcy teatru udzielali różnych odpo-
wiedzi przez całe dwudzieste stulecie. Szczególnie 
wyraziście kwes  e te wybrzmiały w nurcie teatru 
laboratoryjno -studyjnego.

Laozi „Księga dao i de” 
przeł. Anna Iwona Wójcik

„Zapaśnik”, rzeźba olmecka, 
zdjęcie z książki Eugenia Barby 

i Nicoli Savaresego „Sekretna 
sztuka aktora. Słownik 

antropologii teatru”, s. 65. 
W podpisie czytamy: „Pomimo 
bezruchu, w jakim znajduje się 

postać, emanuje z niej niezwykłe 
napięcie oraz siła, która zdaje się 

tryskać z kamienia”.

Samuel Becke   „Worstward Ho”
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Trening

Jeden dzień lenistwa powoduje straty,
które trzeba będzie naprawiać dłużej niż trzy kolejne dni*. 

Trening aktorski* – w teatrze systematyczne ćwi-
czenia fi zyczne, głosowe, rytmiczne czy wyobraź-
ni, stanowiące podstawę ogólnego wyszkolenia 
aktorów, wykonywane przez nich w celu utrzymania 
się w gotowości do prób i występów, rozwijania 
warsztatu czy zyskiwania samoświadomości. W od-
różnieniu od prób t. generalnie wykracza poza ramy 
pojedynczej realizacji, choć w praktyce stanowić 
może punkt wyjścia do pracy nad przedstawieniem, 
a nawet rdzeń danego spektaklu. Odwrotna sytuacja 
ma miejsce, gdy t. pojawia się jako odpowiedź na 
wyzwania stawiane przez konkretną realizację. 
T. postrzegany bywa jako „sposób na to, by uczynić 
spójnymi intencje wykonawcy”, choć nie gwarantu-
je „artystycznego rezultatu” (Barba, [w:] „Sekretna 
sztuka aktora”, s. 257). Zasadniczo t. sytuuje się 
w niepublicznej sferze działań aktora, zdarza się 
jednak, że jest pokazywany w ramach osobnych 
prezentacji. W Europie t. aktorski pojawił się 
w praktykach reformatorów teatru początku XX w. 
(np. biomechanika Meyerholda), przede wszystkim 
w tradycji studyjno -laboratoryjnej, nastawionej 
nie tylko na eksperymenty formalne i poszerzanie 
środków wyrazu, ale również na rozwój osobisty 
aktorów. Osobną dziedzinę wyznaczają praktyki te-
atrów odwołujących się do określonych umiejętno-
ści technicznych, takich jak taniec czy śpiew, które 
wymagają od wykonawców stałego ich kultywowa-
nia. W Polsce twórcami najważniejszych, odrębnych 
i ewoluujących systemów treningowych byli Jerzy 

Grotowski (wraz z współpracownikami z Teatru 
Laboratorium) oraz Włodzimierz Staniewski i Ośro-
dek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W Teatrze 
Laboratorium ćwiczenia obejmowały m.in. działania 
psychofi zyczne inspirowane hinduską jogą, plastykę 
ruchu oraz oswabadzanie głosu. W t. „Gardzienic”, 
opierających kolejne przedstawienia na odrębnych 
modelach treningowych, słowem -kluczem jest „wza-
jemność”, która dotyczy relacji pomiędzy partnerami 
działania scenicznego, interakcji protagonisty/ów 
i chóru oraz – szerzej – związku człowieka z jego 
naturalnym środowiskiem. T. jest jednym z fun-
damentów ekologii tego teatru. I w Laboratorium, 
i w „Gardzienicach” akcent w ćwiczeniach, a potem 
w przedstawieniach kładziony był/jest na działania 
zintegrowane z oddechem, dźwiękiem i/lub słowem 
mówionym, inkantowanym bądź śpiewanym. Polskie 
teatry studyjne kolejnej generacji (np. Teatr Pieśń 
Kozła, Studium Teatralne czy Teatr ZAR) uprawiają 
t. aktorski, inspirując się dokonaniami Grotowskiego 
i Staniewskiego oraz wypracowując własne podej-
ścia. W wielu teatrach t. nie ma charakteru syste-
mowego, jest niejednorodny i zindywidualizowany. 
Składają się nań ćwiczenia i techniki zaczerpnięte 
z tak różnych źródeł, jak: gry i zabawy, akrobatyka, 
cyrk, pantomima, gimnastyka i sport, sztuki walki, 
joga czy taniec. W teatrze polskim t. jest pojmo-
wany wąsko, podczas gdy angielskie pojęcie ‘actor 
training’ może odnosić się zarówno do ćwiczeń, jak 
i ogólnie do wykształcenia aktorskiego.

Huang Fanchuo, chiński aktor 
z XVIII w., cyt. za Marta Steiner 
„Chiński teatr ‘xiqu’”

Hasło napisane do internetowej 
„Encyklopedii teatru 
polskiego” w 2014 r. Zob. 
www.encyklopediateatru.pl/
hasla/186/trening-aktorski. 
Zob. także: Grzegorz Ziółkowski 
„Warsztaty teatralne”, 
www.encyklopediateatru.pl/
hasla/188/warsztaty-teatralne.
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Nurt pracy laboratoryjnej w teatrze dwudziestego wieku (fragmenty)*

Kilka słów na wstępie

Kojarzony z reformowaniem teatru, poszerzaniem 
jego granic, poszukiwaniem nowych dlań funkcji 
nurt laboratoryjno -studyjny to ważny element dwu-
dziestowiecznej praktyki teatralnej. Termin „labora-
torium” pojawia się w odniesieniu do teatru dopiero 
w minionym stuleciu, co należy wiązać z rozwojem 
naukowo -technicznym. Nurt ten pojawiać się może 
jako część działalności konkretnych twórców bądź 
stanowić ramy i nadawać charakter całości ich 
praktyk. 

Szczególnie wyraźnie prąd ten zaznacza się w latach 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku w teatrze eu-
ropejskim i amerykańskim. W laboratoriach teatral-
nych powstających w tym czasie głównym zadaniem 
było prowadzenie poszukiwań, a nie „produkowanie” 
przedstawień. Historycznie rzecz ujmując, formuła 
ta ma korzenie w kolejnych Studiach Moskiewskiego 
Teatru Artystycznego Konstan  na Stanisławskiego 
i Władimira Niemirowicza -Danczenki. Podstawo-
wym zadaniem Studiów było badanie określonych 
stylistyk oraz statusu wykonawcy w wybranych mo-
delach teatralnych, jak również sprawdzanie różnych 
metod pracy z aktorem. Realizacja spektakli była 
zaś celem drugorzędnym. Również poszukiwania 
Jacques’a Copeau (uznawanego za „ojca teatru fran-
cuskiego”) i jego ucznia É  enne’a Decroux (twórcy 
nowoczesnej sztuki mimu) we Francji można określić 
mianem eksperymentów laboratoryjnych. Jest to 
tradycja, do której odwoływali się twórcy teatru 
drugiej połowy dwudziestego wieku. Na gruncie 
europejskim pierwsze powojenne laboratorium 
teatralne założyli Jerzy Grotowski wespół z Ludwi-
kiem Flaszenem, którzy za patronów obrali właśnie 
Stanisławskiego oraz Redutę Juliusza Osterwy 
i Mieczysława Limanowskiego – pierwsze polskie 
laboratorium teatralne, działające przed drugą wojną 
światową. Teatr 13 Rzędów został przemianowany 
na Laboratorium w marcu 1962 r. Duński Odin 

Teatret Eugenia Barby, który powstał w 1964 r., 
realizował podobne ideały. Peter Brook przeprowa-
dził rewolucję formalną w brytyjskim zespole Royal 
Shakespeare Company, polegającą na zerwaniu 
z iluzjonizmem – stało się to podczas sesji warszta-
towej „Teatr Okrucieństwa” prowadzonej w ostatnim 
kwartale 1963 r., na którą składały się eksperymen-
ty mające na celu poszerzenie możliwości wyrazo-
wych aktorów. Efekt poszukiwań zaprezentowano 
w londyńskim LAMDA Theatre na przełomie stycz-
nia i lutego 1964 r. Również w Stanach Zjednoczo-
nych na początku tej dekady powstawały ważne 
studia aktorskie – należał do nich przede wszystkim 
The Open Theatre Josepha Chaikina (autora ważnej 
pracy o sztuce aktora „The Presence of the Actor”), 
założony w 1963 r. Jak widać, wielu twórców 
w różnych krajach w podobnych latach dostrzegło 
potrzebę prowadzenia „wypraw w nieznane” – jak 
określał teatralne poszukiwania Chaikin. Świadczyło 
to o chęci reformowania teatru, o braku pogodzenia 
się z jego powszechnie akceptowanym modelem – 
w kontestacyjnym i antyestablishmentowym duchu, 
jaki przenikał lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.

W dwudziestym stuleciu nastąpiło upowszechnie-
nie się terminu „laboratorium” we współczesnej 
kulturze, co rzecz jasna należy wiązać z postępem 
naukowo -technicznym. Owo upowszechnienie 
odnosi się również do współczesnych działań 
teatralnych. Dlaczego tak się dzieje, że obecnie 
niektóre teatry czy inicjatywy teatralne tak chęt-
nie, że graniczy to z modą, posługują się formułą 
„laboratorium”? Czy stanowi to świadome nawiąza-
nie do istniejącego w teatrze dwudziestego wieku 
nurtu (a szczególnie do tak silnie zaznaczających się 
w latach sześćdziesiątych inicjatyw laboratoryjnych)? 
I czy w zjawiskach tych podkreśla się w ten sposób 
charakter działań, czy raczej przynależność do pew-
nej tradycji? A może jedno i drugie?

Fragmenty niewygłoszonego 
wykładu habilitacyjnego 

z czerwca 2009 r., 
publikowane bez przypisów.
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Wszędobylskie laboratorium

Do najczęściej spotykanych laboratoriów we współ-
czesnym świecie należą: laboratoria fi zyczne, typo-
we laboratoria chemiczno -biologiczno -medyczne 
(laboratoria syntetyczne i analityczne), laboratoria 
„pod specjalnym nadzorem” (czyli mikrobiologiczne, 
toksykologiczne, radiologiczne itp.), przemysłowe, 
pomiarowe, kryminalistyczne. Na co dzień spotyka-
my się też z laboratoriami urody czy fotografi cznymi. 
W humanistyce zaś z laboratoriami psychoedukacji, 
reportażu, a nawet Laboratorium Wiary i Kultury 
(jak w przypadku serwisu Kościoła katolickiego 
w Polsce). Na gruncie sztuki formuła „laboratorium” 
pojawia się np. w nazwie fes  walu muzyki współ-
czesnej w Białymstoku, czy w odniesieniu do cyklu 
koncertów muzyki improwizowanej w Krakowie 
(„Laboratorium Intuicji”). 

We współczesnym teatrze polskim również mamy do 
czynienia z laboratoriami, np. z Laboratorium Drama-
tu, które powstało w Warszawie w 2003 r. i działało 
początkowo przy Teatrze Narodowym, a od stycznia 
2005 r. funkcjonuje przy Towarzystwie Autorów 
Teatralnych, zrzeszającym dramaturgów młodego 
i średniego pokolenia. Twórcą jego idei jest Tadeusz 
Słobodzianek, a nadrzędnym celem – rozwój i upo-
wszechnianie współczesnej polskiej dramaturgii oraz 
szkolenie dramatopisarskie. „Laboratorium Dramatu 
– jak możemy przeczytać w programie działalności – 
stwarza młodym dramaturgom, reżyserom i aktorom 
możliwość wypowiedzenia się poprzez teatr na tematy 
społeczne i międzyludzkie, zadawania niewygodnych 
pytań i dyskutowania z widzem o dzisiejszym świecie, 
jego dziedzictwie i przyszłości”. Swoją drogą, wcze-
śniej (w latach siedemdziesiątych minionego stulecia) 
podobną ideę realizowała np. Scena Laboratorium 
w leningradzkim Pałacu Ludzi Sztuki działająca pod 
kierunkiem Igna  ja Dworieckiego (zob. „Dworiecki 
o Scenie Laboratorium”, „Dialog” 1978 nr 11, s. 154–
156). Był to warsztat dramaturgiczny – swoisty poli-
gon doświadczalny, na którym młodzi dramatopisarze 
mogli poddawać próbie swoje sztuki we współpracy 
z doświadczonymi, zawodowymi dramatopisarzami, 

aktorami i reżyserami. Panowało tu nastawienie na 
rozwijanie warsztatowych umiejętności autorów.

Termin „laboratorium” pojawia się też na gruncie 
tańca – np. w odniesieniu do pracy Sashy Waltz. 
Zob. „Laboratorium ciał”, z Sashą Waltz rozmawia 
Dorota Sajewska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 
nr 42 (kwiecień), gdzie mowa jest nie tyle o mo-
delu funkcjonowania instytucji prowadzonej przez 
współczesną choreogra  ę niemiecką, ale o metodzie 
pracy, która zakłada długotrwałe przygotowania: 
„Powstanie «Körper» poprzedził rok intensywnych 
poszukiwań. Oczywiście zmiana tematu pociągnęła 
za sobą również zmianę formy tych badań. Chciałam 
mieć czas, by wypróbowywać istnienie ciała w róż-
nych przestrzeniach i konfi guracjach. Były to bardziej 
poszukiwania wewnętrzne” – mówi reżyserka (s. 68).

Istniały lub wciąż istnieją teatry, które w nazwie 
posiadały/ją określenie „laboratorium” i były/są la-
boratoriami niejako z defi nicji, tzn. całość, a nie tylko 
fragment ich działalności nastawiona była/jest na 
badanie i poszukiwania. Należą do nich: The Ameri-
can Theatre Laboratory (1923–1933), Teatr Labora-
torium 13 Rzędów (od 1962), Nordisk Teaterlabora-
torium – Odin Teatret (1964), jak również młodsze 
grupy: Lalish Theaterlabor (Wiedeń) czy Laboratorio 
Permanente di Ricerca sull Arte dell’A  ore (Turyn).

Przykład The American Theatre Laboratory po-
kazuje, że teatr -laboratorium nie jest fenomenem 
wyłącznie europejskim. W Stanach Zjednoczo-
nych działają współcześnie inne zespoły w nazwie 
umieszczające słowo „laboratorium”: New World 
Performance Laboratory (Akron) czy Akropolis 
Performance Lab (Sea  le); notabene obydwa założo-
ne przez osoby współpracujące wcześniej z Jerzym 
Grotowskim (ten pierwszy przez Jamesa Slowiaka 
i Jairo Cuestę) w okresie jego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i na 
początku dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku 
i odwołujące się do tradycji Teatru Laboratorium. 
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Ale z terminem „laboratorium” w nazwie spotykamy 
się też w wypadku Market Theatre z Johannesburga 
w Republice Południowej Afryki czy Ozfrank Theatre 
Laboratory z Australii (twórcy tego drugiego zespołu 
współpracują z wybitnym japońskim reżyserem 
Tadashim Suzukim). Założony w 1989 r. przez nie-
żyjącego już Barneya Simona i Johna Kani Market 
Theatre prowadzi The Market Laboratory (The Lab). 
W tym przypadku Laboratorium pełni funkcję warsz-
tatu artystycznego, miejsca, gdzie objawić się mogą 
młode talenty aktorskie, reżyserskie czy dramatopi-
sarskie, czyli jest to – jak określają twórcy – „training 
and development wing of the Market Theatre”: 
a zatem jedno ze „skrzydeł” tego teatru, nastawione 
na szkolenie i poszukiwania (rozwój).

Można skonstatować, iż określenie „laboratorium” 
w odniesieniu do teatru dzisiejszego przyjmuje 
najróżniejsze, choć pokrewne znaczenia. Przede 
wszystkim rozumie się przez nie (tak jest w przy-
padku Market Theatre) „warsztat” przy teatrze czy 
specjalną sekcję teatru nastawioną na eksperymenty 
(zob. np. Laboratorium Choreografi czne Śląskiego 
Teatru Tańca, o którym twórcy mówią, że jest to 
„nieformalna część struktury organizacyjnej Teatru, 
która pozwala na ujście nagromadzonym pokładom 
pomysłów, wyobrażeń o świecie, koncepcji sztuki; 
daje możliwość pokazania indywidualnych zapatry-
wań na rolę sztuki w świecie współczesnym poprzez 
popieranie, kwes  onowanie i obalanie poglądów 
adwersarzy lub poprzez budowanie nowatorskie-
go stylu. Idea Laboratorium ma wyzwalać twórczą 
energię i tworzyć ramy do swobodnej samorealizacji. 
W praktyce to nic innego jak czas oferowany tance-
rzom Teatru na ich indywidualny rozwój, wsparcie 
techniczne i administracyjne oraz zapewnienie 
produkcji i eksploatacji”). Podobnie jest w przypadku 
czeskiego Teatru Con  nuo, który ogłasza nabór do 
„wędrownego laboratorium teatralnego”, mającego 
być miejscem spotkań roboczych i realizacji warszta-
tów sytuujących się na skrzyżowaniu sztuki i eduka-
cji. Ale obecnie przez teatralne laboratorium rozumie 
się (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) także 
szkołę teatralną czy studio aktorskie, jak w przypad-

ku The Theatre Lab – School of the Drama  c Arts 
w Waszyngtonie.

Współczesne laboratorium teatralne jawiłoby się 
zatem jako przestrzeń pomiędzy teatrem a ośrodka-
mi kształcenia – mniejsze wydaje się być natomiast 
znaczenie modelu pracowni mistrzowskiej czy insty-
tutu badawczego.

Wyróżniki laboratoryjności

W encyklopedii internetowej odnajdujemy nastę-
pującą defi nicję „laboratorium”: jest to „miejsce, 
gdzie przeprowadza się tę część badań naukowych, 
która wymaga wykonywania wielu powtarzalnych 
doświadczeń w ściśle kontrolowanych warunkach”. 
O defi nicję laboratorium teatralnego pokusił się 
Richard Schechner na sympozjum „Why a Theatre 
Laboratory? Risks and Anomalies in Europe 1898–
1999” w październiku 2004 r. w duńskim Århus (kon-
ferencja stanowiła część obchodów czterdziestolecia 
Odin Teatret). Według niego laboratorium to „more 
or less private arena where adherents inves  gate 
what they are doing, how, and why”. („Mniej lub 
bardziej prywatna [w znaczeniu nie wystawiona na 
pokaz, na publiczny ogląd] przestrzeń, gdzie człon-
kowie zgłębiają to, czym, jak i dlaczego się zajmują”.) 
W tej defi nicji akcent pada na kwes  ę pogłębionych 
studiów, ich przedmiotu, sposobów i celu ich prowa-
dzenia. Laboratoryjność i – pokrewna jej – studyj-
ność poczynań rzeczywiście sugerują odizolowanie, 
skupienie na badaniach, zamknięcie, poszukiwanie 
nienastawione na efekt, akcentowanie procesu, a nie 
produktu. Pamiętamy dodatkowo, że źródłosłów 
tego terminu sugeruje pracę, której towarzyszy 
„wysiłek”, „trud”. Studyjność dodatkowo wskazywać 
może na kameralność, oszczędność inscenizacyjną. 

Ludwik Flaszen w artykule „Kilka kluczy do labora-
toriów, studiów i instytutów” („Dialog” 1998 nr 7), 
opublikowanym po konferencji stanowiącej kamień 
milowy w badaniach nad teatrami -laboratoriami „La-
boratoria teatralne i teatry studyjne w Europie – XX 
wiek. Techniki i wartości. Rekonesans”, zorganizowa-
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nej we wrocławskim Ośrodku Grotowskiego w dniach 
24–27 kwietnia 1997 r. przez Zbigniewa Osińskiego, 
zadał pragmatyczne pytanie o to, dlaczego „w na-
szym stuleciu, a zwłaszcza w pewnych okresach 
i sytuacjach, pewni twórcy i poszukiwacze uznawali 
za celowe NAZYWANIE swych placówek labora-
toriami, studiami czy instytutami” (s. 108). Współ-
twórca Teatru Laboratorium dociekał, na co formuła 
„laboratorium” i laboratoryjny charakter działań 
pozwalały, czego najwidoczniej nie mogły zapewnić 
teatr i/lub akademia? Zdaniem Flaszena „laboratoryj-
ność” stanowiła odpowiedź na braki w tradycyjnym 
systemie kształcenia, jako że można zauważyć, iż „[…] 
u ludzi orientacji laboratoryjno -studyjnej […] często 
ulubionym terenem działalności są placówki, będące 
zarazem ośrodkami zapamiętałego samokształcenia” 
(s. 109). Co więcej, teatr -laboratorium mógł skupić się 
eksperymentach: „Skoro «eksperymentalny» – więc 
eksperymentuje, czyli – zgodnie z regułą ekspery-
mentu – ma «prawo do błędu»; skoro «laboratorium» 
– więc prowadzi doświadczenia zamknięte lub dla 
nielicznej publiczności, a spektakle nie są ekspresją 
jakichś niestosownych idei, ale «modelami roboczymi 
metody twórczej»; skoro «instytut badań» – w ogóle 
do produkowania spektakli nie jest zobowiązany” 
(s. 113). Jednym słowem, „laboratorium” w nazwie 
pomagała realizować ideę teatru sformułowaną przez 
Juliusza Osterwę, który w teatrze widział przedsię-
wzięcie (badawcze – w dziedzinie zachowań czło-
wieka) a nie – przedsiębiorstwo. Zbigniew Osiński 
w odniesieniu do Instytutu Reduty wyróżnił podsta-
wowe cechy laboratorium teatralnego: „nieograni-
czony czas przeznaczony na próby, aspekt badawczy 
jako nieoddzielny od sztuki, wyjście poza «produkcję» 
kolejnych przedstawień, próby nie zawsze prowadzą-
ce do produktu – przedstawienia” („Pamięć Reduty”, 
Gdańsk 2003, s. 85).

Eugenio Barba widział w laboratorium „niekończącą 
się szkołę” (tak tytułował rozdział swej książki „Teatr. 
Samotność, rzemiosło, bunt”, Warszawa 2003). 
„Sztuki aktorskiej nie sposób nauczać – pisał w niej 
– można się jej tylko uczyć. Pedagogika polega tu 
na umiejętności stwarzania szczególnego kontekstu 

i warunków, w których adept może sam się uczyć” 
(s. 99). „[…] najistotniejsza część dwudziestowiecz-
nej spuścizny w dziedzinie pedagogiki teatralnej nie 
wyszła ze szkół teatralnych, ale z teatrów studyjnych 
[…]. Jaki jest sekret pedagogicznej skuteczności 
Reformatorów? Potrafi li oni stworzyć odpowiednik 
środowiska teatralnego i tradycji teatralnej – z ich 
złożonością i kompletnością. W przeciwieństwie 
do szkół teatralnych, Reformatorzy rozumieli, że 
z treningu w tradycyjnym teatrze można wyelimino-
wać niemal wszystko – poza umiejętnością organi-
zacji środowiska, w którym uczenie się nie stanowi 
bezpośredniej konsekwencji programu nauczania, 
ale ‘etosu’”. (s. 114). W szkole proces nauczania 
zamknięty jest w czasowych ramach, a także w ob-
rębie programów nauczania – inaczej w studiach 
czy laboratoriach, gdzie realizowany był/jest model 
edukacji permanentnej, najczęściej w oparciu o bli-
ski, odformalizowany kontakt między nauczycielem 
(mistrzem) a uczniem (adeptem). Choć tu uwaga: 
ten bezpośredni typ kontaktu nierzadko zdarza się 
również w tradycyjnym szkolnictwie aktorskim.

Trzeba przy tym pamiętać, że kategoria laboratoryj-
ności w odniesieniu do teatru funkcjonować może 
wyłącznie w obrębie typologii, a nie oceny. Nie 
można przecież powiedzieć, że teatr laboratoryjny 
jest z założenia lepszy lub gorszy od teatru realizują-
cego repertuar. 

Można byłoby też prowokacyjnie zapytać, czy 
rzeczywiście kategoria laboratoryjności jest przy-
datna, skoro w pewnym sensie niemal każdy teatr 
skazany jest na laboratoryjność? Chcąc być żywym, 
teatr musi przecież poszukiwać (nawet konwencjo-
nalne próby można traktować jako swoisty poligon), 
w przeciwnym razie stanie się sztampowy, czyli 
– według słynnej formuły Petera Brooka z „Pu-
stej przestrzeni” – martwy. Idąc dalej, należałoby 
zastanowić się, czy teatrowi w ogóle potrzebna jest 
przydawka „laboratoryjny”, skoro traktowany jest 
jako laboratorium interakcji społecznych, czy – jak 
to ujmuje Marvin Carlson w swojej książce „Perfor-
mans” – jako „laboratorium kulturowych negocjacji”.
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A zatem, tytułem podsumowania, czy każdy teatr, 
w którym prowadzi się próby przez dłuższy niż tra-
dycyjnie przyjęty czas może być nazwany laborato-
rium? Odpowiedź mogłaby być następująca: raczej 
nie, gdyż przez teatr -laboratorium rozumieć należy 
taki teatr, w którym przedstawienie, czyli rezultat 
poszukiwań, nie jest wartością najwyższą; w którym 
bada się i rozwija sposoby pracy aktora, reżysera, 
architekta sceny – niezależnie od efektu w postaci 
spektaklu.

Dodatkowo, teatr -studio czy teatr -laboratorium 
(pisane z dywizem lub bez) to przecież nie to samo, 
co studio czy laboratorium przy teatrze, czy studio 
lub laboratorium jakiegoś teatru. W pierwszym 
przypadku określenie „laboratorium” czy „studio” 
oznacza model funkcjonowania i charakter podsta-
wowej działalności, w drugim wskazuje na pewien 
jej aspekt, czy też wycinek.

W rozważaniach tych przewija się para: studio–la-
boratorium (inne synonimy: pracownia, warsztat, 
atelier). Warto zastanowić się zatem, czy są to wyra-
żenia pokrewne czy tożsame.

Na pytanie Katarzyny Osińskiej o różnicę między 
studiem a laboratorium Nikołaj Czindiajkin, aktor, 
który pracował w Szkole Sztuki Dramatycznej Ana-
tolija Wasiljewa w Moskwie, odpowiedział: „Studio 
jest bardziej skierowane ku teatrowi. Prowadzi się 
w nim doświadczenia po to, by przedstawić ich 
rezultat i w sprzyjających okolicznościach studio 
zostaje otwarte dla widzów. Wektor laboratorium 
skierowany jest na pracę wewnętrzną, jego celem 
nie jest bowiem zostać zobaczonym i usłyszanym” 
(„Czym jest laboratorium”, z Nikołajem Czindiaj-
kinem rozmawia Katarzyna Osińska, „Didaskalia. 
Gazeta Teatralna” 1996 nr 12 (kwiecień), s. 42.) „Na 
tym właśnie polega laboratorium, że praca nie musi 
zostać zakończona. Może się wyczerpać albo zapro-
wadzić donikąd, może nie dać tych efektów, których 
się oczekiwało albo dać takie, których się nikt nie 
spodziewał” (s. 43). Aktor wyznał też, iż Wasiljew 
nie lubi słowa „studio”, bo w Rosji kojarzy się ono ze 

wspólnie wyznawaną ideologią, „studio zaczyna się 
od wspólnych deklaracji”. 

Rzeczywiście, założona w 1987 r. w suterenie 
kamienicy przy ulicy Worowskiego (dziś Powarska) 
Szkoła Drama  czieskowo Iskusstwa (Szkoła Sztuki 
Dramatycznej) to klasyczny przykład laboratorium 
teatralnego. „Słowo «szkoła» ciągle jest obecne 
w nazwie placówki, którą Wasiljew prowadzi od 
dziesięciu lat. Jednak w wypowiedziach Wasiljewa 
równie często pojawia się słowo «laboratorium»: 
«Koncepcja teatru -laboratorium daje możliwość 
codziennego poszukiwania, eksperymentu. Kon-
cepcja teatru -szkoły poszerza granice poszukiwań, 
czyni ów proces w istocie ewolucyjnym». Jakie jest 
miejsce aktora w takiej koncepcji teatru? «Aktor 
w teatrze Wasiliewa jest przede wszystkim uczniem 
i badaczem [laborantem], próbującym poznać reguły 
twórczości artystycznej, naturę scenicznego istnie-
nia, powołanie człowieka w sztuce. W swobodnym 
poszukiwaniu energii, w rozwijaniu zdolności do 
improwizacji, w samym procesie gry, aktor odkrywa 
dla siebie nie tyko tajemnice rzemiosła czy profesji, 
lecz samą sztukę dramatyczną w jej żywym, bezpo-
średnim oddziaływaniu». 

Szkoła przeważnie jest zamknięta dla widzów. 
Do rzadkości należą publiczne prezentacje prac, 
poszukiwań, eksperymentów – przybierają one 
postać otwartych prób bądź zamkniętych pokazów 
spektakli, na które składają się fragmenty utworu/
/utworów pisarzy, często – w potocznym rozumieniu 
– z teatrem niemających nic wspólnego”. (Katarzyna 
Osińska „Wasiliew: przekraczanie granic”, „Dida-
skalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 19–20 (czerwiec-
-sierpień), s. 88.)

W uproszczeniu można by rzec, że w laboratorium 
akcent położony jest na poszukiwania, na działal-
ność badawczą (bliżej stąd do instytutu badawcze-
go), tymczasem w studiu na działalność formacyjną, 
wychowawczą, edukacyjną (bliżej do szkoły). 

[…]
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Modele laboratoryjności

▪ Laboratorium jako schronienie (przed konieczno-
ścią dawania premier), azyl, enklawa, przestrzeń 
swobody twórczej, wydłużonego czasu prób, 
co daje możliwość zagłębienia się w pracę nad 
detalami i niuansami i pozwala osiągnąć precyzję 
i wysoką jakość działań;
▪ Laboratorium jako rozsadnik, przygotowalnia, szko-
ła (Copeau, Instytut Reduty, Lecoq, Decroux);
▪ Laboratorium jako poligon artystyczny (CIRT i CICT 

Brooka – poszukiwania, które wzbogacają przyszłą 
pracę artystyczną);

▪ Laboratorium jako instytut badawczy (Barba  
i Odin);
▪ Oratorium, eremitorium – laboratorium jak u al-

chemików: według formuły Leszka Kolankiewicza 
(Grotowski).

Wydaje się, że w współczesnej praktyce teatralnej do-
minują modele szkoły i poligonu artystycznego, nie jest 
zaś realizowany – poza Odin Teatret – model instytutu 
badawczego. Również w realizowaniu idei pustelni 
artystycznej Grotowski wydaje się odosobniony. 

Siedziba (od 2001 r.) szkoły Wasiljewa przy ul. Srie  enka w Moskwie. „W wyniku konfl iktu z władzami 
Moskwy, które zarzucały twórcy nie dość efektywne wykorzystanie pomieszczeń Szkoły Sztuki 
Dramatycznej oraz odsunęły go od funkcji dyrektora naczelnego teatru, Wasiljew zrezygnował z pracy 
w Moskwie i wyjechał [w 2007 r.] za granicę (do Francji)”. Katarzyna Osińska, przypis 58 do rozdziału 
„Anatolij Wasiljew – nowator w dialogu z tradycją” jej książki „Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. 
Kontynuacje, zerwania, transformacje” (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 364). 
Zob. także: Katarzyna Osińska „«Półtoraoki strzelec» z ulicy Srie  enka” i „Nie żałuję, że zbudowałem 
ten teatr”, z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 
nr 78 (kwiecień–maj), s. 7–8, 8–11. Fot. Grzegorz Ziółkowski
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Terminowanie

[…] w dobrej muzyce można usłyszeć głębię ciszy, 
z której się ona dobywa, 
czy też mówi się wręcz, 

że muzyka ofi arowuje słuchaczowi 
niecodzienne doświadczenie ciszy*.

Mówić o milczeniu... 
To brzmi jak absurdalny dowcip. 

Czy to przypadkiem nie cytat z Becke  a*. 

Miyamoto Musashi – japoński wojownik i mistrz 
miecza – trafi ł w punkt, pisząc, że nauczyciel jest 
igłą, a uczeń nicią. Przytoczyłem te słowa w książce 
„Guślarz i eremita”, w części poświęconej współpra-
cy Jerzego Grotowskiego z Thomasem Richardsem, 
która doprowadziła do powstania „Akcji” – dzieła, 
w którym nie było żadnego nadmiaru i żadnego 
braku. Mówiąc o pracy z pieśniami tradycji, Gro-
towski rzeczywiście coś uchwycił, a Richards to 
zrobił. Uważam, że najgłębszym i najważniejszym 
przekazem Grotowskiego jest ten właśnie przekaz 
– pieśń jest osobą; nie jest jak osoba, ale jest osobą. 
Praktyczne konsekwencje dla siebie wyciągnął 
z tego przesłania Jarosław Fret i jego Teatr ZAR 
w „Ewangeliach dzieciństwa”. Tutaj pieśni zostały 
przywołane – jak ludzie z innych czasów, z innych 
krain – i zjawiły się. Żywe.

Grotowski nie prowadził szkoły, ale nauczał – był 
majstrem otoczonym grupą czeladników, czy może 
cadykiem z „chasydami” wokół. Inni twórcy w różny 
sposób wywiązywali się z obowiązku przekazania 
dalej tego, co sami znaleźli lub/i wypracowa-
li. Jedni, jak Rosjanie: Stanisławski, Meyerhold, 
Wachtangow czy Michaił Czechow, m.in. po to 
zakładali studia czy otwierali warsztaty, inni – jak 
Francuzi: Jacques Copeau, É  enne Decroux czy 
Jacques Lecoq – prowadzili szkoły (szkoła Lecoqa 
działała po jego śmierci pod kierunkiem jego żony, 

Fay Lees Lecoq, której pierwsza wizyta w Polsce 
miała miejsce podczas przedsięwzięcia „Linia ciała 
w teatrze”, jakie razem z Jarosławem Fretem przy-
gotowałem w Ośrodku Grotowskiego w listopadzie 
2006 r., wizyta ta miała potem swoje konsekwen-
cje w postaci wydania we Wrocławiu niezwykle 
inspirującej książki Lecoqa „Ciało poetyckie”). 
Zarówno w przypadku studiów, jak i szkół nie cho-
dziło tylko o nauczanie, ale również o prowadzenie 
poszukiwań. Na tym polu trudno oddzielić „twardą 
spacją” jedno od drugiego – w formowaniu aktora 
aspekt badawczy (eksperymentowanie, testowa-
nie, kwes  onowanie, poddawanie w wątpliwość, 
często improwizacja i prowizoryczność) i dydaktyka 
(zadania, ćwiczenia, powtórzenia, korekty, ocena) 
często są nierozłączne, stanowią dwie strony tej 
samej monety. Celnie pisze o tym amerykańska re-
żyserka Anne Bogart: „Kiedy aktor zakłada, że wie, 
co robi, że wie, jak powinien chodzić i mówić, kiedy 
przyjmuje, że odbiorca rozumie wszystko tak jak 
on – wówczas zabija sztukę” („Sześć rzeczy, które 
warto wiedzieć o kształceniu aktora”, przeł. Iwona 
Libucha, „Dialog” 2001 nr 8, s. 114; wypowiedź ta 
pochodzi z konferencji „Kształtować czy prze-
kazywać: czy gry można nauczyć?”, która odbyła 
się w kwietniu 2001 r. w Paryżu, zob. Magdalena 
Hasiuk „Kształcić czy kształtować”, „Dialog” 2001 
nr 8, s. 203–204). Aby tego uniknąć, trzeba szkolić 
się, kształtować, a przy tym poszukiwać w zasadzie 

Eugenio Barba 
„Canoe z papieru”

przeł. Leszek Kolankiewicz 
i Dagmara Wiergowska -Janke

Ludwik Flaszen 
„Grotowski i milczenie”
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przez całe życie – to ‘lifelong learning’, ‘lifelong 
search’. I tak w założeniu powinno dziać się w każ-
dej artystycznej (i nie tylko) akademii. 

Dla Eugenia Barby jego Nordisk Teaterlaboratorium 
to ‘never -ending school’, a Międzynarodowa Szkoła 
Antropologii Teatru ISTA, której czternasta i ostatnia 
jak do tej pory sesja odbyła się z inicjatywy prowa-
dzonego przez Jarosława Freta i przeze mnie Ośrod-
ka Grotowskiego w Polsce w kwietniu 2005 r.,
to międzykulturowe laboratorium, gdzie bada się 
transkulturowe wyznaczniki aktorskiej obecności 
scenicznej. Oczywiście nie znaczy to, że Barba i jego 
Odin skupieni są wyłącznie na laboratoryjnej pracy. 
Podróżują (najczęściej chyba do Ameryki Południo-
wej, która jest dla nich bodaj drugim domem), dzielą 
się swoją pracą, doświadczeniem i pasją. Na różne 
sposoby wspomagają innych w ich poszukiwaniach. 
I są wibrującą częścią swego miasta – Holstebro, nie 
tylko podczas fes  walu Festuge.

Dla Augusta Boala, wielkiego nauczyciela i wiel-
kiego człowieka, teatr nie miałby sensu, gdyby nie 
uczył innych, jak buntować się przeciwko opre-
sji i społecznym nierównościom. Jego praktyka 
i teorie, stanowiące oryginale rozwinięcie myśli 
i prac Bertolta Brechta, mogą dla wielu okazać się 
elementarzem teatralnego rzemiosła, ale przede 
wszystkim pomóc w udzieleniu własnych odpo-
wiedzi na jedno z kluczowych pytań: po co w ogóle 
robić teatr? 

Akademia Praktyk Teatralnych w Ośrodku Praktyk 
Teatralnych „Gardzienice” to nie tylko przedłużenie 
działalności zespołu – to osobna wartość, którą 
trudno przecenić. Ale jeszcze na długo przed jej 
założeniem w 1997 r. „Gardzienice” Włodzimierza 
Staniewskiego były więcej niż teatrem realizującym 
kolejne premiery. „Gardzienice” to cały kosmos 
działań, obejmujący wyprawy, zgromadzenia, dziele-
nie się sobą z innymi na rozmaite sposoby. Rów-
nież podczas warsztatów, gdzie aspekt spotkania, 
wymiany energii był zawsze kluczowy. I chyba tylko 
„Gardzienice” potrafi ły tak dogłębnie przekazać, co 

w praktyce znaczą słowa Adama Mickiewicza ze 
„Zdań i uwag” o tym, że trudniej jest dzień dobrze 
przeżyć, niż napisać księgę. Gdy dotarłem do wioski 
za Piaskami na czwartym roku studiów na wydziale 
wiedzy o teatrze w warszawskiej PWST, by wziąć 
udział w realizowanym przez Paula Allaina wespół 
z grupą angielskich i polskich aktorów „Polish Thea-
tre Project”, stały tam jeszcze chałupa za strumy-
kiem Giełczewką i stare uschnięte drzewo na środku 
łąki. Biegaliśmy wtedy i rano, i w nocy, w deszczu, 
w słońcu, przed śpiewaniem i po nim. Rodziła się 
„Carmina”. Buzowało…

Tadashi Suzuki jest dla swych aktorów niczym 
‘sensei’ – mistrz i nauczyciel sztuki władania 
mieczem. Dzięki jego uprzejmości i gościnie oraz 
pomocy Saito Ikuko miałem okazję zobaczyć, ile potu 
zostawiają jego aktorzy w jednej z sal treningowych 
w górskiej wiosce Toga, tym swoistym imperium 
teatralnego cesarza. Niektórych z trenujących 
ogarniał wówczas niemalże bitewny szał. (Wizyta 
ta, nawiasem mówiąc, przyczyniła się potem do 
sprowadzenia zespołu Suzukiego na fes  wal „Świat 
miejscem prawdy” w 2009 r. – był to pierwszy 
w naszym kraju występ jego teatru od 1975 r., 
a także do wydania po polsku jego niewielkiej, ale 
arcyważnej książki „Czym jest teatr?”.)

Peter Brook, człowiek wybitny, posiada rzadką 
umiejętność „dostrzegania wielkości rzeczy małych 
i małości wielkich” (tak jak zalecał Li Zhi (1527–
1602), chiński intelektualista z epoki Ming, zob. 
Marta Steiner „Chiński teatr ‘xiqu’”, s. 144). Ujawnia 
swe sekrety podczas otwartych spotkań z pu-
blicznością i zamkniętych spotkań warsztatowych. 
W teatrze mówienia o teatrze jest niezrównanym 
aktorem. W warsztacie – niezrównanym pedago-
giem, akuszerem, opoką dla aktorów w różnym 
wieku i z różnych krajów. W teatrze ujawnia swój 
wyostrzony słuch muzyczny, prowadząc innych 
niczym dyrygent orkiestrę. Swój przepiękny, ciepły 
fi lm „Brook by Brook” jego syn Simon kończy obra-
zem ojca grającego na fortepianie jedną z melodii 
Gieorgija Iwanowicza Gurdżijewa / Thomasa de 
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Hartmanna. W drugim dokumencie o ojcu, zatytu-
łowanym „Tightrope” („Lina”), Brookowi towarzyszą 
podczas warsztatów z międzynarodową grupą akto-
rów dwaj akompaniatorzy: Toshi Tsuchitori, genialny 
mul  instrumentalista z Japonii, wieloletni towarzysz 
drogi twórczej reżysera, i – na fortepianie – Franck 
Krawczyk, współpracujący z Brookiem nad „Czaro-
dziejskim fl etem” (2010) i „The Suit” (2012), muzyk, 
w którym, jak uważa Georges Banu, Brook znalazł 
swojego Mozarta. Obydwaj są wsłuchani w innych, 
jak Brook. Praca jest subtelna, pozbawiona fajerwer-
ków. Uczciwa i prosta. Uczy pokory i trafi a (również 
przez to) bezpośrednio – wprost do serca. Yoshi 
Oida, aktor i wieloletni współpracownik Brooka, 
mówi w wywiadzie, który umieszczony został na pły-
cie z fi lmem jako materiał dodatkowy („A Balancing 
Act”, czyli „Ekwilibryści”), że po czterdziestu czterech 
latach pracy z Peterem, gdy nadejdzie jego godzina, 
będzie mógł umrzeć szczęśliwy.

Nie znam ważniejszego tekstu o pracy aktora niż 
„Essen  al Radiance”. W „Promieniowaniu esencji” 
Peter Brook z właściwą sobie przenikliwością, a jed-
nocześnie prostym językiem wyraził to, co kluczowe 
– esencjalne, najistotniejsze – w pracy aktora nad 
sobą. Oto obszerny fragment tej wypowiedzi: 

„Po pierwsze, aktor musi pracować nad własnym 
ciałem, aby je otworzyć, uwrażliwić i sprawić, by 
było konsekwentne w swych odpowiedziach. Musi 
rozwijać emocje, by nie pozostawały surowe – 
nieokrzesane emocje obnażają złego aktora. Dobry 
aktor to ktoś, kto rozwinął zdolność odczuwania, 
oceny i wyrazu całego szeregu emocji, od najbardziej 
brutalnych po najbardziej wyrafi nowane. Aktor musi 
rozwijać swą wiedzę, a potem rozumienie – aż do 
punktu, w którym jego umysł będzie mógł wkroczyć 
do sztuki w pełni pobudzony, by aktor mógł docenić 
wartość własnych działań.

Istniały różne szkoły; szkoła Meyerholda kładła 
ogromny nacisk na rozwój ciała, co za sprawą Gro-
towskiego doprowadziło do dzisiejszego zaintereso-
wania językiem ciała i rozwijaniem jego możliwości. 

Z drugiej strony, Brecht silnie dążył do uświadomie-
nia aktorom, że nie mogą już dłużej być naiwnymi 
głupcami, za jakich uważano ich w dziewiętnastym 
stuleciu, ale muszą stać się myślącymi, rozumnymi 
przedstawicielami swoich czasów.

Inne szkoły, od Stanisławskiego do Actors’ Studio, 
kładły duży nacisk na emocjonalne zaangażowanie 
aktora. Oczywiście nie ma między nimi sprzeczno-
ści. Wszystkie trzy drogi są niezbędne. Aktor musi 
zapomnieć, jak się «robi wrażenie» i «pokazuje», musi 
zapomnieć, jak się «zmyśla» i «wywołuje efekt», musi 
wyzbyć się myśli, że na scenie zostaje wystawiony 
na pokaz. Powinien wprowadzić inne pojmowanie 
aktorstwa – że służy wyobrażeniu, które zawsze 
go przerasta. Gdy aktor postrzega swoją rolę jako 
mniejszą niż on sam, jego przedstawienie będzie 
słabe. Musi wiedzieć, że jakąkolwiek rolę będzie 
grał, kreowana postać przewyższa go swą inten-
sywnością. Tak więc, jeśli gra zazdrośnika, zazdrość 
tego człowieka jest nacechowana większą inten-
sywnością niż jego własna zazdrość. Nawet jeśli 
w życiu jest zazdrośnikiem, w teatrze gra postać, 
której zazdrość jest bogatsza niż jego własna. Jeśli 
gra człowieka gwałtownego, musi uznać, iż po-
rywczość kreowanej osoby ma silniejszy ładunek, 
a jeśli gra człowieka rozważnego i wrażliwego – 
przyznać, że delikatność uczuć postaci przewyższa 
jego codzienną subtelność i wrażliwość okazywaną 
żonie i przyjaciołom. Niezależnie od tego, czy jest to 
współczesna sztuka, czy tragedia grecka, aktor musi 
otworzyć się na szereg uczuć przewyższających te, 
które znajduje w sobie jako osoba prywatna.

Stąd wyznanie: «Ale ja tak właśnie czuję!» jest 
zupełnie bezcelowe. Aktor musi służyć ucieleśnieniu 
obrazu człowieczeństwa większego niż to, o którym 
sądzi, że jest mu znane. Musi oddać na służbę swe 
talenty znajdujące się w stanie podwyższonej goto-
wości. I to dlatego aktorowi nie wolno zaprzestać 
treningu. Muzyk musi codziennie ćwiczyć dłonie, 
słuch i umysł, tancerz – całe ciało; ale aktor musi 
dać z siebie jeszcze więcej. To sprawia, że aktorstwo 
jest – czy raczej mogłoby być – najwyższą ze sztuk. 

Peter Brook „Promieniowanie 
esencji”, [w:] tegoż „Ruchomy 

punkt. Czterdzieści lat 
poszukiwań teatralnych, 
1946–1987”, przeł. Ewa 

Guderian -Czaplińska 
i Grzegorz Ziółkowski, 

Ośrodek Badań Twórczości 
Jerzego Grotowskiego 

i Poszukiwań Teatralno-
-Kulturowych, „Poznańskie 

Studia Polonistyczne”, Poznań, 
Wrocław 2004, s. 252–254.
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Niczego nie wolno zaniechać. Doskonały aktor 
naśladuje doskonałego człowieka. Zatem każda 
umiejętność, którą może posiąść człowiek, musi być 
również w zasięgu aktora.

[…] aktor musi wziąć na swe barki potrójne zobowią-
zanie. Pierwsze dotyczy zawartości tekstu (a w przy-
padku improwizacji – idei). Aktor musi wiedzieć, jak 
tę zawartość wyrazić, ale gdy posunie się za daleko 
we własnych poszukiwaniach, ryzykuje, że wpadnie 
w pułapkę rozminięcia się z drugim zobowiązaniem 
– stworzeniem relacji z innymi aktorami. Bardzo 
trudno jest być szczerym wobec samego siebie, 
poszukiwać głęboko w sobie – a jednocześnie utrzy-
mywać kontakt z partnerami.

Gdy podczas wspólnego występu aktorzy doświad-
czają prawdziwej intymności, wtedy pojawia się 
kolejna przeszkoda: skłonność do zapominania o pu-
bliczności i zachowywania się tak, jak w życiu. Akto-
rzy stają się prywatni, niesłyszalni, odcięci. Oznacza 
to, że zaniedbali wypełnienia trzeciego zobowiązania, 
będącego zobowiązaniem najwyższym: nawiązania 
kontaktu z widownią. Bo właśnie to w efekcie daje 
teatrowi jego fundamentalne znaczenie. Główną tro-
ską występującego solo mówcy czy opowiadacza jest 
wejście w kontakt z publicznością. Cała jego uwaga 
zwraca się ku odbiorcom, jest bardzo wyczulony na 
reakcje widzów. Aktorzy również powinni znać ten 
rodzaj zachowania – a przy tym nigdy nie wolno im 
zapominać o scenie i swoich partnerach.

Peter Brook podczas 
sympozjum „W stronę esencji”, 
poświęconego Gieorgijowi 
I. Gurdżijewowi, Ośrodek 
Grotowskiego, Wrocław 
2001, program i realizacja: 
Jarosław Fret i Grzegorz 
Ziółkowski, fot. Tomasz Hołod; 
okładka programu spektaklu 
„Fragmenty” w Bouffes 
du Nord – spektakl 
z tekstami Samuela 
Becketta w reż. Petera 
Brooka zaprezentowany został 
we Wrocławiu w ramach 
Festiwalu „Świat miejscem 
prawdy” w 2009 r. 
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Niektórzy wielcy aktorzy, oddając się całkowicie 
swemu występowi, jednocześnie przywiązują naj-
wyższą wagę do budowania relacji z publicznością. 
Czasem wywołanie śmiechu na sali, nawiązywanie 
silnego, ciepłego kontaktu z widzami może działać 
na aktora jak magnes, gwałtownie odciągający go od 
niego samego. Rozkoszując się przyjemnością, jaką 
stanowią śmiech lub łzy widzów, wykonawca może 
stracić kontakt zarówno z prawdą, jak i z partnerami. 
Ale jeśli potrafi  utrzymać wyjątkowy stopień kon-
centracji, utrzymanie równowagi pomiędzy wszyst-
kimi trzema zobowiązaniami stanie się możliwe. Jeśli 
uda mu się tego dokonać, publiczność da mu w za-
mian coś, co w istocie pomoże mu podążyć dalej”*.

Myśli te rozwinął Brook w kolejnej swojej książce – 
„Nie ma sekretów”. Pierwszy jej rozdział, „Perfi dna 
nuda”, który powstał na podstawie zapisu z warszta-
tów prowadzonych przez reżysera w Paryżu w mar-
cu 1991 r., przynosi taki oto obraz:

„W każdej chwili aktor zmuszony jest do tego, by 
odkrywać i utrzymywać w równowadze związki 
trojakiego rodzaju – z samym sobą, z partnerami 
i z publicznością. Łatwo pytać, jak to zrobić. Trudniej 
znaleźć sensowną odpowiedź, a jedyne skojarzenie, 
które przychodzi do głowy, dotyczy linoskoczka. On 
także rozpoznaje niebezpieczeństwo, ćwiczy, by się 
z nim zmierzyć, ale i tak tę właściwą równowagę 
musi znaleźć, stawiając kolejny krok na linie”*.

I tak właśnie wracamy do „Tightrope” – do liny, do 
ćwiczenia poczucia równowagi, która nigdy nie jest 
stała, dana raz na zawsze, ale ciągle musi być na 
nowo odnajdywana. Ten właśnie dynamiczny i pro-
cesualny wymiar aktorstwa najbardziej zbliża je do 
życia, podlegającego nieustannym przemianom. 

I tak właśnie to wyzwanie – polegające na poszuki-
waniu tego, jak chwytać i utrzymywać balans – tak 
często do mnie powraca. Równoważenie obejmuje 
przede wszystkim powinności wobec Innych i wobec 
swych pokus. 

Peter Brook „Perfi dna nuda”, 
przeł. Iwona Libucha, [w:] 
tegoż „Nie ma sekretów. 

Myśli o aktorstwie i teatrze”, 
przeł. Iwona Libucha 

i Mariusz Orski, Państwowa 
Wyższa Szkoła Filmowa, 

Telewizyjna i Teatralna, 
Łódź 1997, s. 27, 41. 

Wejście do paryskiego teatru 
Petera Brooka Bouffes du Nord, 

fot. Grzegorz Ziółkowski
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Peter Brook i autor podczas 
konferencji inaugurującej 
Rok Grotowskiego, na drugim 
planie Georges Banu, Wrocław, 
15 stycznia 2009, 
fot. Maciej Zakrzewski

Zob. także:

▪ Peter Brook „Jakość i rzemiosło”, przeł. Grzegorz Ziółkowski, 

[w:] tegoż „Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą”, pod red. Paula 

Allaina, Georges’a Banu i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. 

Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015. Pierwsza wersja książki: 

Peter Brook „Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim”, wybór 

Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, oprac. Grzegorz Ziółkowski, 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

▪ Peter Brook „Wolność i łaska. Rozważania o Szekspirze”, 

przeł. Agnieszka Pokojska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 2014.

▪ Georges Banu „Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu”, przeł. 

Maciej Kaziński, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 

2013.

▪ Peter Brook „Wywołując (i zapominając) Szekspira”, przeł. 

Grzegorz Ziółkowski, red. przekładu Ewa Guderian -Czaplińska, 

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań 

Teatralno -Kulturowych, Wrocław 2006.

▪ „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005 nr 1 (doktorat honorowy 

UAM dla Petera Brooka oraz spektakl „Tierno Bokar”).

▪ Grzegorz Ziółkowski „Teatr Bezpośredni Petera Brooka”, 

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. 

▪ Grzegorz Ziółkowski „Aktor w teatrze Petera Brooka”, [w:] 

„Aktor w świecie i teatrze”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 

Seria Literacka V (XXV), Poznań 1998, s. 99–120.

▪ Peter Brook „Pusta przestrzeń”, przeł. Witold Kalinowski, 

wstęp Zygmunt Hübner, noty Małgorzata Semil, Wydawnictwa 

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977 (1981).
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Z A, przez G, do samego Z*

A zatem od Artauda, przez Gurdżijewa, do Zeamiego. 
U każdego z nich rozpoznać można głęboką potrze-
bę poznania tego, jak funkcjonuje ludzki organizm, 
jak bardzo jest złożony i jak istotna jest jego inte-
gralność – niepodzielność będąca pochodną harmo-
nijnej współzależności jego części składowych. Te 
antropologiczne intuicje i ustalenia wzbogacić mogą 
myślenie o aktorstwie, opierającym się przecież na 
żywej ludzkiej obecności.

U Artauda – człowieka Zachodu, który w tańcach 
z Bali i u meksykańskich Tarahumarów odnajdy-
wał pokrewieństwo ze swoimi wizjami – znaleźć 
można m.in. przeczucia dotyczące korelacji emocji 
i somatyczności. Autor „Teatru i jego sobowtóra” 
pisał: „każde wzruszenie ma cielesne podstawy” 
i próbował wgryźć się w tę zależność, odwołując się 
do różnych jakości oddechu w kabale, do hinduskiej 
koncepcji ‘gun’ (modalności, sposobów bytowania 
czy komponentów materii), czyli do ‘sa  wa’ – świe-
tlistości i inteligencji, ‘radżas’ – energetyczności 
i aktywności i ‘tamas’ – bezwładu i statyczności, 
a także do dopełniających się jakości, jakie wyróż-
nia tradycja chińska – do ‘yin’ (tego, co wilgotne, 
ciemne i pochłaniające) i do ‘yang’ (tego, co suche, 
jasne i napierające). Można by rzec, że jego tekst 
„Atletyka uczuciowa” to esej -poemat z dziedziny 
antropologii teatru, gdyby nie był to anachronizm. 
Siła tego tekstu jest pochodną pasji, z jaką Artaud 
odrzucał konwersacyjny i psychologizujący model 
teatru zachodniego i poszukiwał innych wzorców, 
w których cielesność, uczucia i metafi zyka tworzyły-
by dynamiczną całość.

U Gurdżijewa – budującego mosty między Wscho-
dem i Zachodem człowieka „pomiędzy”, całkiem 
dosłownie: pochodzenia greko -ormiańskiego 

– spotykamy się m.in. z całościowym systemem 
antropologicznym, obejmującym różne centra 
w ciele, których działanie musi być skoordynowane 
i zrównoważone, aby człowiek mógł się harmonijnie 
rozwijać i przekraczać subiektywne uwarunkowania 
i idiosynkrazje, tak aby sięgać poziomu obiektyw-
nej świadomości i wiedzy. Dla ludzi teatru nie bez 
znaczenia będzie fakt, że przełamywanie automa-
tyzmów reakcji i harmonizowanie centrów energe-
tycznych odbywało się u Gurdżijewa m.in. z pomocą 
Ruchów – czyli ćwiczeń rytmicznych i tańców 
inspirowanych różnymi tradycjami bliskowschodnimi 
i środkowoazjatyckimi, a także europejską rytmiką. 
Niepoślednią rolę odgrywała też w jego nauczaniu 
muzyka. Małgorzata Dziewulska przenikliwie i słusz-
nie pisała (choć użyła trybu przypuszczającego), że 
w przypadku Gurdżijewa w obliczu ludobójstwa Or-
mian (1915) „mamy do czynienia z dziejami szczegól-
nej sublimacji zbiorowego doświadczenia w muzykę 
o symbolice religijnej, a także w praktykę mistyczną, 
podążającą za dawno zapomnianym wzorem”.

U Zeamiego – prawodawcy klasycznego japoń-
skiego teatru ‘nō’ – horyzontem, do którego należy 
zmierzać, jest tajemna głębia (‘yūgen’), czyli piękno 
wyrafi nowane, subtelne, doniosłe i pozbawione 
ozdób. Piękno ciche i spokojne, trudne do objęcia 
rozumem i odznaczające się głębokim posma-
kiem. A przy tym niesamowite i niepokojące. Jego 
osiągnięcie nie będzie aktorowi dane, jeśli ten nie 
pozna w praktyce zasady pierwszorzędności serca 
i nie zadba o to, aby ulotny kwiat (‘hana’) młodości, 
czyli urok, powab i wdzięk przynależny młodzień-
czej żywiołowości i świeżości, poprzez wysiłek, jaki 
trzeba włożyć w opanowanie techniki, przemienił się 
w kwiat trwały, kwiat kunsztu, sięgający korzeniami 
ludzkiego ośrodka współodczuwania – serca.  

Tytuł tej sekcji nawiązuje do 
pięknego tytułu równie pięknego 

spektaklu Teatru Provisorium 
„Z nieba, przez świat, do samych 
piekieł” (zob. www.ata.e -teatr.pl/
index.php?a=zbiory&b=teaprov, 

dostęp 8 lutego 2015) i do 
kompozycji „Sekretnej sztuki aktora. 

Słownika antropologii teatru” 
Eugenia Barby i Nicoli Savaresego.
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Wypisy i źródła

Uznać należy, że w aktorze istnieje jakby muskulatu-
ra uczuciowa, odpowiadająca fi zycznemu umiejsco-
wieniu uczuć. 

[…] Aktor jest atletą serca.

[…] Wiara w fl uidyczną materialność duszy jest w za-
wodzie aktora niezbędna. Wiedzieć, że namiętność 
jest materią, że poddana została plastycznym prze-
mianom materii, to zdobyć władzę nad namiętno-
ściami, władzę, co poszerza suwerenność człowieka. 

Dotrzeć do namiętności, zapanowując nad siłami, 
a nie – uważać namiętności za czyste abstrakcje. 

Oto co nadaje aktorowi władzę i mistrzostwo, które 
równają go z prawdziwym uzdrowicielem.

Świadomość, że istnieją materialne ujścia duszy, po-
zwala dosięgnąć duszę drogą odwrotną; i odnaleźć 
jej byt, dzięki szczególnym analogiom.

Odnaleźć sekret MIAR namiętności, ów rodzaj 
muzycznych TEMPI, które rządzą harmonicznym 
drżeniem uczuć, to wygląd teatru, o jakim nasz 
współczesny psychologiczny teatr od dawna już 
oczywiście nie myśli*.

Antonin Artaud „Atletyka 
uczuciowa”, [w:] tegoż „Teatr 
i jego sobowtór”, przekład i wstęp 
Jan Błoński, noty Jan Błoński 
i Konstanty Puzyna, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1966, s. 143. Wyd. 2 – 1978. 
W 2010 r. książka ta ukazała 
się ponownie nakładem 
warszawskiego wydawnictwa 
Czuły Barbarzyńca Press.

Okładka 2 wyd. książki Leszka 
Kolankiewicza „Święty Artaud”; 
maska ‘komote’, młodej 
dziewczyny w teatrze nō, 
Muzeum Narodowe w Tokio, 
fot. Grzegorz Ziółkowski

Zob. także:

▪ Leszek Kolankiewicz „Święty Artaud”, 

wyd. 2, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 2001. Wyd. 1 – Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1988.

▪ Antonin Artaud „Heliogabal albo Anarchista 

ukoronowany”, przeł. Bogdan Banasiak 

i Krzysztof Matuszewski, wstęp Krzysztof 

Matuszewski, posł. Bogdan Banasiak, 

oprac. Jerzy Lisowski, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1999.

▪ Jacques Derrida „Teatr okrucieństwa 

i zamknięcie przedstawienia”, przeł. Maria 

Gołębiewska -Bijak, Wiesław Kroker, „Dialog” 

1996 nr 4, s. 145–163.

▪ Lee Strasberg „Metoda i style nierealistyczne. 

Artaud, Grotowski i Brecht”, przeł. Grzegorz 
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▪ Antonin Artaud „Skończyć z sądem bożym”, 

przeł. Bogdan Banasiak, „Pismo Artystyczno-

-Literackie” 1988 nr 10, s. 80–98.
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Człowiek w normalnym naturalnym dla siebie 
stanie, traktowany jest jako DWOISTOŚĆ. Składa 
się wyłącznie z dwoistości albo „par przeciwieństw”. 
Wszystkie jego doznania, wrażenia, uczucia i myśli 
człowieka dzielą się na dodatnie i ujemne, pożytecz-
ne i szkodliwe, konieczne i niekonieczne, dobre i złe, 
przyjemne i nieprzyjemne. Praca centrów toczy się 
pod znakiem tego podziału. Myśli przeciwstawiają 
się uczuciom. Impulsy ruchowe przeciwstawiają się 
instynktownemu pragnieniu spokoju. W tej dwoisto-
ści zawierają się wszystkie postrzeżenia, wszystkie 
reakcje, całe życie człowieka. Każdy człowiek, który 
choć trochę obserwuje siebie, może dostrzec w so-
bie tę dwoistość. 

Ale owa dwoistość okazuje się zmienna; dzisiejszy 
zwycięzca to jutrzejszy pokonany; co dzisiaj domi-
nuje, jutro będzie drugorzędne i podporządkowane. 
I wszystko jest jednakowo mechaniczne, jednako-
wo niezależne od woli i jednakowo nie prowadzi 
do żadnego celu. Zrozumienie w sobie dwoistości 

zaczyna się od uświadomienia sobie mechaniczności 
i dostrzeżenia różnicy między tym, co mechanicz-
ne, a tym, co świadome. Ale zozumienie to musi 
poprzedzić zniszczenie samozakłamania, w którym 
żyje człowiek uważający swoje nawet najbardziej 
mechaniczne działania za wolicjonalne i świadome, 
a siebie za JEDNEGO i całego.

[…]

Rozwój maszyny ludzkiej i doskonalenie bycia zaczy-
na się od nowego i nietypowego funkcjonowania tej 
maszyny. Wiemy, że człowiek ma pięć centrów: my-
ślowe, czuciowe, ruchowe, instynktowe i seksualne. 
Nadmierny, odbywający się kosztem innych rozrost 
któregoś z centrów stwarza niezwykle jednostronny 
i pozbawiony możliwości rozwoju typ człowieka. 
Ale jeśli człowiek doprowadzi pracę centrów do har-
monijnej zgody, to […] staje się ukończonym typem 
doskonałego fi zycznie człowieka*. 

Piotr Demianowicz Uspieński 
„Fragmenty nieznanego 

nauczania”, przekł. na 
podstawie wydań angielskiego 

i francuskiego Magda 
Złotowska, wyd. 2 zmienione, 
Wydawnictwo Czarna Owca, 
Warszawa 2010, s. 440, 441. 

Wyd. 1 – „Fragmenty 
nieznanego nauczania. 

W poszukiwaniu 
cudownego”, przeł. Magda 
Złotowska, Wydawnictwo 

„Pusty Obłok”, Warszawa 1991, 
cytaty na s. 409, 410. 

Zob. także:

▪ Małgorzata Dziewulska „Gurdżijew bliżej instrumentów” 

i Grzegorz Ziółkowski „Movements Gurdżijewa”, program 

nostalgiafestival, Poznań 19–20 października 2012. 

▪ Georgij Iwanowicz Gurdżijew „Opowieści Belzebuba dla wnuka. 

Obiektywnie bezstronna krytyka życia ludzi”, przeł. Magda 

Złotowska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009. 

▪ Jerzy Prokopiuk „Co zrobić z Gurdżijewem?”, Zbigniew Osiński 

„O recepcji Gurdżijewa. Przyczynek”, Jacek Dobrowolski 

„«Guru Gurdżijew»”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2006 

nr 2, s. 163–164, 165–169, 169–171.

▪ „Gurdżijew”, zestaw tekstów pod red. Grzegorza Ziółkowskiego, 

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2005 nr 2, s. 7–75.

▪ Wojciech K. Kulczyk „Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa”, 

Wydawnictwo Ravi, Łódź 2004.

▪ „A ‘Teacher of Dancing’”, „Gurdjieff International Review” 2002 

no. 1 (Spring). 

▪ Peter Brook, Jean -Claude Carrière, Jerzy Grotowski „Georgij 

Iwanowicz Gurdżijew”, pod red. Jarosława Freta i Grzegorza 

Ziółkowskiego, przeł. zespół, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego 

Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno -Kulturowych, Wrocław 

2001.

▪ Grzegorz Ziółkowski „Budowniczy mostów. Georgij Iwanowicz 

Gurdżijew”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 30 (kwiecień), 

s. 20–23; nr 31–32 (czerwiec –sierpień), s. 66–71; nr 33 

(październik), s. 42–45; nr 34 (grudzień), s. 48–51.
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Stoimy wobec zagadnienia stylu tajemnicy – ‘yūgen’. 
Posiąść tajemnicę – oto, czym w każdym rodzaju 
sztuki mierzy się najwyższe osiągnięcie. Zwłasz-
cza jednak w ‘nō’ wyraz zewnętrzny nacechowany 
‘yūgen’ to sprawa najwyższej wagi. […] Gdzież się 
w istocie znajduje ‘yūgen’?

W zwykłym świecie szlachetnie urodzeni charakte-
ryzują się dostojeństwem, budzącym szacunek, i tym 
się odróżniają od pozostałych. Tę cechę możemy 
chyba nazwać ich tajemnym pięknem. Istotą ‘yūgen’ 
jest wobec tego harmonijna, piękna postać. ‘Yūgen’ 
fi zycznej postaci zawiera się w jej zewnętrznym 
kształcie i opanowanym zachowaniu.

A mowa? U ludzi wysoko urodzonych brzmi łagod-
nie. Słowa, wypowiedziane nawet przypadkowo, 
w ich ustach brzmią mile i to właśnie decyduje 
o pięknie języka szlachetnie urodzonych. 

W muzyce ‘yūgen’ odnajdujemy, gdy melodia płynie 
miękko. Doskonale opanowany taniec, wyciszone 

i piękne zachowanie aktora, ujawnione w stylu, 
wzbudzają zainteresowanie widza. O takim tańcu 
można powiedzieć, że zawiera ‘yūgen’. […] Aktor, 
który sercem pojął, a za pomocą techniki przyswo-
ił sposoby wywoływania ‘yūgen’, niezależnie od 
rodzaju wykonywanej roli nasyci ją tym rodzajem 
piękna. 

Trzeba umieć widzieć różne typy ludzi – szlachetnie 
urodzonych i niskiego stanu: damy dworu, sługi, ko-
biety, mężczyzn, mnichów, lud żyjący z pola i z lasu, 
a nawet żebraków i ludzi poniżej wszelkich grup 
– w taki sposób, jakby się ich widziało „z kwitnącą 
gałęzią drzewa w dłoni”. 

Wiele jest typów ludzi, ale fakt, że w każdym można 
dostrzec jego „Kwiat”, sprawia, iż wszyscy – właśnie 
jak kwiaty – zdają się podobni. Dostrzegany w nich 
„Kwiat” to nic innego jak urok postaci, o którym czę-
sto mówimy w ‘nō’. Zdolność właściwego widzenia 
postaci zależy od stanu serca [aktora]*.

Zob. także:

▪ Karolina Szebla -Morinaga „Tajemna głębia (yūgen) w japońskiej 

poezji. Twórczość Fujiwary Shuneiza i jej związki z buddyzmem”, 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

▪ Estera Żeromska „Japoński teatr klasyczny. Korzenie 

i metamorfozy”, 2 tomy, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010.

▪ Jadwiga M. Rodowicz „Boski dwumian. Przenikanie rzeczywistości 

w teatrze nō”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

▪ Jadwiga M. Rodowicz „Kilka uwag o historii japońskiej klasyki 

teatralnej”, [w:] „Pięć wcieleń kobiety w teatrze nō”, przeł. i oprac. 

Jadwiga M. Rodowicz, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 

1993, s. 7–40.

▪ Jadwiga M. Rodowicz „Nō: uwagi o technice ciała i głosu”, 
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▪ Hisao Kanze „Żyjąc w nō”, przeł. Jadwiga Rodowicz, „Dialog” 1980 

nr 11, s. 132–137.

Jadwiga M. Rodowicz „Aktor 
doskonały. Traktaty Zeamiego 
o sztuce nō”, Wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria, 
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Aktorzy są jak domy

Aktorzy są jak domy. Niektórzy pokazują ogromną liczbę detali swej fasady, 
w całej swej architektonicznej i dekoracyjnej wspaniałości. 

Inni otwierają drzwi i okna i pozwalają nam wejść do środka*.

Rudy aktor ukradł traktor
i traktorem orał rolę.

– Brawo! Brawo! Ale rola – 
darł się tłum spod parasola*. 

Małgorzata Strzałkowska 
„Gimnastyka dla języka”

Nie pamiętam, komu „pokradłem” 
te święte słowa – może 

czytelnicy pomogą…, proszę! 

„ – Teatr to nie jest ani salon, ani 
też przystań dla statków. Teatr jest 

najważniejszą rzeczą 
na świecie, gdyż tam pokazuje się 
ludziom, jakimi mogliby być, jakimi 

pragnęliby być, choć nie mają 
na to odwagi, i jakimi są. – To zakład 

wychowawczy!” Tove Jansson 
„Lato Muminków”, przeł. Irena 

Szuch -Wyszomirska, Nasza 
Księgarnia, Warszawa 2001, s. 92.
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▪ Giuliano Campo with Zygmunt Molik „Zygmunt 

Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy 
Grotowski”, Routledge, London, New York 2010.
▪ Ingemar Lindh „Stepping Stones”, translated by 

Benno Plassmann and Marlene Schranz with the 
assistance of Magdalena Pietruska, edited by Frank 
Camilleri, Icarus Publishing Enterprise, Routledge, 
Holstebro, Malta, Wrocław, London, New York 2010.
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Jacques Copeau 
„Do młodzieży”, przeł. Piotr 

Olkusz, „Performer” 2014 nr 9 
(„Stulecie aktorów”), pod red. 

Dariusza Kosińskiego; ze strony: 
www.grotowski.net/performer/

performer-9/do -mlodziezy. 
Dostęp 7 lutego 2015.

▪ Nicola Savarese „Eurasian Theatre: Drama and 
Performance Between East and West from 
Classical Antiquity to the Present”, translated 
from Italian by Richard Fowler, updated version 
revised and edited by Vicki Ann Cremona, Icarus 
Publishing Enterprise, Routledge, Holstebro, Malta, 
Wrocław, London, New York 2010.
▪ Mirella Schino „Alchemists of the Stage: Theatre 

Laboratories in Europe”, translated from Italian 
and French by Paul Warrington (AlfaBeta), Icarus 
Publishing Enterprise, Holstebro, Malta, Wrocław 
2009.
▪ Phillip B. Zarrilli „Psychophysical Acting: An 

Intercultural Approach After Stanislavski”, with 
a DVD-rom by Peter Hulton, foreword by Eugenio 
Barba, Routledge, London, New York 2009. 

▪ Włodzimierz Staniewski with Alison Hodge 
„Hidden Territories: The Theatre of Gardzienice”, 
with a DVD-rom by Peter Hulton, Routledge, 
London, New York 2004.
▪ „Acting (Re)Considered: A Theoretical and Practical 

Guide”, red. Phillip B. Zarrilli, wyd. 2, Routledge, 
London, New York 2002.
▪ Paul Allain „The Art of Stillness: The Theatre 

Practice of Tadashi Suzuki”, Methuen, London 
2002.
▪ Paul Allain „Gardzienice: Polish Theatre in 

Transition”, Harwood Academic Publishers, 
Amsterdam 1997.
▪ „Incorporated Knowledge”, edited by Thomas 

Leabhart, „Mime Journal” 1995. 

Wypisy i źródła

▪ Do młodzieży ▪ Kondycja – Powinności – Tradycja ▪ Etyka ▪ Działania [psycho]fizyczne 
– Biomechanika – Plastyczność – Gest psychologiczny ▪ Lekarstwo ▪ Ciało poetyckie 
▪ Efekt obcości ▪ Gra w zwierzęta ▪ Samopenetracja duchowa ▪ Pre-ekspresywność 
▪ Muzyczność – Odczynianie – Wzajemność ▪ Zwierzęca energia – Gramatyka stóp

▪ Do młodzieży ▪ 

Myślę, że znajdujecie się między dwoma zagrożenia-
mi. Pierwszym jest zanegowanie – w sposób ślepy 
i całkowicie radykalny – tego, co zostało powiedzia-
ne i zrobione przed wami. Drugim – wyczekiwanie 
na przyszłe wybawienie od wysiłku, który jesteście 
zdolni sami podjąć. Pogarda i wstręt do dawnych 
dyscyplin nie są wcale mniej niebezpieczne niż nie-
zdecydowanie i lenistwo w tworzeniu nowych*. 

Zawód aktora może go łatwo wyobcować. Jest 
zgodny z instynktem, który popycha człowieka do 
ucieczki przed sobą i do życia pod innymi postacia-
mi. A jednak ludzie tym zawodem gardzą. Uważają, 

że jest niebezpieczny, i potępiają go za tajemniczość. 
Ta faryzejska postawa, której nie wytępiła najdalej 
nawet posunięta tolerancja społeczna, odzwierciedla 
bardzo głęboką ideę, a mianowicie pogląd, że aktor 
łamie pewien zakaz: gra swoje człowieczeństwo, 
igra nim. Zmysły i intelekt, ciało i dusza nieśmier-
telna nie zostały mu dane, aby ich w ten sposób 
używał jako narzędzia, aby je gwałcił i wykręcał na 
wszystkie strony. 

Jeżeli aktor jest artystą, to jest wśród artystów tym, 
który najwięcej z siebie składa w ofierze swojej misji. 
Nie może dać nic, jeśli nie da samego siebie, i to nie 
symbolicznie, ale dosłownie, bezpośrednio: własne 

Jacques Copeau „Refleksje nad 
«Paradoksem» Diderota”, [w:] tegoż „Naga 

scena”, wybór i noty Zofia Reklewska, 
przekład Maria Skibniewska, wstęp 

Zofia Reklewska i Konstanty Puzyna, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

Warszawa 1972, s. 144, 154.

146

http://www.grotowski.net/performer/performer-9/do-mlodziezy


▪ Kondycja – Powinności – Tradycja ▪ 

„Moją tragiczną pomyłką życiową było przeświadczenie,
że w teatrze nie obowiązują bariery i ograniczenia normalnego życia,

że można tam wszystko,
właściwie całą egzystencję doprowadzić do ostateczności, 

do skrajnej i maksymalnej jasności”*.

Dla nas, aktorów, zagrał lub odtańczył jest jednym 
i tym samym: odtańczył, oznacza tylko większą 
swobodę ruchu – nieskrępowanie się słowami 
tekstu, które w taniec–granie wciągnąć należy. 
Proces w obu wypadkach jest identyczny: wyraża on 
twórczość, którą oddajemy nie za pośrednictwem 
jakiegoś obcego materiału, gliny czy farb, instru-
mentalnych głosów czy wyrazów pisanych, lecz 
twórczość, którą oddajemy przez własne ciało, ruchy 
tegoż ciała – obojętnie czy bez, czy w połączeniu 
z głosem*.

Zob. także:

▪ Ireneusz Guszpit „Dwa teatry – dwa światy. Opowieści”, 

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012, 

s. 29–93.

▪ Juliusz Osterwa „Raptularz kijowski”, wstęp i oprac. Ireneusz 

Guszpit, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010.

▪ „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2008 nr 1 („Dwa teatry – dwa 

światy”: Reduta Osterwy i „Gardzienice”).

▪ Dariusz Kosiński „Którym nie wystarcza kościół”, [w:] tegoż „Polski 

teatr przemiany”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 

2007, s. 273–349.

Andrzej Seweryn [w:] „Seweryn: 
Mam swoją relację z ojczyzną”, 
z Andrzejem Sewerynem 
rozmawia Donata Subbotko, 
„Gazeta Wyborcza” 26–27 
stycznia 2013, s. 30. 

Mieczysław Limanowski 
„Sztuka aktora”, [w:] tegoż 
„Był kiedyś teatr Dionizosa”, 
wstęp, wybór i oprac. Zbigniew 
Osiński, Instytut Sztuki PAN, 
Warszawa 1994, s. 140. 

Tankred Dorst 
(współpraca Ursula Ehler) 
„Ja, Feuerbach”, 
przeł. Jacek St. Buras

ciało i duszę. Jest jednocześnie podmiotem i przed-
miotem, przyczyną i celem, tworzywem i narzę-
dziem, jego dzieło to on sam. […]

Całą sztuką aktora jest dawanie samego siebie. Aby 
dać siebie, trzeba sobą rozporządzać*.

Zob. także:

▪ Katarzyna Regulska „Reduta Juliusza Osterwy i Mieczysława 

Limanowskiego a Vieux Colombier Jacques’a Copeau”, 

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2008 nr 1, s. 90–94.

▪ Katarzyna Regulska „Copias, czyli szczep winny”, „Didaskalia. 

Gazeta Teatralna” 2000 nr 35 (luty), s. 42–43.

▪ Piotr Szymanowski „Copeau i jego teatr -laboratorium”, „Dialog” 

1970 nr 10, s. 113–121.

▪

Jesteśmy ludźmi, którzy mają dostęp do najwspa-
nialszych owoców ludzkiego umysłu, a nie potra-
fimy z tego korzystać. Widać nie ma recepty na 
idealnego człowieka. Otrzymałem wykształcenie 
w szkole teatralnej, ale nie kształcono nas na inte-
lektualistów. Miałem ambicje, jednak brakowało 
czasu i siły. Gdy ktoś pyta: „Czytałeś to?”, mówię: 
„Ćwiczyłem dykcję w tym czasie”. Wiem, że moja 

wartość nie polega na tym, że nie przeczytałem 
tego czy owego, tylko jest oceniana poprzez role, 
ale one powinny jednak wynikać z głębszej znajo-
mości świata*.

Zob. także:

▪ Teresa Wilniewczyc „Andrzej Seweryn”, Prószyński i Ska, 

Warszawa 2001.
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▪

Aktor
nagi wizerunek człowieka,
wystawiony na widok publiczny,
z twarzą elastyczną jak guma,
aktor – 
artysta jarmarczny,
bezwstydny ekshibicjonista,
symulujący swoje łzy
i swój śmiech,
funkcjonowanie wszystkich organów ludzkich,
namiętności serca, umysłu,
ekscesy 
żołądka
i penisa,
z ciałem wystawionym
na wszelkie podniety
i niebezpieczeństwa,
i niespodzianki,
atrapa człowieka, 
sztuczny model jego anatomii
i jego umysłu,
wyrzekający się godności i prestiżu,
wystawiony pod pręgierz i na pośmiewisko,
ocierający się o śmietnik i wieczność,
żyjący tylko wyobraźnią,
która go wprawia w stan chronicznego nienasycenia
tym wszystkim, co istnieje realnie,
poza światem fikcji,
i w stan wiecznej nostalgii,
zmuszającej go 
do wiecznej wędrówki.

▪ Juliusz Osterwa „Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego”, 

wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

▪ Juliusz Osterwa „Przez teatr – poza teatr”, wybór i oprac. Ireneusz 

Guszpit i Dariusz Kosiński, wstęp Dariusz Kosiński, Towarzystwo 

Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2004.

▪ Zbigniew Osiński „Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, 

Grotowski”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003. 

▪ Mieczysław Limanowski „Duchowość i maestria. Recenzje 

teatralne 1901–1940”, zebrał i oprac. Zbigniew Osiński, Instytut 

Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992. 

▪ Juliusz Osterwa „Z zapisków”, wybór i oprac. Ireneusz Guszpit, 

Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.

▪ Juliusz Osterwa „Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia, 

1914–1917”, teksty zebrali Zbigniew Osiński, Teresa Grażyna 

Zabłocka, oprac. i przygotował do druku Zbigniew Osiński, 

Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.

▪ Mieczysław Limanowski i Juliusz Osterwa „Listy”, oprac. 

i wstępem opatrzył Zbigniew Osiński, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1987.

Tadeusz Kantor „Kondycja aktora”, [w:] 
tegoż „Pisma”, tom 1, „Metamorfozy. 
Teksty o latach 1934–1974”, wybór 

i oprac. Krzysztof Pleśniarowicz, 
Ossolineum, Cricoteka, Wrocław, 

Kraków 2005, s. 387–388.
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Artysta wędrowny,
Wieczny Tułacz
niemający domu ni miejsca,
nadaremnie szukający przystani,
nierozstający się ze swoim bagażem,
w którym spoczywają
jego wszystkie nadzieje, iluzje,
ich bogactwo
i ich fikcja,
których broni zazdrośnie
i aż do końca
przed nietolerancją
i obojętnością*. 

Ewa Wójciak „Powinności aktora”, 
maj 1980, [w:] Zbigniew Gluza 
„Ósmego dnia”, wyd. 2 przejrzane 
i poprawione, Wydawnictwo 
Karta, Warszawa 1994, s. 82–83. 
Pierwodruk „Biuletyn Młodego 
Teatru” 1980 nr 3. Przedruki [w:] 
„Teatr Ósmego Dnia – Sympozjum 
«Aktor»”, Poznań, 3–5 czerwca 1981 
(maszynopis powielony), s. 8–9; 
„Świadomość teatru”, s. 191–192.

Zob. także:

▪ „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2015 nr 1–2 („Antropologia 

pamięci”, m.in. o Tadeuszu Kantorze).

▪ Aldona Skiba -Lickel „Aktor według Kantora”, Zakład Narodowy imienia 

Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków 1995.

▪ Krzysztof Pleśniarowicz „Teatr Śmierci Tadeusza Kantora”, Verba, 

Chotomów 1990.

▪

Aktor – istota obdarzona szczególną intensywno-
ścią ducha, przez co rozumieć należy namiętność 
w dochodzeniu do praw i sensu istnienia człowieka 
oraz miłość życia, która przez to, iż jest aktywnością, 
ruchem, przestrzenią wolności – przeciwstawia się 
bezwładowi śmierci. 

Aktor swoją intensywnością winien rozbudzać 
w ludziach uśpione, zapoznane tęsknoty i niepokoje. 
Pobudzać tajemne rytmy w ciele – jak muzyka, pod-
dając jednocześnie umysłowi pożywienie: rozważa-
jąc, pytając, buntując się.

Aktor ma za zadanie przywracać człowiekowi jego 
transcendencję – jego prawo do tajemnicy i poezji. 
Winien stwarzać obraz człowieczej powinności 
przekraczania materialności i biologizmu istnienia, 
powinien unaoczniać możność zwycięstwa nad nie-
wolniczym przypisaniem materializmu i historyczne-
mu konkretowi, WINIEN BYĆ PIEWCĄ WOLNOŚCI.

WINIEN BYĆ ANARCHISTĄ, winien być czcicie-
lem wolności, winien być bałwochwalcą wolności. 

Nieosiągalnej w życiu, niepojętej dla budowni-
czych społeczeństw, niebezpiecznej dla strażników 
niewoli. 

Zadanie aktora – to wzywać do zmagań „śmiertel-
nych” najszacowniejsze dogmaty regulujące życie 
ludzi, najtrwalsze prawa, najsurowsze wyroki nauki, 
bezwzględność doktryn, tępotę tyranów, totalność 
zniewolenia.

Zadaniem aktora jest PRZECHOWAĆ TRADYCJĘ 
Prometeuszy, pierwszych buntowników, lecz także 
tradycję Chrystusowej miłości. Przechować pamięć 
o doskonałości ascezy, lecz także o cudowności 
święta i karnawału.

Aktor jest rewolucjonistą i taka jest jego motywacja.

Szukając środków wyrazu rozumie to jako ekspresję 
duchowych zasobów, co znaczyć musi dla niego 
obowiązek ciągłego poszerzania swojej wiedzy, 
rozumienia, odczuwania. Uczyć się, poznawać, wal-
czyć! Technika musi być konsekwencją*.
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Jan Peszek „Aktor na początku 
drogi. Elementarne zadania 

aktorskie w semestrze pierwszym”, 
[w:] „Świadomość teatru”, 

s. 219–220. [Przedruk [za:] 
„Teatr” 1991 nr 6.]

Zob. także:

▪ „Nie ma jednego modelu. Rozmowa z udziałem Marcina Bosaka, 

Agnieszki Kwietniewskiej, Marii Seweryn, Anity Sokołowskiej, 

Pawła Sztabrowskiego i Barbary Wysockiej”, „Dialog” 2011 

nr 7–8, s. 206–219. 

▪ „Aktora wstydy i bezwstydy. Rozmowa Mikołaja Grabowskiego, 

Beaty Guczalskiej, Tadeusza Nyczka, Jacka Sieradzkiego i Jerzego 

Stuhra”, „Dialog” 2011 nr 1, s. 5–21.

▪ „Notatnik Teatralny” 2010 nr 60–61 (o aktorstwie).

▪ Krystyna Duniec „Aktor w teatrze bez reguł”, „Dialog” 2009 nr 6, 

s. 184–193. Przedruk [w:] tejże „Ciało w teatrze. Perspektywa 

antropologiczna”, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2012, s. 39–57.

▪ „Kształcenie aktora. Tradycja i współczesność. Materiały 

z Warsztatów Wydziałów Aktorskich Polskich Szkół Teatralnych, 

1993–2002”, pod red. Jacka Popiela, Państwowa Wyższa Szkoła 

Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków 2004.

▪ Grażyna Bieńkowska, Agata Dobrowolska, Kamila Hernik, Ewa 

Piechór „Studiując aktorstwo. Pierwszy rok Wydziału Aktorskiego 

Akademii Teatralnej w Warszawie”, pod red. nauk. Krzysztofa 

Koseły, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2002.

▪ Zbigniew Zapasiewicz, Kinga Preis, Maja Ostaszewska, Krzysztof 

Globisz, wypowiedzi w sondzie: „Czego o nas nie wiedzą?”, 

oprac. Cezary Niedziółka, „Dialog” 2001 nr 8, s. 115–128.

▪ Jarosław Gajewski „Kilka paradoksów o nauczaniu aktorstwa”, 

w cyklu pisma „Teatr” zatytułowanym „Aktorskie nauki”: 

www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=pokaz&f=

artykul&nr=96. Dostęp 6 stycznia 2016.

▪

Pytania, kim jestem, jaki jestem, gdzie jestem, po 
co jestem, aktor musi postawić na samym początku 
swojej drogi. Jeśli teatr ma „tak u początków teatru, 
jak i dzisiaj – podstawiać zwierciadło naturze, uświa-
damiać cnocie i hańbie ich własne rysy, substancji 
epoki nadawać formę, która ją utrwali” („Hamlet”, 
akt III, tłum. Stanisław Barańczak), to nie tyle przez 
odpowiedzi, ile przez uświadomienie sobie owych 
pytań, a więc uświadamianie sobie siebie, aktor sta-
nie się wyrażeniem, instrumentem czasu, w którym 
żyje. Rzecz w tym, jak strojny będzie ów instrument, 
w jakim stopniu uda mu się pod naciskiem czasu, 
w którym żyje, utrzymać czysty ton, w jakim stopniu 
aktor przestanie zajmować się sobą (w znaczeniu 
czysto egocentrycznym) i własną grą, fałszując w ten 
sposób rzeczywistość, a więc nie mówiąc rzetelnie 
o świecie, o jego problemach, które przecież są 

także problemami aktora. Rzecz więc w tym, jak 
OSOBISTY, ze swoim „ja” wejdzie ów aktor w świat 
kompletnej fikcji, a więc w świat teatru, gdzie szybko 
okaże się, iż tożsamość ze światem rzeczywistym, 
z postaciami, które przyjdzie mu grać i ich proble-
mami, jest tak mało skuteczna, gdzie „przeżywanie” 
wyznacza śliskie granice szmiry, schematyczności 
i rutyny, gdzie jednocześnie uzmysłowi sobie, że bez 
przeżycia, konfliktu, dramatu najbardziej osobistego 
jest nieskuteczny, obojętny widzowi, gdzie zetknie 
się z setkami problemów trudnych do rozwiązania, 
paradoksami towarzyszącymi mu w całej jego dro-
dze, gdzie rozdarcie i niemożność rozwiązań okaże 
się podstawą jego działania i gdzie najprawdopo-
dobniej od początkowej „niemożności” i „ciemności” 
przez „możność” i „jasność” wróci znów do radosnej 
„ciemności”, w której tętni życie*.
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Wojciech Pszoniak 
„Aktor – co to znaczy? Wypowiedź 
spisana z nagrania”, [w:] „Obecność 
aktora. Wykłady otwarte”, kurator 
Małgorzata Dziewulska, redaktor tomu 
Marcin Rochowski, Teatr Narodowy, 
Warszawa 2008, s. 65–66.

„Aktor: wyprowadzam się 
z siebie”, Wojciech Pszoniak 
w rozmowie z Ewą Winnicką, 
„Duży Format”, dodatek do 
„Gazety Wyborczej”, 
22 sierpnia 2013, s. 20.

▪

Kiedyś grałem Wierchowieńskiego w „Biesach” Do-
stojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy w Starym 
Teatrze. I wszystko było niby dobrze, ale nic nie było 
bardzo dobrze – czegoś mi brakowało. Nikt praw-
dopodobnie by tego nie spostrzegł, bo nie było skali 
porównawczej. […] Ja wiedziałem, nie tyle może, 
że kłamię, ale że nie „dotykam” tej postaci, która 
w moim przekonaniu reprezentowała prawdziwe 
zło. To znaczy takie zło, którego ja nie przeżyłem, 
nie odczułem.

Wyobrażałem sobie jakiś stan człowieka, na przy-
kład bandyty, który przyjdzie i zamorduje człowieka: 
dwanaście uderzeń nożem, by coś ukraść. Lub inną 
sytuację, która jest ekstremalna, a szczęśliwie nie 
jest nam dana na co dzień. Co ten człowiek czuje? 
Nie jest łatwo zrozumieć. Szukałem tego w sobie 
i proszę sobie wyobrazić, że znalazłem taki moment, 
który przydarzył mi się, kiedy byłem młodym chłop-
cem. Moja matka była bardzo tradycyjną mieszczan-
ką, wiedziała, co trzeba, a czego nie należy: że bez 
kapelusza i rękawiczek nie wychodzi się do miasta, 
nie gwiżdże się na ulicy itd.

Moja koleżanka (nawet nie narzeczona) przyszła 
kiedyś do mnie po godzinie 22. Chodziło o jakiś 
magnetofon. Moją matką tak to wstrząsnęło, to 
było dla niej takie straszne wydarzenie, że nazwała 
ją prostytutką. Bo dziewczyna z dobrego domu nie 
może przyjść do chłopca po 22. I ja – już nie przy 

tej dziewczynie – doznałem pewnego stanu… Były 
takie ruskie magnetofony, które ważyły z 50 ton. 
Wziąłem ten magnetofon i chciałem rzucić nim 
w matkę. Ale opanowałem się, potem były tylko 
jakieś rozmowy.

Ten moment mojego przeżycia zapisał się na moim 
„twardym dysku”. Miałem odwagę przyznać się do 
tego, że w zasadzie byłem o milimetr od zabicia mat-
ki. I w momencie, w którym to sobie przypomniałem 
– i jakby odnalazłem ten stan – moja rola zmieniła 
się. Doznałem czegoś niesamowitego, co było nie-
zrozumiałe dla innych. Tak samo mówiłem, tak samo 
biegałem, ale pojawiła się nowa jakość*.

– Proszę opowiedzieć o budowaniu roli.
– Wchodzeniu w postać, proszę pani.
– Wchodzeniu.
– Mówimy o roli teatralnej. Praca nad taką rolą 
przypomina pracę w laboratorium. Jeśli sobie pani 
wyobrazi specjalistów, którzy dobierają składniki, 
żeby stworzyć najlepszą szczepionkę, zmieniają jej 
skład chemiczny, sprawdzają, jak składniki reagują 
ze sobą, potem próbują, czy szczepionka działa – to 
ja pracuję w podobny sposób*.

Zob. także:

„Aktor. Wojciech Pszoniak w rozmowie z Michałem Komarem”, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
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Wojciech Pszoniak 
„SZTUKA A”, w tekście 

Jarosława Mikołajewskiego 
„Moc czarnoksiężnika”, 
poświęconym Hansowi 

Christianowi Andersenowi, 
„Gazeta Wyborcza”, 31 stycznia 

– 1 lutego 2015, s. 31.

Stanisław Wyspiański „Hamlet”, 
oprac. Maria Prussak, 

Biblioteka Narodowa, Seria I, 
nr 225, Zakład Narodowy 

imienia Ossolińskich – 
Wydawnictwo, Wrocław, 

Warszawa, Kraków, 
Gdańsk 1976, s. 97.

Sztuka aktorska jest może
najpiękniejszą ze wszystkich
sztuk – nie potrzebuje niczego
dłuta
pędzla
instrumentu
pióra.
Jest najpiękniejsza – istnieje sama w sobie
w człowieku
w długim tajemniczym milczeniu
w niezrozumiałym spojrzeniu
w uśmiechu w kąciku ust
w samotności.
W myśli, która przebiegając
wpada gdzieś do drugiego człowieka
i zmienia świat
zamyka drzwi
wbija nóż w serce
powoduje, że człowiek przytula się
do człowieka
do psa.
Sztuka aktorska jest łzą, która
widoczna
gubi się gdzieś w codzienności
niezauważona
zapomniana*.

▪

Ale jeżeli masz wrzeszczeć, tak jak to czynią niektó-
rzy nasi aktorowie, to niech lepiej tę rzecz deklamuje 
miejski pachołek.

Nie siecz też za bardzo ręką powietrza; bądź raczej 
ruchów swoich panem; wśród największego nawet 
potoku trzeba ci zachować umiarkowanie, zdolne 
nadać wewnętrznej twojej burzy pozór spokoju.

Nie posiadam się z oburzenia, jak siaki taki, barczy-
sty gbur w peruce, w gałgany obraca uczucie, praw-
dziwy z niego łach robi, by zadowolić uszy narodku. 

Nie bądź też z drugiej strony za miękki; niech własna 
twoja rozwaga przewodnikiem ci będzie. 

Zastosuj akcję (ruchy) do słów, a słowa do akcji 
(ruchów), mając to na względzie, abyś nie przekroczył 
granic natury*.
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Zob. także:

▪ Cyceron Marek Tulliusz „O mówcy”, przeł. Bartosz Awianowicz, 

Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010.

▪ „W stronę praktyki – podręczniki sztuki aktorskiej”, wybór i oprac. 

Dariusz Kosiński, Agnieszka Marszałek, Agnieszka Wanicka, 

przy współpracy Agnies, seria „Polskie Piśmiennictwo Teatralne XIX 

wieku”, tom 1, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2007.

▪ Dobrochna Ratajczakowa „O sztuce aktorskiej”, [w:] tejże 

„W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze”, 

tom 2, wybór i oprac. Barbara Koncewicz, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 451–577.

▪ Dariusz Kosiński „Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska 

XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki”, Towarzystwo 

Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2005.

▪ Dariusz Kosiński „Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie 

teatralnym XIX wieku. Główne problemy”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

▪ Dariusz Kosiński „Praca aktora nad sobą w teatrze 

dziewiętnastowiecznym”, „Dialog” 2003 nr 6, s. 168–174.

▪ Dariusz Kosiński „Aktorstwo, jakim się wydaje”, „Dialog” 2001 

nr 8, s. 129–135.

▪ Ryszard Strzelecki „Aktor i wiedza o człowieku. Teoretyczne 

wypowiedzi o sztuce aktorskiej w Polsce od oświecenia do końca 

wieku XIX i ich antropologiczne podłoże”, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.

▪ Henryk Szletyński „Kształtowanie się nowoczesnej sztuki 

aktorskiej w Polsce”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.

▪ Edward Krasiński „Rozmyślania historyka o sztuce aktorskiej”, 

„Dialog” 1987 nr 4, s. 125–132.

▪ Zbigniew Wilski „Polskie szkolnictwo teatralne, 1811–1944”, 

Instytut Sztuki PAN, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, 

Gdańsk 1978.

▪ Wojciech Bogusławski „Dramaturgia, czyli nauka sztuki scenicznej 

dla Szkoły Teatralnej napisana przez Wojciecha Bogusławskiego, 

część druga Mimika”, oprac. Jacek Lipiński i Tadeusz Sivert, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965.

▪ Diderot Denis „Paradoks o aktorze”, przeł. Jan Kott, Spółdzielnia 

Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1958.

▪ Adam Grzymała -Siedlecki „Świat aktorski moich czasów”, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957.

▪ Carl Hagemann „Sztuka sceniczna”, t. 1, „Aktor i sztuka aktorska”, 

przeł. Józef Wasserberger, nakładem Księgarni F. Hoesicka, 

Warszawa 1924.

▪ Coquelin Bonoît Constant „Sztuka aktora”, przeł. Józef Mikulski, 

Stowarzyszenie Artystów i Pracowników Warszawskich Teatrów 

Rządowych, Warszawa 1913.

▪ Juliusz Tenner „O twórczości aktorskiej: trzy rozprawy”, Księgarnia 

Henryka Altenberga, Warszawa 1912.

Lidia Rybotycka „Gry dramatyczne. 
Teatr młodzieży”, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1976, s. 63. 

▪ Etyka ▪ 

Jak tu sobie żyjemy – czyli regulamin młodzieżowej grupy gier dramatycznych, przez nią samą ułożony:

1.  Punktualnie przybywamy, dłużej chętnie 
przebywamy, kiedy trzeba wybywamy.

2.  Nasze kąty muszą być czyste, ładne, przytulne 
i ciepłe. W tym nasza głowa.

3.  „Zośka -samośka”, czyli układamy, przenosimy, 
gotujemy, prasujemy itp. sami, bardzo z tego 
uradowani.

4.  Wszyscy w zespole są świetni. Nadmiar tej 
wspaniałej aury przenosimy na innych. Niech 
ludziom będzie miło i przyjaźnie. 

5.  Czasem dajemy o sobie znać, zapraszamy 
innych, niech przyjdą i z nami bawią się i cieszą.

6.  Myślenie trudzi tylko niewprawnych. Więc się 
wprawiajmy, wprawiajmy!!! Dyskutując, biorąc 
aktywny udział we wszystkim, proponując, 
szukając ideału od święta i na co dzień.

7.  Teatr, muzyka, taniec – to nasze hobby 
zupełnie wystarczające.

8.  Pamiętaj: lubimy się tu wszyscy*.

153



Konstanty Stanisławski 
„Plan (etyki)”, [w:] tegoż „Etyka”, 

przeł. Jadwiga Żmijewska, 
wstępem i objaśnieniami 

opatrzył Henryk Szletyński, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1951, s. 78–81.

Zob. także:

▪ Ireneusz Guszpit „Zbiór zasad”, [w:] tegoż „Sceny z mojego teatru”, 

Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 15–50.

▪ Konstanty S. Stanisławski „Etyka”, przeł. Jadwiga Żmijewska, 

[w:] tegoż „Artykuły, fragmenty, rozmowy”, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1956, s. 11–33, 309–313; a także wyd. 2

„Etyki” z przedmową Tadeusza Gadacza (Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 2010).

▪ Aleksandr Mackin „Ideał moralny Stanisławskiego”, przeł. Jerzy 

Koenig, „Dialog” 1963 nr 1, s. 127–138.

Liczby umieszczone jako drugie 
odnoszą się do 31 punktów 

zamieszczonych w „Planie (etyki)”.

▪

[1] 13)*  Niedopuszczalne jest, aby reżyser 
popisywał się musztrowaniem aktora. 
Niedopuszczalne jest, aby i aktor popisywał 
się szarpaniem nerwów reżysera.

[2] 15)  Aktor obowiązany jest, że względu na 
innych, do gry bez markowania. Jednak 
partnerzy powinni zrozumieć, że jeśli aktor 
będzie ogrywał swoją rolę, żeby pociągnąć 
za sobą leniwego, źle pracującego, tępego 
aktora, to taka robota jest również do 
niczego.

[3] 16)  Uczyć się pracy nad rolą na próbach 
kosztem innych, którzy je popychają 
naprzód. Kuć tekst na ogólnych próbach – 
to przestępstwo.

[4] 29)  Przygnębienie. Niech smucą się w domu, 
a w teatrze niech się uśmiechają. Mocniejsi 
niech im w tym pomogą.

[5] 8)  Koniecznie trzeba notować uwagi. Po 
pierwsze: ma się historię całej roli, według 
której łatwiej ją próbować lub wznawiać 

sztukę. Po drugie: nie wystarcza tylko 
zapisywać, trzeba w domu przemyśleć 
i przyswoić sobie zanotowane.

[6] 4)  Dla dobra pracy zbiorowej trzeba nieraz 
poprawiać swój charakter, przystosować się 
do ogólnej pracy. Wyrobić w sobie, że tak 
powiem, charakter zespołowy.

[7] 10)  Sceny zbiorowe – to stan wojenny, 
ponieważ reżyser jest jeden, a uczestników 
setka. Podczas stanu wojennego każde 
naruszenie porządku karane jest surowiej. 
[…]

[8] 7)  Aktor śledzi, słucha i notuje uwagi tylko 
o swojej roli. A cała sztuka nie obchodzi go.

[9] 31)  Warto dla ogólnej sprawy i celu poświęcić 
i ambicje, i kaprys, i rozpieszczenie, i upór, 
i obraźliwość, i mieszczańskie zasady 
i swawole.

[10] 22)  Aktor i w życiu nosi nazwę swego teatru 
i stwarza jego sławę. I w życiu strzec teatru*.
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Dopisuję w nawiasie 
kwadratowym „psycho” przy 
„fizyczne”, gdyż Stanisławskiemu 
nigdy nie chodziło jedynie 
o fizyczność, ale zawsze 
o działanie będące pochodną 
intencji, ta zaś zawiera element 
woli, chcenia, chęci – tego, 
co w części wypełnia nasze 
życie psychiczne. Stanisławski 
akcentował fizyczność przede 
wszystkim dlatego, że wcześniej 
(zbyt?) silny nacisk kładł na 
pamięć afektywną i emocjonalny 
aspekt w człowieku.

Konstantin Stanisławski 
„Z planu reżyserskiego «Otella»”, 
[w:] tegoż „Praca aktora nad 
rolą. Materiały do książki”, przeł. 
i przypisami opatrzył Jerzy 
Czech, red. Grzegorz Ziółkowski, 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna im. Ludwika Solskiego, 
Kraków 2011, s. 323–324.

Bilet wstępu do Muzeum 
Stanisławskiego w Moskwie

Dom Stanisławskiego w Zaułku 
Leontiewskim w Moskwie 
(obecnie muzeum); tutaj, pod 
numerem 6, w sali na pierwszym 
piętrze twórca pod koniec życia 
pracował z grupą uczniów 
nad metodą działań fizycznych, 
fot. Grzegorz Ziółkowski

▪ Działania [psycho*]fizyczne – Biomechanika – Plastyczność – Gest psychologiczny ▪ 

Proszę sobie przypomnieć, jak wznosi się samolot: 
długo toczy się po ziemi, nabierając pędu. Tworzy się 
ruch powietrza, który unosi maszynę do góry.

Aktor też idzie, rzec można, rozpędza się w dzia-
łaniach fizycznych i nabiera pędu, ma siłę bezwła-
du. W tym czasie za pomocą danych okoliczności 
i magicznych „gdyby” rozpościera niewidoczne 

skrzydła wiary, które unoszą go do góry, w dziedzinę 
wyobraźni, której szczerze uwierzył. Ale czy samolot 
wzniósłby się w górę, gdyby nie miał lotniska, albo 
choćby udeptanego gruntu, na którym mógłby się 
rozpędzić? Oczywiście nie. Dlatego pierwszą naszą 
powinnością jest stworzenie i wydeptanie takiego 
lotniska, jakby wybrukowanego działaniami fizycz-
nymi, silnymi swoją prawdą*.
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Liczby umieszczone jako drugie 
odnoszą się do 44 punktów 

zamieszczonych w „Zasadach 
biomechaniki Wsiewołoda 

Meyerholda”.

– Kiedy aktor boi się okazać wolę, kiedy nie chce 
tworzyć, wtedy ucieka w dywagacje. To jest drepta-
nie konia w miejscu, gdy nie ma siły pociągnąć wozu. 
Żeby działać śmiało, trzeba nie dreptać w miejscu, 
ale wytworzyć w sobie zapał do działania. Chcę 

działać i działam śmiało. Działanie jest wytworem 
woli, intuicji, dywagacje – mózgu, głowy. Mój sys-
tem jest potrzebny wyłącznie po to, żeby swobodnie 
działać mogła twórcza natura artysty. Potrzebny jest 
w tych wypadkach, kiedy nic nam nie wychodzi*.

Zob. także:

▪ Konstantin Stanisławski „Partytura teatralna «Mewy» Czechowa”, 

wstęp Konstantin Rudnicki, przeł. Jerzy Czech, red. naukowa 

Grzegorz Ziółkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 

im. Ludwika Solskiego, Kraków 2014. 

▪ „Odpowiedź Stanisławskiemu. Wydawnictwo pokonferencyjne. 

Kraków 15–16 listopada 2010”, pod red. Beaty Guczalskiej i Ewy 

Gawłowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika 

Solskiego, Kraków 2012.

 ▪ Konstantin Stanisławski „Zarys systemu”, [w:] tegoż „Praca aktora 

nad sobą. Dziennik ucznia”, cz. 2: „Praca nad sobą i swoją techniką 

wykonawczą”, przeł. i przypisami opatrzył Jerzy Czech, 

red. Grzegorz Ziółkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 

im. Ludwika Solskiego, Kraków 2010, s. 462–487.

▪ Katarzyna Osińska „«System» – technika czy wartość?”, [w:] tejże 

„Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, 

Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow”, Wydawnictwo słowo/obraz 

terytoria, Gdańsk 2003, s. 88–97.

▪ Juliusz Tyszka „Między prawdą a doktryną. «System» 

Stanisławskiego w Polsce 1944–1956”, Wydawnictwo Fundacji 

Humaniora, Poznań 2001.

▪ Juliusz Tyszka „Metamorfozy «Systemu Stanisławskiego»”, 

Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1995.

▪ Aleksandr Fewralski „Na ostatnich lekcjach Stanisławskiego”, 

przeł. Jerzy Koenig, „Dialog” 1963 nr 1, s. 139–145.

▪ Konstanty S. Stanisławski „Sztuka aktora i reżysera”, przeł. Zofia 

Szczuka -Chorzelska, Henryk Bieniewski, [w:] tegoż „Artykuły, 

fragmenty, rozmowy”, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1956, s. 220–229, 331.

Wasilij O. Toporkow 
„Stanisławski na próbie. Wspomnienia”, 

przeł. Jerzy Czech, przedmowa 
do wydania polskiego Leszek 

Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 160.

▪

[1] 1)*  Cała biomechanika opiera się na zasadzie: 
jeśli pracuje koniuszek nosa – to pracuje 
całe ciało. […]

[2] 2)  Fabuła w ćwiczeniach jest koniecznością, 
od której trudno się uwolnić. Granie 
ciałem staje się wtedy znacznie łatwiejsze. 
Jednakże fabuła nigdy nie powinna nas 
pochłaniać i należy unikać „ogrywania” 
tematu. Należy zwrócić baczną uwagę na 
każdy element ćwiczenia, wniknąć w jego 
sens (zrozumieć go). Tylko tym sposobem 
osiąga się klarowność w pracy.

[3] 22)  Każdy ruch powinien być w pełni 
świadomy. Każdy element zadania powinien 
mieć swoją „stację czołową” – początek 

i koniec wypełnienia każdego zadania 
powinny być wyraźnie zaakcentowane. 
Punkt wyjścia zawsze powinien być 
oznaczony. Każde ćwiczenie to seria takich 
punktów.

[4] 10)  Całkowity spokój i precyzyjnie uzyskana 
równowaga to wstępne warunki dobrej 
pracy.

[5] 12)  Dbałość o właściwe zapełnienie pola 
gry i zachowanie niezbędnych odstępów 
pomiędzy osobami to zadania każdego 
uczestnika ćwiczeń.

[6] 7)  Podczas ćwiczeń grupowych każdy 
powinien znać swoje miejsce i planować 

„Zasady biomechaniki Wsiewołoda 
Meyerholda”, zebrał i zestawił na 

podstawie obserwacji i wskazówek 
Meyerholda Michaił Korieniew, 

przeł. Małgorzata Jabłońska, 
„Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2014 

(grudzień), nr 124, s. 65, 66. Zob. 
blok tekstów o biomechanice pod 
red. Małgorzaty Jabłońskiej w tym 

zeszycie „Didaskaliów”. 
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Zob. także:

▪ Agnieszka Jelewska „Kinestezja, czyli szósty zmysł”, [w:] tejże 

„Sensorium. Eseje o sztuce i technologii”, Wydawnictwo Naukowe 

UAM, Poznań 2012, s. 59–80.

▪ Katarzyna Osińska „Biomechanika – rekonstrukcja czy 

przetworzenie?”, [w:] tejże „Teatr rosyjski XX wieku wobec 

tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje”, Wydawnictwo 

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 184–190.

▪ Nikołaj Piesoczinskij „Wsiewołod Meyerhold. Teoria względności”, 

przeł. Agnieszka Ludomira Piotrowska, konsultacja przekładu 

Katarzyna Osińska, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 3–4, s. 5–48.

▪ Wsiewołod E. Meyerhold „Przed rewolucją (1905–1917)”, wstęp 

i wybór Jerzy Koenig, przekład Andrzej Drawicz i Jerzy Koenig, 

noty Aleksandr Fewralski, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

Warszawa 1988.

▪ Igor Iljinski „Pamiętnik aktora”, przeł. Seweryn Pollak, Wydawnictwa 

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1962, s. 176–186. 

Wejście do Muzeum -Mieszkania 
Meyerholda w Moskwie, oddziału 
Muzeum Teatralnego im. A.A. 
Bachruszyna, fot. Grzegorz 
Ziółkowski; okładka folderu Muzeum

je w odniesieniu do wszystkich partnerów 
oraz do przestrzeni, w której pracuje. 
Precyzyjna orientacja, rygorystyczna 
kalkulacja i bystre oko w ocenie odległości 
powinny być maksymalnie wyostrzone […].

[7] 8)  Koordynacja ruchu w przestrzeni i w polu 
gry, umiejętność odnalezienia się 
w przepływie grupy, zdolność adaptacji, 
spostrzegawczość i precyzyjna kalkulacja 
odległości – to podstawowe wymagania 
biomechaniki.

[8] 32)  Biomechanika nie toleruje przypadkowości, 
wszystko powinno dziać się świadomie, 
według wstępnych obliczeń. […]

[9] 33)  Powszechne prawo teatru: kto da upust 
temperamentowi na samym początku 
pracy, ten nieuchronnie straci go przed jej 
zakończeniem i zniekształci jej wykonanie.

[10] 39)  Jak muzyka jest zawsze sekwencją 
określonych taktów, które nie rozbijają 
muzycznej całości, tak my ćwiczymy 
z matematyczną precyzją sekwencję 
precyzyjnych przesunięć [ciała], które 
powinny być wyraźnie zarysowane i nie 
powodować zaburzeń ogólnego wzoru.

[11] 40)  Kiedy ćwiczenie rozkłada się na małe 
elementy, należy je wykonywać ‘staccato’; 
‘legato’ pojawia się, kiedy ćwiczenie wyko-
nujemy jako płynną, nieprzerwaną całość.*
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Jewgienij Wachtangow 
„Podświadomość i aktor”, [w:] 
„Jewgienij Wachtangow – co 

zostaje po artyście teatru?”, 
wstęp, kronika, redakcja Katarzyna 

Osińska, Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Wrocław 2008, 

s. 162, 190–191. 

▪

Aktor musi zajmować się plastycznością nie po 
to, by umieć tańczyć, mieć piękny gest lub pięknie 
układać ciało, lecz po to, by zaszczepić swemu ciału 
(ukształtować w sobie) poczucie plastyczności. Bo 
przecież plastyczność to nie tylko ruch; zawiera 
się ona i w kawałku materiału rzuconym niedbale, 
i w zastygłej powierzchni jeziora, i w spokojnie śpią-
cym kocie, i w rozwieszonych girlandach, i w nieru-
chomym, marmurowym posągu. 

Natura nie zna nieplastyczności: przypływ fal, koły-
sanie się gałązki, bieg konia (nawet szkapy), przejście 
dnia w wieczór, nagły wicher, lot ptaków, spokój 
górskich przestrzeni, szalony pęd wodospadu, ciężki 
krok słonia, monstrualność kształtów hipopotama – 
to wszystko jest plastyczne. Nie ma tu zażenowania, 
zakłopotania, skrępowania, wyuczenia. W słodko 
śpiącym kocie nie ma sztuczności i niezręczno-
ści, a ile, mój Boże, jest niezręczności w gorliwym 
młodzieńcu, który rzuca się na złamanie karku, by 
przynieść szklankę wody dla ukochanej.

Aktor winien długo, starannie i świadomie ZASZCZE-
PIAĆ sobie przyzwyczajenie do plastyczności, by 
potem podświadomie móc ją UJAWNIĆ w umiejęt-
ności noszenia kostiumu, nasilenia głosu, umiejętno-
ści fizycznego (dostrzegalnego w formie zewnętrznej) 
przekształcenia się w odtwarzaną postać, w umiejęt-
ności racjonalnego rozprowadzania energii do mięśni, 
lepienia z siebie tego, co się chce, w geście, głosie, 
muzyce mowy, w logice uczuć. […]

Istnieje aktorskie ćwiczenie przypominające numer 
estradowy, nazywa się „bracia syjamscy”. Jego celem 
jest rozwinięcie koncentracji aktora, kontaktu z part-
nerem i orientacji w przestrzeni. Ćwiczeniem tym 
posługiwała się w swojej praktyce pedagogicznej 
wspaniała pedagog, Maria Osipowna Knebel, nie-

gdyś uczennica Studia Czechowa. Warunki wyjścio-
we ćwiczenia wyglądały następująco: 

Dwóch ludzi zrosło się bokami. Lewa ręka jednego – do 
prawej ręki drugiego; lewa noga jednego – do prawej 
drugiego. Tylko głowy zachowały swobodę i mogą oczami 
korygować działanie partnera. Jednak oczy są kiepskimi po-
mocnikami – trzeba czuć się nawzajem każdym mięśniem, 
każdym muskułem. Poruszanie się synchroniczne jest 
bardzo trudne, ale synchroniczność musi być zachowana.

Opisując to ćwiczenie, Knebel podała przykład:

Pamiętam jak podczas jednego z wieczorów studyjnych 
„braci syjamskich” pokazywali Czechow i Wachtangow. 
Jedli obiad, nakrywali do stołu, otwierali butelkę wina itp. 
Było to nie tylko szalenie śmieszne, ale też swoją perfek-
cyjnością robiło duże wrażenie. Ręka jednego trzymała 
łyżkę, ręka drugiego przełamywała chleb. Jeden miał 
w ręku nóż, drugi – widelec. Kroili mięso, solili jedzenie, 
brali musztardę, pili kompot. Ten, który trzymał w ręku 
łyżkę, ostrożnie podnosił ją do ust bliźniaka, a potem do 
swoich. Wydawało się, że szyje obu wydłużały się, z taką 
zręcznością pomagały one rękom. Potem myli naczynia. 
[...] A kończyło się to wszystko zabawnym numerem 
tanecznym. Najciekawsze było to, że w działaniach tych 
uczestniczyły dwie głowy, dwa mózgi. I „bliźniacy” oka-
zywali sobie nawzajem wielkie zainteresowanie. Coś tam 
paplali, opowiadali różne historyjki, śmiali się, dodawali 
sobie animuszu. Etiudy Michaiła Czechowa i Wachtangowa 
robiły wrażenie improwizacji, i były improwizacją, ale prze-
prowadzoną w oparciu o znakomicie opanowane reguły 
zachowania scenicznego*.

Zob. także:

Jewgienij Wachtangow „Poszukiwania”, wybór i przekład Henryk 

Bieniewski, wstęp Henryk Bieniewski i Edward Csato, noty Jerzy 

Koenig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1967.
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Michaił A. Czechow 
„O technice aktora”, 
oprac. i tłum. Marek Sołek, 
Wydawnictwo Akasha, Kraków 
1995, s. 49, 79. Wyd. 2 – Arche 
i Stage Art, Kraków 2000.

Zob. także:

▪ Mariusz Orski „Miłość i technika (aktorska). Słuchając ostatnich 

wywiadów Michaiła Czechowa”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 

2003 nr 54–55–56 (kwiecień–czerwiec–sierpień), s. 97–100.

▪ Andrzej Majczak „Komu metodę!”, „Dialog” 1999 nr 1, s. 131–137.

▪ Michaił Czechow „Lekcje dla aktora zawodowego. Lekcja I – 

«Dlaczego metoda jest potrzebna w dzisiejszym teatrze?» (wykład 

w dniu 7 listopada 1941 r.)”, przeł. Grzegorz Janikowski, „Teatr” 

1994 nr 9, s. 19–22; „Lekcja dla aktora zawodowego. Lekcja XI 

(wykład 12 grudnia 1941)”, „Teatr” 1995 nr 1, s. 27.

▪ Michał Czechow, Zbigniew Zapasiewicz „Psychologia twórczości 

aktorskiej. Ankieta”, pytania ankiety oraz odpowiedzi Michaiła 

Czechowa przeł. Czesław Kuśmierek, „Teatr” 1994 nr 10, s. 11–15.

▪ Michaił Czechow „O technice aktora”, przeł. Janusz Gazda, 

„Kwartalnik Filmowy” 1994 nr 5, s. 19–44; nr 6, s. 15–28; nr 7–8, 

s. 15–22.

▪ Michaił Czechow „O Meyerholdzie”, przeł. A.W., „Teatr” 1993 

nr 4, s. 34.

▪ Tadeusz Łomnicki „Michaił Czechow: teoria, praktyka, ironia”, 

„Dialog” 1991 nr 12, s. 97–99.

▪ Mariusz Orski „Kryzys i przemiana, czyli wstęp do metody 

Michaiła Czechowa”, „Notatnik Teatralny” 1991 nr 1 (wiosna), 

s. 91–100.

▪

Istnieje rodzaj ruchów, gestów różnych od natu-
ralistycznych i odnoszących się do nich tak, jak 
całość do części. Z nich, jako źródeł, biorą wszystkie 
naturalistyczne, charakterystyczne gesty częścio-
we. Istnieją na przykład ogólne gesty odpychania, 
przyciągania, zamknięcia. Z nich powstają wszyst-
kie indywidualne gesty odpychania, przyciągania, 
zamknięcia, które będziesz robił po swojemu, a ktoś 
inny po swojemu. Gesty OGÓLNE, nie zauważające 
tego, wykonujemy w naszej duszy.

Zastanów się przykładowo nad ludzką mową, co 
dzieje się w tobie, kiedy mówisz lub słyszysz takie 
wyrażenia jak:

DOJŚĆ do wniosku
ZAHACZYĆ o problem
ZERWAĆ stosunki
WYKRĘCIĆ SIĘ od odpowiedzialności
WPAŚĆ w rozpacz
POSTAWIĆ pytanie itp.

O czym mówią wszystkie te czasowniki? 
O GESTACH – jasno określonych i wyrazistych. […]

Nie powinno być czysto fizycznych ćwiczeń. Jest 
typ aktorów głęboko czujących swoje role, lecz nie 
mogących wyrazić i przekazać widzowi ze sceny 
swoich przeżyć w całej pełni. Ich życie wewnętrzne 
jest skrępowane niewyćwiczonym, niezręcznym 
ciałem. Proces prób i gry na scenie często jest dla 
nich męczącą walką z własnym ciałem. Każdy aktor, 
w mniejszym lub większym stopniu, cierpi z powodu, 
który stawia mu ciało. Ćwiczenia ciała są potrzebne, 
lecz powinny być one zbudowane na innej zasadzie 
niż te, które zwykle stosuje się w szkołach teatral-
nych. Gimnastyka, rytmika, szermierka, taniec, 
akrobatyka w małym stopniu służą rozwojowi ciała, 
czyniąc je sztywnym i niepodatnym na niuanse prze-
żyć wewnętrznych. Ciało aktora powinno rozwijać 
się pod wpływem impulsów DUCHOWYCH. Wi-
rowanie myśli (wyobraźni), uczuć, woli, przenikając 
ciało, czyni je ruchliwym, wrażliwym i elastycznym. 
Dlatego w proponowanej metodzie nie znajdziesz 
ćwiczeń czysto fizycznych*. 159



▪ Lekarstwo ▪ 

1.  Na przeciąg lat trzydziestu należy wypędzić 
z teatru wszystkie pozostałe sztuki. Dekoracje 
do poszczególnych sztuk zastąpmy dekoracją 
teatru, mając na względzie jedynie wyrazistość 
wszelkich akcji, jakie tylko można sobie 
wyobrazić.

2.  W ciągu pierwszych dziesięciu lat tego 
trzydziestoletniego okresu obowiązuje 
zakaz jakichkolwiek nadbudówek na scenie 
w rodzaju: stołków, schodów, tarasu, balkonu 
itp. Aktor powinien narzucić widowni 
przeświadczenie, że znajduje się u góry, a jego 
partner na dole, mimo że obaj znajdują się na 
tym samym poziomie.

 Następnie pozwolimy na wprowadzenie tych 
elementów, pod warunkiem, że przyczynią one 
maksymalne trudności aktorowi.

3.  W przeciągu pierwszych dwudziestu lat tego 
trzydziestoletniego okresu obowiązuje zakaz 
wydawania jakichkolwiek dźwięków z gardła.

 Przez następnych pięć lat pozwolimy na 
wprowadzenie nieartykułowanych okrzyków.

 Na koniec, w ciągu ostatnich pięciu lat 
trzydziestoletniego okresu wprowadzimy słowo 
mówione, pod warunkiem, że znajdzie je sam 
aktor*.

Étienne Decroux „O sztuce mimu”, 
przeł. Jerzy Litwiniuk, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1967, s. 45.

Jacques Lecoq „Ciało poetyckie. 
Nauczanie twórczości teatralnej”, 

przeł. Magdalena Hasiuk-
-Świerzbińska, konsultacja 

Katarzyna Regulska, Instytut 
im. Jerzego Grotowskiego, 

Wrocław 2011, s. 100, 159–160.

Przed wejściem do paryskiej szkoły Jacques’a Lecoqa, 
fot. Grzegorz Ziółkowski

Zob. także:
▪ Marco De Marinis „Etienne Decroux and His Theatre Laboratory”, 

Icarus Publishing Enterprise, Routledge, Holstebro, Malta,
Wrocław, London, New York 2015.
▪ Grzegorz Ziółkowski „Z perspektywy piwnicy. Étienne Decroux 

– przypomnienie”, [w:] „Ko -mediana. Prace ofiarowane Profesor 
Dobrochnie Ratajczakowej”, pod red. Ewy Guderian -Czaplińskiej 
i Krzysztofa Kurka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 
Poznań 2013, s. 275–289.

▪ Agnieszka Łukaszewicz -Posyniak „Decroux – mim cielesny”, 
„Dialog” 1999 nr 2, s. 153–158.
▪ Jean -Louis Barrault „Decroux”, [w:] tegoż „Wspomnienia dla jutra”, 

przeł. Ewa Krasnowolska, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 
Warszawa 1977, s. 92–95.

▪ Ciało poetyckie ▪ 

„Ciągnąć/pchać” z przodu odpowiada relacji ty –ja. 
[…] Kocham, ciągnę! Nienawidzę, pcham!

Aktorowi w fizycznym odczuciu dynamiki tekstu 
mogą pomagać inni, którzy go ciągną, pchają lub 
przytrzymują. Dzięki ćwiczeniom tego typu, zasto-
sowanym do każdego tekstu, potwierdzamy, że głos 
ulega przemianie, stając się prawdziwym głosem 
ciała. […] różnica pomiędzy „przemową” a „wypowie-
dzią”. Podczas gdy przemowa dotyczy słów, wypo-
wiedź angażuje ciało*.

Zob. także:

▪ Grzegorz Ziółkowski „Ciało w ruchu”, „Didaskalia. Gazeta 

Teatralna” 2001 nr 46 (grudzień), s. 118–120.

▪ Grzegorz Ziółkowski „Jacques Lecoq – między mimem a teatrem 

gestu”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 35 (luty), s. 37–41.
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Bertolt Brecht „Krótki opis 
nowej techniki sztuki aktorskiej 
mającej na celu wywołanie 
efektu obcości”, przeł. Zbigniew 
Krawczykowski, „Dialog” 1959 
nr 7, s. 118–127. Przedruk [w:] 
„Teatr w kulturze. Zagadnienia 
i wybór tekstów”, oprac. 
Wojciech Dudzik i Leszek 
Kolankiewicz, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 1991, s. 167–178. 

Zob. także:

▪ Bertolt Brecht „Efekty osobliwości w chińskiej sztuce aktorskiej”, 

przekł. zbiorowy, [w:] „Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej”, 

pod red. Ewy Guderian -Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego, 

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań 

Teatralno -Kulturowych, Wrocław 2005, s. 173–184.

▪ Adam Krzemiński „Efekt obcości”, „Dialog” 1998 nr 2, s. 70–76. 

Zob. też inne artykuły w tym „Brechtowskim” zeszycie „Dialogu”. 

▪ Bertolt Brecht „Eliminacja iluzji i wczuwania się”, [w:] tegoż 

„Wartość mosiądzu”, przekł. zespołowy, pod red. Wernera Hechta, 

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 84–89.

▪ Bertolt Brecht „Małe organon dla teatru”, przeł. Adolf Sowiński, 

„Pamiętnik Teatralny” 1955 z. 1, s. 39–62.

▪ „Rozmowy o dramacie. Teorie aktorskie Brechta” (stenogram 

dyskusji odbytej w redakcji „Dialogu” 29 maja 1959 r. z udziałem 

Erwina Axera, Aleksandra Bardiniego, Jana Kreczmara 

i Konstantego Puzyny), „Dialog” 1959 nr 7, s. 128–139.

▪ Efekt obcości ▪ 

Celem tej techniki „efektu obcości” (‘Verfremdungs-
effekt’) było umożliwienie widzowi badawczej, kry-
tycznej postawy wobec przedstawianego zdarzenia. 

Założeniem wywoływania efektu obcości jest zasa-
da, że aktor, pokazując coś publiczności opatruje to 
wyraźnym gestem pokazywania. Pojęcie czwartej 
ściany, która fikcyjnie zamyka scenę przed publicz-
nością, dzięki czemu powstaje iluzja, że wydarzenie 
sceniczne odbywa się w rzeczywistości, bez udziału 
widowni – musi naturalnie odpaść. W tych warun-
kach powstaje dla aktora zasadnicza możliwość 
zwracania się bezpośrednio do publiczności. […]

Aktor nie dopuszcza na scenie do CAŁKOWITEGO 
WCIELENIA SIĘ w postać, którą przedstawia. Nie jest 
on Learem, Harpagonem, Szwejkiem, on POKAZUJE 
tych ludzi. Podaje ich wypowiedzi możliwie najpraw-
dziwiej, prezentuje ich zachowanie się tak dobrze, jak 
mu na to pozwala jego znajomość człowieka, ale nie 
usiłuje wmawiać w siebie (a tym samym w innych), 
że w ten sposób wciela się w daną postać bez reszty. 

Aktor zrozumie, o co chodzi, gdy jako przykład gry 
bez całkowitego wcielenia się wskażemy grę reżysera 
czy też kolegi, który pokazuje im jakieś szczególne 
miejsce wykonania roli, zachowując postawę czło-
wieka, który coś proponuje. […]

Stanowisko, które zajmuje aktor, jest stanowiskiem 
społeczno -krytycznym. Przedstawiając własne 
ujęcie zdarzeń i charakterystykę postaci, aktor 
uwypukla te cechy, które są wytworem stosunków 
społecznych. W ten sposób jego gra staje się jakby 
kolokwium (na temat sytuacji społecznych) z udzia-
łem publiczności, do której się zwraca. Aktor zaleca 
widzowi, aby każdy, stosownie do swojej przyna-
leżności klasowej, sytuacje te usprawiedliwił lub też 
odrzucił.

To jest właśnie celem efektu obcości, aby nacecho-
wać nią podległy wszystkich zdarzeniom „gest spo-
łeczny” („Gestus”). Przez gest społeczny rozumie się 
mimiczny i gestyczny wyraz stosunków społecznych, 
w których pozostają ludzie określonej epoki*. 

161



Słynna brazylijska ‘jogo do 
bicho’ to nielegalna gra 

hazardowa, ciesząca się ogromną 
popularnością szczególnie wśród 
ludzi biednych. Na jej temat zob.: 

„Nielegalny hazard w Brazylii. 
Zadziwiająca popularność 

gry w zoo”, przeł. Agnieszka 
Witkowska. Cytuję początek 
tego tekstu: „W 1888 r. Joao 

Batista, baron Drummond, 
otworzył w Rio de Janeiro zoo. 

By rozkręcić interes, drukował na 
biletach obrazki ze zwierzętami. 

Codziennie pod koniec dnia 
wciągał na stojący w ogrodzie 

maszt flagę z podobizną innego 
zwierzęcia. Ten, kto miał na 

bilecie rysunek zwierzęcia 
widniejącego na fladze, wygrywał 

dwudziestokrotność ceny 
biletu. Bardzo szybko okoliczni 
mieszkańcy zaczęli się zakładać, 

jakie zwierzę pojawi się 
na fladze. Sama wizyta w zoo 

stała się mniej ważna od 
hazardu. Jak mówią historycy, 

już w połowie lat 90. XIX w. 
‘jogo do bicho’, gra w zwierzęta, 

«wymknęła się z zoo»”. 
Ze strony: www.rmf24.pl/

ciekawostki/news -nielegalny-
-hazard -w -brazylii -zadziwiajaca-

-popularnosc -gry -w-,nId,604447. 
Dostęp 19 lutego 2015.

Augusto Boal „Gry dla aktorów i nie 
aktorów”, przeł. Maciej Świerkocki, 

Wydawnictwo Cyklady, Drama 
Way Fundacja Edukacji i Kultury, 

Warszawa 2014, s. 180–181.

▪ Gra w zwierzęta* ▪ 

15. Zwierzęta
Żeby mieć z tej zabawy jak najwięcej korzyści, należy 
doprowadzić ją do skrajności. Rozdajemy aktorom 
na chybił trafił kartki z nazwami zwierząt, samca 
lub samicy; aktorzy o tym nie wiedzą, ale wszystkie 
zwierzęta w tym ćwiczeniu występują w parach. 
Na sygnał Dżokera wszyscy jednocześnie zaczynają 
„grać” swoje zwierzęta – czyli tworzą ich reali-
styczny, surrealistyczny, symboliczny, poetycki albo 
jakiś inny wizerunek. Dżoker podkreśla, że aktorzy 
nie powinni ograniczać się do jednego znaczącego 
szczegółu i że rozbudowując wizerunek, muszą 
starać się pokazać jak najwięcej charakterystycznych 
dla danego zwierzęcia detali – ogon, skrzydła, ruchy 
głowy, szybki albo powolny sposób poruszania się, 
sposób siedzenia, huśtania się na gałęzi itp. Po kilku 
minutach Dżoker podsuwa im kilka propozycji:

1. Zwierzęta są głodne, a aktorzy muszą pokazać, 
jak jedzą. Łapczywie? Powoli? Ukradkiem? 
Nieruchomo? W ruchu? Bojaźliwie? 
Agresywnie?

2. Zwierzętom chce się pić. Jak piją? 
Wielkimi haustami czy małymi łyczkami? 
Z roztargnieniem, czy całkowicie skupione na 
tym, co robią?

3. Zwierzęta walczą między sobą. Aktorzy 
powinni pokazać, w jaki sposób ich zwierzę 
manifestuje złość, agresję, przemoc, nienawiść.

4. Zwierzęta są zmęczone i kładą się spać. Jak? 
Na stojąco, na siedząco, na leżąco? Na gałęzi.

5. Zwierzęta budzą się i zaczynają mieć się ku 
sobie. Każde szuka samca lub samicy swojego 
gatunku. Dżoker przypomina aktorom, by ani 
na chwilę nie przestawali grać swoich zwierząt, 
bo tylko wtedy mogą zostać rozpoznani 
przez kolegów. Jeśli aktor przestanie grać, by 
obserwować innych, wtedy oczywiście żaden 

z uczestników nie będzie w stanie rozpoznać, 
jakim taki aktor jest zwierzęciem. Kiedy 
„zwierzętom” wydaje się, że znalazły partnera 
lub partnerkę swojego gatunku, odgrywają 
z nim lub z nią „scenę miłosną” – oczywiście 
zachowując się w sposób typowy dla danego 
zwierzęcia. Na przykład byk i krowa będą 
bardziej rozgorączkowane i gwałtowne niż koń 
i klacz, które okazują sobie więcej czułości, 
liżą się i ocierają o siebie. Kogut i kura nie 
zachowują się tak samo, jak para nosorożców. 

W końcu „zwierzęta” parami odchodzą na bok 
i ujawniają swoją zwierzęcą tożsamość partnerom, 
ale ćwiczenie na tym się nie kończy! Dlatego właśnie 
nie należy rozmawiać, a nade wszystko nie zdra-
dzać reszcie grupy, kim jesteście. Dżoker zaprasza 
chętne pary z powrotem na środek sali, aby na nowo 
odegrały tam swoją scenę miłosną. Jeśli pozostali 
uczestnicy są pewni, że wiedzą, jakie zwierzęta ob-
serwują, wydają typowe dla danego gatunku okrzyki 
– ryczą jak lwy, pieją jak koguty, i tak dalej. Jeżeli 
trafnie uda im się odgadnąć tożsamość zwierząt, 
odpadają z gry.

Dżoker może także zaproponować widzom, by 
weszli na środek sali i wzbogacili przedstawienie, 
a zwłaszcza jego aspekt wizerunkowy, odtwórczy, 
demonstrując inne elementy wizualne czy cechy 
charakterystyczne, których nie zdołała pokazać 
dana para.

Wybrane zwierzęta muszą się mocno różnić między 
sobą: powinny to być kotowate, gady, ryby, duże 
ptaki, owady, i tak dalej. Dobrym pomysłem jest 
także uwzględnienie wśród par zwierząt „mężczy-
zny” i „kobiety” (homo sapiens), bo uczestnicy często 
mają problem z ich zidentyfikowaniem*.
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▪ Samopenetracja duchowa ▪ 

Technika kompozycyjna aktora jest tylko częścio-
wym aspektem gry, inaczej mówiąc jest jednym 
z jej biegunów. Reprezentuje biegun dyscypliny 
formalnej, bez której gra aktora byłaby chaotyczna 
i niezrozumiała, a więc dyletancka. Jednakże gra, 
ograniczająca się do dyscypliny formalnej byłaby 
zimna, stałaby się niedającą się niczym uzasadnić 
wirtuozerią i nie pozwoliłaby na wykorzystanie 
utajonych pokładów twórczych aktora. W przed-
stawieniu z udziałem takich aktorów rola twórcy 
przypadłaby tylko reżyserowi, aktor zaś stałby się 
– siłą rzeczy – marionetką w ręku reżysera, „treso-
waną małpą”.

Właściwie zasadniczym, najtrudniejszym i naj-
bardziej tajemniczym, lecz i najbardziej twórczym 

czynnikiem w pracy aktora jest jego samopene-
tracja duchowa. Akt twórczy porównać można do 
pewnego rodzaju spowiedzi, która jest transgresją, 
ponieważ wypływa z obszarów wewnętrznych, czę-
sto nieznanych samemu twórcy, które uświadamia 
on sobie w chwili uzewnętrznienia twórczego. Ta 
zasada odnosi się również do aktora.

Gra jest aktem spowiedzi na pograniczu transgresji, 
oznacza odkrywanie wszystkiego, co najbardziej 
intymne i, świadomie lub nieświadomie, jednostka 
wolałaby ukryć w życiu codziennym. Jest atakiem na 
coraz głębsze pokłady życia wewnętrznego aktora, 
jego skojarzenia, traumy, doświadczenia, pragnienia, 
krótko mówiąc: na cały arsenał doskonale ukryty 
pod „maską” codzienności*.

Zob. także:

▪ Artur Domosławski „Nowe szaty radykała: Lula”, [w:] tegoż 

„Gorączka latynoamerykańska”, wyd. 2 poprawione, Świat Książki, 

Warszawa 2010, s. 410–418.

▪ Augusto Boal „Nieposłuszny protagonista”, przeł. Adela Karsznia; 

Agnieszka Król „Widz to zawsze mniej niż człowiek”; Sabina 

Dziadecka „Laboratorium rzeczywistości. Kreowanie przyszłości 

w doświadczeniu scenicznym”, , „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 

2008 nr 84 (kwiecień), s. 50–53, 54–63, 64–69.

▪ Katarzyna Kacprzak „Teatr dla rewolucjonistów i «chorych 

na świat»”, [w:] „Teatr: ciało i cień”, pod red. Ewy Guderian-

-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego, „Poznańskie Studia 

Polonistyczne”, Poznań 2000, s. 165–188.

Zestawienie źródeł na temat twórczości Grotowskiego 

publikowanych do 2007 r. włącznie znajduje się [w:] Grzegorz 

Ziółkowski „Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów 

rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998)”, Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Wrocław 2007.

Zob. także:

▪ Dariusz Kosiński „Grotowski. Profanacje”, Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Wrocław 2015.

▪ Gabriele Vacis „Awareness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim”, 

przeł. Katarzyna Woźniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2015.

▪ Ludwik Flaszen „Grotowski & Company. Źródła i wariacje”, red. 

Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014.

▪ „Grotowski – narracje”, zespół redakcyjny: Agata Chałupnik, Zofia 

Dworakowska, Małgorzata Terlecka -Reksnis, Joanna Woźnicka, 

wstęp i red. naukowa Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Uniwersytet Warszawski, Wrocław, Warszawa 2013.

▪ Zbigniew Osiński „Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, 

studium”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.

▪ Jerzy Grotowski „Teksty zebrane”, red. zespół, Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław, Warszawa 2012.

▪ Serge Ouaknine „«Książę Niezłomny». Studium i rekonstrukcja 

spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium”, przeł. 

Juliusz Tyszka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011. 

▪ James Slowiak, Jairo Cuesta „Jerzy Grotowski”, przeł. Koryna 

Dylewska, red. nauk. Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

▪ Dariusz Kosiński „Grotowski. Przewodnik”, Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Wrocław 2009.

Eugenio Barba „Technika gry 
aktorskiej jako samopenetracja 
i odrzucenie naturalizmu”, autor 
przekładu nieznany, „Performer” 
2014 nr 8, „Pięćdziesiąt lat 
Odin Teatret”, pod red. Dariusza 
Kosińskiego, ze strony: 
www.grotowski.net/performer/
performer-8/technika -gry -aktorskiej-
-jako -samopenetracja -i -odrzucenie-
-naturalizmu. Dostęp 8 lutego 2015.
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▪ Pre -ekspresywność ▪ 

Ścisłe rozróżnienie między teatrem a tańcem odsła-
nia głęboką ranę, przerwę w tradycji, która nieustan-
nie grozi, że aktora będzie ściągać w stronę niemoty 
ciała, a tancerza w stronę wirtuozerii*.

Zob. także:

▪ „Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską”, wstęp i red. 

Zofia Dworakowska, oprac. Monika Blige, Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego, Wrocław 2014.

▪ Eugenio Barba „Spalić dom. Rodowód reżysera”, przeł. Anna 

Górka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, Warszawa 2011.

▪ Lluís Masgrau „Technika i kreatywność”, przeł. Agnieszka Cieślak, 

pod red. Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości 

Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno -Kulturowych, 

Wrocław 2005.

▪ Eugenio Barba „Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie 

w Polsce i 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby”, 

przeł. Monika Gurgul, red. merytoryczna Zbigniew Osiński, 

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań 

Teatralno -Kulturowych, Wrocław 2001.

▪ Zbigniew Osiński „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty”, 

wyd. 2, 2 tomy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

▪ Leszek Kolankiewicz „Aktorstwo w teatrze Grotowskiego”, 

[w:] „Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego 

Grotowskiego i Teatru Laboratorium”, pod red. Janusza Deglera 

i Grzegorza Ziółkowskiego, wstęp Grzegorz Ziółkowski, Instytut 

im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 273–279. [Przedruk 

[za:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995 nr 2, s. 72–73.]

▪ Thomas Richards „Punkt graniczny przedstawienia”, rozmawiała 

Lisa Wolford, przeł. Artur Przybysławski, konsultacja Magda 

Złotowska, red. przekł. i przygotowanie do druku Grzegorz 

Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego 

i Poszukiwań Teatralno -Kulturowych, Wrocław 2004.

▪ Jerzy Grotowski „Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu”, 

przeł. Magda Złotowska, [w:] Thomas Richards „Pracując 

z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz 

esej «Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu» Jerzego 

Grotowskiego”, przeł. Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, 

Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, s. 151–175.

▪ Lisa Wolford „Akcja. Początek, którego nie można przedstawić”, 

przeł. Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 

nr 29 (luty), s. 18–27.

Eugenio Barba „Canoe z papieru. 
Traktat o Antropologii Teatru”, przeł. 

Leszek Kolankiewicz i Dagmara 
Wiergowska -Janke, red. wyd. pol. Leszek 

Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 43.

Grotowskiego, Wrocław 2014.

▪ Eugenio Barba „Spalić dom. Rodowód reżysera”, przeł. Anna 

Górka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, Warszawa 2011.

Teatralno -Kulturowych, Wrocław 2001.

Siedziba Odin Teatret Eugenia Barby 
w Holstebro, fot. Grzegorz Ziółkowski
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▪

Powołam się raz jeszcze na Bachtina. Mówił on 
o swojej niewierze w racjonalizowanie sensów. 
Postulował natomiast pewien oryginalny sposób 
pojmowania i odczuwania świata, który nazywał 
filozoficzno -artystycznym przyswajaniem sensów. 

Rozumiem, że takie przyswajanie dokonuje się 
w akcie artystycznym, w tym, co ja, na swój użytek, 
nazywam „odczynianiem”.

Odczyniać można śpiewając, grając na instrumencie, 
wykonując działania ruchowe, pisząc czy „krzycząc 
na niebo”.

Odczynianie jest wtedy, kiedy człowiek spełnia się 
w danym akcie, ale również i wtedy, kiedy wszystkie 
swoje siły pobudza do trudu, który jawi mu się jako 
coś do udźwignięcia; zadanie ponad siły.

W chwilach krytycznych, skrajnych, odczynia się 
życie swoje.

Odczyniać można też świat, kiedy przyswaja się 
go prerefleksyjnie, by w momencie przyswajania 
nazywać to, co przenika we mnie, imieniem tego, 
co czynię. Jest to rodzaj poezji naturalnej i rodzaj 
widzenia. Odczynianie ma siłę sprawczą, powoduje 
następstwa, od których nie można się uchylić. Pozo-
stawiają one niezatarty ślad.

W praktykach teatralnych, to znaczy w tym, co upra-
wiamy, kluczową jest zasada powtarzalności aktu.

Dzięki odczynianiu każde powtórzenie może być 
żywe, może być, przy ścisłym odtworzeniu party-
tury, zdarzeniem – za każdym razem – nowym dla 
aktorów. Wzmacnia technikę, ale równocześnie każe 
schodzić w głąb*.

Włodzimierz Staniewski „Odczynianie 
świata”, rozmowa ze Zbigniewem 

Taranienką, „Polska Sztuka Ludowa. 
Konteksty” 1991 nr 3–4, s. 48, 46.

▪ Muzyczność – Odczynianie – Wzajemność ▪ 

Wszelkie środki wyrazu wywodzą się lub pozostają 
w związku z muzycznością, z muzycznym odczuwa-
niem świata. Najważniejszym źródłem jest muzyka 
natury, muzyka pierwsza. 

Umiejętność jej słyszenia pozwala kojarzyć ze sobą 
i harmonizować tony i zjawiska, z pozoru pozostają-
ce wobec siebie w zupełnym niewspółbrzmieniu.

Muzyka jest także sposobem postrzegania. Gdy się 
stoi nad strumieniem, u wodospadu, i słucha jego 
szumu, który układa się w równe takty, a jednocze-
śnie słyszy się głosy ptaków z drzew, wgrywające 
się rytmicznie w ostinatowe granie spadającej wody 
i nagle widzi się przepływającą rybę – jej obraz wta-
pia się w muzykę natury i sam staje się muzycznym 
tonem. 
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▪

Wzajemność międzyaktorska (czytaj: kontakt; 
zbliżenie; przywoływanie; zderzenie; ‘intercourse’; 
‘encounter’) jest momentem zarówno łaski, jak i ka-
tastrofy. Jak w sprawie zwanej sercową.

Przychodzenie do siebie, zbliżanie się i oddalanie 
to akt najczystszej teatralnej chemii. Nie wejścia 
i wyjścia uważane często za moment magii teatru, 
a przychodzenie do siebie wzajem i odchodzenie. 

Tak, tylko że moment sprawczy pojawia się wtedy, 
kiedy Jeden z Dwóch partnerów bez reszty gra dla 
Drugiego. Kiedy spowiadający się ma powiernika 
(bez względu na hierarchię ról), kiedy miłujący ma 
miłośnika, unieszczęśliwiający swojego nieszczęśni-
ka, wojujący – przeciwnika lub sojusznika, żebrzą-
cy – dobroczyńcę. Przestaję być sobą bo… jestem 
z Nim lub wobec Niego*.

Ilustracje z książki Gregoria 
Lambranziego „New and Curious 
School of Theatrical Dancing. 
The Classic Illustrated Treatise on 
Commedia dell’Arte Performance” 
(Dover Publications 2002). Traktat 
ten, autorstwa włoskiego tancmistrza, 
opublikowany został po raz pierwszy 
w 1716 r. w Norymberdze. W tym 
dwujęzycznym niemiecko -włoskim 
wydawnictwie znalazły się czarno-
-białe ryciny przedstawiające 
sceny pantomimiczne, taneczne 
i akrobatyczne z komedii 
‘dell’arte’. „Gardzienickie” 
ćwiczenia wzajemnościowe 
jako żywo przypominają działania 
ukazane na powyższych ilustracjach.

Włodzimierz Staniewski 
„Jak nie być sobą. Jak być nim. 
O wzajemności i aktorstwie. 
Notatki do wykładu”, [w:] 
„Obecność aktora. Wykłady 
otwarte”, kurator Małgorzata 
Dziewulska, redaktor tomu Marcin 
Rochowski, Teatr Narodowy, 
Warszawa 2008, s. 145.

Zob. także:

▪ Ireneusz Guszpit „Dwa teatry – dwa światy. Opowieści”, 

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012, 

s. 95–152.

▪ „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2008 nr 1 („Dwa teatry – 

dwa światy”: Reduta Osterwy i „Gardzienice”).

▪ „«Gardzienice». Praktykowanie humanistyki”, CD-rom z esejem 

teatralnym Włodzimierza Staniewskiego, Ośrodek Praktyk 

Teatralnych „Gardzienice”, „Dialog”, Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa Raszewskiego, Gardzienice, Warszawa 2006.

▪ Tadeusz Kornaś „Gardzienice: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek 

Praktyk Teatralnych”, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2004.
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▪ Zwierzęca energia – Gramatyka stóp ▪ 

Ostatnio za bardzo przyzwyczailiśmy się do gry akto-
rów filmowych i telewizyjnych i skłonni jesteśmy są-
dzić, że w grze aktora najważniejszy jest wyraz twarzy. 
Wydaje się nam, że wystarczy spojrzeć na czyjąś twarz, 
by można było odczytać myśli i uczucia tej osoby. To 
dlatego kino i telewizja przesadnie często posługują się 
zbliżeniami twarzy. Tymczasem jest chyba oczywiste, 
że jeśli chcemy na podstawie wyrazu twarzy wyczuć 
prawdziwy charakter człowieka, powinniśmy przyjrzeć 
się jej, uwzględniając całą sylwetkę. Tym, co odbieramy 
w pierwszej kolejności, jest bowiem ilość i rodzaj ener-
gii, jaka emanuje z drugiego człowieka. Dopiero potem 
patrzymy na poszczególne części ciała. Tą najbardziej 
wyrazistą, dostarczającą wskazówek do zrozumienia, 
co dzieje się w duszy danej osoby, jest twarz.

Aktor na scenie posługuje się różnymi rodzajami 
fizycznej energii i dozuje ją w różnych ilościach, 

by nadać swoim słowom i zachowaniu wrażenie 
realności. Wytwarza dzięki temu specjalną więź 
między sobą a widzem, coś, co należałoby nazwać 
„stanem przedjęzykowym”, od którego zależy ko-
munikacja. Według mnie najważniejsza jest wtedy 
praca dolnej partii ciała, a zwłaszcza sposób, w jaki 
poruszają się stopy. Aktor jednak, w odróżnieniu 
od tancerza, nie może poprzestać tylko na pracy 
ciała. Aktor również mówi, a poprzez wypowia-
danie słów zmienia się czucie ciała. Mówi, mając 
jednocześnie świadomość każdego wykonywa-
nego ruchu – wymaga to ogromnej siły fizycznej. 
Zwłaszcza że jego słowa musi usłyszeć wiele osób, 
i to bez pomocy nie -zwierzęcej energii. Jeśli na 
przykład zabraknie mu oddechu, zacznie mówić 
niewyraźnie i jego głos nie dotrze daleko. Dlatego 
też niezbędną umiejętnością aktora jest kontrola 
oddechu.

▪ Leszek Kolankiewicz „Muzyczna struktura mitów”, [w:] tegoż 

„Wielki mały wóz”, Wydawnictwo słowo/oraz terytoria, Gdańsk 

2001, s. 113–178.

▪ „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2001 nr 1–4 (m.in. nt. 

spektaklu „Metamorfozy”).

▪ Grzegorz Ziółkowski „«Dźwięk mnie uderzył – nagle moje ciało...». 

«Żywot protopopa Awwakuma» w realizacji Stowarzyszenia 

Teatralnego „«Gardzienice»”, [w:] „Teatr: ciało i cień”, pod red. Ewy 

Guderian -Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego, „Poznańskie 

Studia Polonistyczne”, Poznań 2000, s. 47–82.

▪ Zbigniew Taranienko „Gardzienice: praktyki teatralne 

Włodzimierza Staniewskiego”, Wydawnictwo Test, Lublin 1997.

Tadashi Suzuki „Czym jest teatr?”, 
przeł. Anna Sambierska, wstęp i red. 

nauk. Henryk Lipszyc, Instytut 
im. Jerzego Grotowskiego, 

Wrocław 2012, s. 40, 45, 65.

▪

W mojej metodzie treningu aktorskiego przykładam 
szczególną wagę do dolnej partii ciała, zwłaszcza 
nóg. Wierzę bowiem, iż właśnie poczucie styczności 
ciała z ziemią stanowi klucz do aktywnego funkcjo-
nowania organizmu, i że jest to punkt wyjścia do 
działań teatralnych.

Podstawą gry scenicznej jest praca nóg. Od tego 
zależy postawa całego ciała, której ruchy dłoni i rąk 
tylko dodają wyrazu. W wielu przypadkach nogi 
mają też wpływ na siłę i niuanse głosu. Ktoś pozba-

wiony dłoni lub rąk może być aktorem, ale wątpię, 
czy byłby nim człowiek bez nóg. […]

Choć istnieją pojęcia: „aktor telewizyjny”, „technika 
telewizyjnej gry aktorskiej”, nie ma w użyciu takich 
terminów, jak „zawody telewizyjne” czy „sportowiec 
telewizyjny”. A przecież każda bez wyjątku stacja 
nadaje transmisje wydarzeń sportowych. Ten fakt 
doskonale pokazuje przyczyny kryzysu, w jakim 
znalazły się w dzisiejszym społeczeństwie sztuki 
widowiskowe, a zwłaszcza teatr*.

168



Zob. także:

▪ Paul Allain „Sztuka bezruchu. Praktyka teatralna Tadashiego 

Suzukiego”, przeł. Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta 

Teatralna” 2002 nr 47 (luty), s. 62–67.

▪ Grzegorz Ziółkowski „Zakorzenienie i eklektyzm. O teatrze 

Tadashi Suzuki”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 25–26 

(maj–czerwiec), s. 86–91.

Teatry Tadashiego Suzukiego 
w wiosce Toga, prefektura 
Toyama, fot. Grzegorz Ziółkowski
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Wybrane fi lmy

▪ „Peter Brook – The Tightrope”, reż. Simon Brook, 
Brook Productions, Cinemaundici, Arte France 
in association with the CIRT, the CNC and the 
Procirep, 2013.
▪ „Ariane Mnouchkine. L’aventure du Théâtre 

du Soleil”, un film de Catherine Vilpoux, Agat 
Films & Cie, ARTE France, Le Théâtre du Soleil, 
INA, Bel Air Média, 2009.
▪ „Dyrygent”, reportaż z warsztatu Zygmunta Molika 

w Brzezince w kwietniu 2006 r., realizacja Tomasz 
Mielnik, 2006.
▪ „Brook by Brook: an intimate portrait”, reż. Simon 

Brook, Agat Films, Arte France, Dérives, Carré Noir 
RTBF Liège, Dum Dum Films, 2001. 
▪ „Le deux voyages de Jacques Lecoq”, realizacja 

Jean -Noël Roy i Jean -Gabriel Carasso, Online 
Productions, ANRAT, koprodukcja Arte France, 
1999.
▪ „Po nowe naturalne środowisko teatru”, zdjęcia 

Jacek Petrycki, Telewizja Polska, 1994.
▪ „L’Impromptu de Jacques Copeau”, reż. Laurent 

Roth, Agat Films, La Sept/Arte, INA, Centre 
Georges Pompidou, 1993.

▪ „Le siècle Stanislavski”, realizacja Peter Hercombe, 
La Sept i Union des Gents de Théâtre de Russie, 
1993.
▪ „Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski”, 

reż. Marianne Ahrne, RAI, 1993.
▪ „Pour saluer Étienne Decroux”, reż. Jean -Claude 

Bonfanti, Atmosphere Communication, FR 3 
Oceaniques, 1992.
▪ „Questions sur le théâtre. Apprendre a s’exercer”, 

realizacja Jean -Claude Lubtchansky, La 7, 
Micheline Rozan, Le CICT, 1986.
▪ „Moon and Darkness”, Odin Teatret Film, 1980.
▪ „«Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki». 

O Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego”, 
realizacja Krzysztof Domagalik, Telewizja Polska, 
1979.
▪ „The Body Speaks”, Margaret Croyden in 

conversation with Ryszard Cieślak, reż. John 
Musilli, CBS, 1975.

Wybrana netografi a

▪ cw.routledge.com/textbooks/actortraining
▪ www.newspeterbrook.com
▪ www.bouffesdunord.com
▪ www.meyerhold.ru
▪ scholarship.claremont.edu/mimejournal/
▪ www.theatredumouvement.com
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▪ www.theatredelopprime.com

▪ www.toplab.org
▪ www.ecole -jacqueslecoq.com
▪ www.theatre -du -soleil.fr/thsol/index.php
▪ www.grotowski -institute.art.pl
▪ www.grotowski.net
▪ www.odinteatret.dk
▪ gardzienice.org
▪ www.scot-suzukicompany.com/en/profile.php
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Opinia wydawnicza*

Książka Daria Fo „Elementarz sztuki aktorskiej” 
dotyka dziedziny niezwykle trudnej do uchwyce-
nia w słowach, bo realizującej się w momentalnej, 
ulotnej materii działań i wrażliwości człowieka 
występującego w obliczu innych ludzi. W aktorstwie 
człowiek ma za podstawowe narzędzie pracy same-
go siebie: własne ciało, głos, wyobraźnię, pamięć 
i wiedzę – idealnie, gdy połączone w jedno. Nie 
może „schować się” za swym dziełem, bo samym 
sobą stanowi o jego istocie, stanowi jego tkankę. 
Poddany jest jednocześnie presji uwarunkowań 
kulturowych i połączony siecią zależności z widzami, 
których wciąż zmieniające się estetyczne nasta-
wienia i gusty sprawiają, że nic na tym obszarze 
nie wydaje się trwałe, że wszystko skazane jest na 
doraźność – na podległość wobec „tu i teraz”. Prze-
sądza to o tym, że aktorstwo jawi się jako obszar 
niezwykle dynamiczny, na którym zmienność zdaje 
się brać górę nad prawidłowościami, a zasady – jak 
się mniema – posiadają krótki termin ważności. 

Dario Fo (ur. 1926) w swojej książce przekonuje, 
że jest inaczej, że jak w innych sztukach istnieje 
w aktorstwie rzemieślnicze rusztowanie, na którym 
twórca wznosić może swoje prace i podnosić je do 
poziomu artyzmu. I nade wszystko od jego pracowi-
tości i talentu (w tej kolejności) zależy, czy zapadną 
one w pamięci odbiorców, czy rozwieją się niczym 
mgła tuż po zakończeniu przedstawienia. Istnieje 
zatem – jego zdaniem – rzemieślniczy fundament, 
którego zaprawę stanowią reguły i techniki wypra-
cowane w długim trwaniu epok. W tej perspekty-
wie aktorstwo jest rzemiosłem zmieniającym się, 
niekiedy, w sztukę. To dlatego można go nauczać 
i – terminować je. A przykład Fo przekonuje, że tak 
jak w tradycyjnych rzemiosłach prawdziwej sztuki 
nauczyć się można tylko od majstra. 

To dlatego warto wsłuchać się w jego nauki – bo Fo 
to bez wątpienia mistrz, który – jak pisała Monika 
Gurgul – „w kraju o wspaniałej tradycji ludowej 

sceny, zniszczonej przez dawno niewietrzony teatr 
mieszczański, przywrócił do istnienia teatr opierają-
cy się na niskim komizmie i sięgający do ludowych 
źródeł, krytyczny i wzruszający, mówiący widzom 
o tym, co jest im naprawdę bliskie” („Didaskalia” 
nr 22, s. 54). Jak nikt inny, Fo sam jeden na scenie 
potrafił przykuć uwagę wielotysięcznej publiczno-
ści, zelektryzować ją i sprawić, by pokładała się ze 
śmiechu. Jako dwudziestowieczny kuglarz, który 
gruntownie przebadał bogate średniowieczne i rene-
sansowe włoskie tradycje, w tym komedię ‘dell’arte’, 
oraz literaturę ludową, bez trudu poruszał się – jak 
to ujął znany włoski reżyser, założyciel Międzyna-
rodowej Szkoły Antropologii Teatru, Eugenio Barba 
– „pomiędzy precyzją wiersza i turbulencją improwi-
zacji” („Didaskalia” nr 22, s. 56). Toteż gdy, jako autor 
satyrycznych, obrazoburczych dramatów, w większo-
ści wymierzonych przeciwko establishmentowi, Fo 
otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1997 r., ludzie 
teatru przyjęli tę decyzję z radością, wzruszeniem 
i dumą (inaczej niż np. krytycy literaccy – szczególnie 
ci o prawicowych poglądach). Oto doceniona została 
sztuka żywej obecności, wcielonego słowa, impro-
wizacji. Można by rzec – nieco przewrotnie – że tym 
razem nagroda Nobla przyznana została w dziedzinie 
oratury, a nie literatury. Choć to ostatnie stwierdze-
nie nie ma bynajmniej umniejszać znaczenia jego 
sztuk, które tłumaczone na wiele języków i często 
wystawiane zawojowały niejedną scenę.

W Polsce Fo znany jest jednak słabo: 1) z garści 
dramatów i monologów dramatycznych, 2) z kilku re-
alizacji scenicznych i telewizyjnych (tu m.in.: „Związek 
otwarty” Fo i Rame z Krystyną Jandą i Markiem Kon-
dratem, wystawiony w Teatrze Telewizji w 2000 r., 
oraz – z tego samego roku, ale z drugiej strony 
teatralnego spektrum – monodram „J.P. odkrywa 
Amerykę” ze Sławojem Golańskim, wyreżyserowany 
w Teatrze Kana przez nieodżałowanego Zygmunta 
Duczyńskiego); 3) z nielicznych opracowań, na czele 
z książką Moniki Gurgul „Teatr Daria Fo w latach 

Grzegorz Ziółkowski 
„Opinia wydawnicza dotycząca 
polskiego wydania książki Daria 
Fo «Manuale minimo dell’attore» 
(Einaudi Editore, 1987; 1997; 
2001)”. Tekst niepublikowany, 
zmieniony i rozszerzony. 
Opinia ta niestety nie pomogła 
w 2011 r. tłumaczce i teatrologowi 
z Krakowa, Ewie Bal, w zdobyciu 
praw do wydania publikacji 
w języku polskim u ich właściciela, 
włoskiego wydawnictwa Einaudi, 
i książka – mimo przyznanego 
Wydawnictwu słowo/obraz 
terytoria dofinansowania – 
nie ukazała się. 
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1959–1975”, wydaną w 1997 r. na fali zaintereso-
wania wywołanego przyznaniem aktorowi -autorowi 
Nobla (dwa inne kompetentne artykuły na temat 
włoskiego artysty to tekst Moniki Gurgul „Dario Fo, 
niesforny uczeń [Brechta]” z „Dialogu” oraz studium 
Rona Jenkinsa „Dario Fo. Ryk klauna”, które w prze-
kładzie Patryka Czaplickiego, ukazało się w jedynym 
numerze pisma poznańskich teatrologów „Próba” 
w 2005 r.), a także 4) ze wzruszającej, żywo napisa-
nej (i świetnie przetłumaczonej przez Annę Górkę) 
autobiografii, „Miasteczko nietoperzy”, w której Fo 
sportretował swoje dzieciństwo. Jeśli chodzi o dzie-
dzinę, w której był jednym z dwudziestowiecznych 
mistrzów, aktorstwo, mamy sporo do nadrobienia 
(osoby zainteresowane jego poglądami dotyczący-
mi teatru mogą sięgnąć chyba tylko po jeden tekst 
– rozmowę z Jacques’em Joly’m „Teatr walczący 
i tradycja ludowa”, która ukazała się u nas w 1974 r.). 
Wydanie jego „Elementarza” ten stan rzeczy mogło 
by zmienić – z ogromnym pożytkiem nie tylko dla 
aktorów czy badaczy i miłośników teatru (choć dla 

nich przede wszystkim), ale także dla tych, którzy 
interesują się np. krytyką kobiecą. W części książki 
Fo oddaje bowiem głos swojej żonie, France Rame 
(1929–2013), aktorce pochodzącej z wielopokole-
niowej rodziny teatralnej i jego niezastąpionej to-
warzyszce w artystycznej wędrówce, która omawia 
rolę kobiet w teatrze w perspektywie historycznej, 
sprzeciwiając się redukowaniu ich na scenie do bycia 
ozdobnikiem męskiej gry. 

Eugenio Barba napisał kiedyś, że stworzyć pewną 
tradycję oznacza pozwolić się „okraść”. W swym 
„Elementarzu” Fo wykłada swoje aktorskie sekrety 
na ladę i zdaje się mówić: „Bierzcie tyle, ile dacie 
radę unieść”. Tylko od twórców teatru, nade wszyst-
ko aktorów, zależy, czy będą potrafili skorzystać z tej 
niezwykłej oferty. Fo jednocześnie udowadnia tym 
gestem, że tak jak Stanisławski, Copeau czy Grotow-
ski, jest nie tylko mistrzem teatru, ale także meto-
dykiem nauczania – jak przystało na „założyciela 
tradycji” (Barba).

Bibliografia:
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„Zdarzyło się jutro. Opowieść o nieprawdopodobnym 
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tysiąclecia”, przeł. Monika Gurgul, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 

1997 nr 22 (grudzień), s. 54–58.
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Dopiski:

W końcu 2014 r. Lech Raczak ze swym teatrem Orbis Tertius wy-

reżyserował w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce fragmenty „Mi-

sterium buffo” Daria Fo. Premiera przedstawienia – a tym samym 

polska prapremiera słynnego tekstu z 1969 r. – odbyła się na 

Scenie Nowej poznańskiego Centrum Kultury „Zamek” (wcześniej, 

w noc sylwestrową 2014 r. odbył się pokaz przedpremierowy). 

Oto kilka słów z informacji o przedstawieniu: „«Misterium Buffo» 

jest najgłośniejszym i najbardziej emblematycznym, sztanda-

rowym niejako przedstawieniem Daria Fo […]. […] tekst, który 

prezentujemy, jest najważniejszy w dorobku twórcy. Wystawiany 

w całym świecie (według danych włoskiej agencji autorskiej 

w ciągu czterdziestu pięciu lat od premiery osiągnął zadziwiającą 

liczbę pięciu tysięcy przedstawień) w naszym kraju pozostaje 

zupełnie nieznany. Opowiada – w sposób komiczny, sięgający 

kulturowych tradycji karnawału i błazenady – fragmenty Świętej 

Historii”.

W październiku 2015 roku Wydawnictwo Znak opublikowało nową 

powieść Daria Fo, poświęconą Lukrecji Borgii, renesansowej córce 

papieża. Jarosław Mikołajewski tak podsumowywał swój artykuł na 

temat tej książki: „[…] w świecie zdominowanym przez mężczyzn 

[Lukrecja Borgia] była bojowniczką o prawa kobiet. Jej historia 

wiąże się w wyobraźni Fo z historią i osobowością Franki, partnerki 

w życiu i sztuce. Ofiary męskiej przemocy. Jak Lukrecja”. Jarosław 

Mikołajewski „E, Jezus, daj grabę”, „Gazeta Wyborcza” 17–18 

października 2015, s. 39.

Eugenio Barba 
„Zapisana cisza”, [w:] tegoż 
„Teatr. Samotność, rzemiosło, 
bunt”, podał do druku Lluís 
Masgrau, przeł. Grzegorz 
Godlewski, Iwona Kurz, 
Małgorzata Litwinowicz-
-Droździel, redakcja przekładu 
Grzegorz Godlewski, Leszek 
Kolankiewicz, Instytut 
Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 
2003, s. 55–56.

Zob. także:

▪ Katarzyna Piętka „Aktorom polskim. Woszczerowicz czyta 

Wyspiańskiego”, na podstawie jednego z rozdziałów pracy 

magisterskiej, napisanej na Uniwersytecie Warszawskim pod 

kierunkiem Zbigniewa Osińskiego. Zob.: www.teatr -pismo.pl/

archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=275&pnr=26. 

Dostęp 8 lutego 2015.

▪ Grażyna Kompel „Jacek Woszczerowicz. Geniusz? Błazen? Mag?”, 

Biblioteka Tygla Kultury, Łódź 2004.

▪ Słuchowisko Teatru Polskiego Radia: Stanisław Wyspiański 

„Studium o «Hamlecie»”, reż. i adaptacja Jacek Woszczerowicz, 

realizacja akustyczna Stanisława Grotowska, obsada Jacek 

Woszczerowicz i Andrzej Seweryn, 6 kwietnia 1970 (39 min. 42 sek.). 

▪ Spektakl Teatru TV „Ryszard III”, reż. Feliks Falk, 1989.

Dwa wspomnienia

Jacek Woszczerowicz był mały i stary; nigdy nie był 
przystojny, twarz zdewastowały mu zmarszczki, 
był prawie łysy. […] Po ataku serca lekarze zakazali 
mu dalszego grania. Nie przestał i miał drugi atak. 
Lekarze orzekli, że umrze, jeśli będzie kontynuował 
pracę. Nie przestał.

Dwa razy w tygodniu dźwigając ciężką zbroję, 
powłócząc nogami jak gdyby przygnieciony jakąś 
głęboko skrywaną tajemnicą – był Ryszardem III. 
Zaczynał przygotowywać się do każdego przedsta-
wienia dwa dni wcześniej, jedząc tylko zupę i pijąc 
tylko wodę. W swym pokoju chodził tam i z powro-
tem, tam i z powrotem, bez przystanków, jak gdyby 
zapewniał swoje ciało: „Zrobimy to!” 

W dniu przestawienia pościł jak mnich przygoto-
wujący się do mszy. Lecz myślał tylko o ulżeniu 
swojemu brzuchowi przed trudami przedstawienia. 
O trzeciej po południu wychodził z domu i pieszo 
wyruszał do teatru. Mieszkał na przedmieściach 
i szedł do miasta zdecydowanym krokiem, mrucząc 
pod nosem swoją rolę. Ludzie, których mijał, myśleli, 
że jest pijany albo niespełna rozumu. 

Znów zakładał swoją zbroję. Przyszedł czas, kiedy 
nie patrzył na innych aktorów ani na publiczność, 
lecz rozglądał się uważnie, szukając śmierci.

„Rozumiesz? Nie gram dla publiczności. Tylko dla 
Boga”*.
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Nigdy więcej w teatrze państwowym
Jak ja nienawidzę słowa loża*

Nasłuchuję: cisza czarna jak atrament*.

Tadeusz Łomnicki był stary, niski i gruby. Poora-
ną zmarszczkami twarz przesłaniały mu rozwiane 
w nieładzie kosmyki siwych włosów. A jednocześnie 
był piękny i zwinny niczym kot. Jego ciężki chód 
pamiętam z warszawskiej starówki, gdzie czasami 
go widywałem na przechadzce pomiędzy zajęcia-
mi w szkole na Miodowej, w której wcześniej był 

rektorem. Jego lekki krok pojawiał się we wszystkich 
spektaklach, jakie dane mi było wtedy zobaczyć 
w różnych stołecznych teatrach, w których grał 
jakby siebie wielokrotnego, równoległego: w Studio 
– Krappa i Bohatera „Kartoteki”, w Dramatycznym 
– Feuerbacha, w Powszechnym – Kościuszkę, we 
Współczesnym Bruscona w „Komediancie”. Tak, 

Andrzej Seweryn [w:] Teresa 
Wilniewczyc „Andrzej Seweryn”, 

Prószyński i Ska, Warszawa 2001, 
s. 266–267.

Thomas Bernhard „Komediant”,
przeł. Jacek St. Buras 

Tankred Dorst (współpraca Ursula Ehler) 
„Ja, Feuerbach”, przeł. Jacek St. Buras

[…] Woszczerowicz – wielki, genialny aktor – to był 
treser. Nie chciał być reżyserowany, sam źle re-
żyserował – siebie i innych. Myślę, że każdy aktor po-
winien mieć reżysera, trzecie oko, kogoś, kto patrzy 
z zewnątrz. Łomnicki pozwalał się reżyserować – 
przez Axera, Wajdę, Swinarskiego, Liberę – i osiągał 
znakomite rezultaty. 

Gdy nagrywaliśmy z Woszczerowiczem dla radia 
w Krakowie „Studium o Hamlecie” i redaktorka miała 
jakieś sugestie, on wpadał w furię. Dyktował mi 
słowo po słowie. Nie dawał najmniejszej możliwo-
ści nadania tej recytacji własnego, indywidualnego 
charakteru. Nie mogłem wykonać żadnego manew-
ru. To był koszmar. Pokazywaliśmy potem tę pracę 
w Krakowie Pod Jaszczurami. 

Pracowaliśmy też razem przy telewizyjnym „Do-
żywociu”, to było tuż przed moim aresztowaniem. 
Próbowałem rolę Birbanckiego z panem Jackiem 
w jego domu. On kładł się na tapczanie, mościł się 
na nim wygodnie, podkładał sobie pod głowę wałki, 
ja zaś stawałem przed nim i zaczynały się ćwicze-
nia na powtarzanie. Słowo po słowie. Na przykład 
powtarzam za nim: „Dzieńń doobry, Łatko!” A on: 
„Nie!” Powtarzam dalej, a on znów: „Nie! Nie!” 
W końcu, za którymś razem udało mi się dokładnie 
powtórzyć to zdanie z uwzględnieniem wszelkich 
niuansów intonacji, akcentów i melodyki frazy pana 
Jacka. Wreszcie słyszałem: „Teraz dobrze. I tak ma 
być!” Ta praca polegała na małpowaniu Woszczero-
wicza. To było straszne*.
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Łomnicki na scenie w niczym nie przypominał zwa-
listego starca, jakim jawił się w życiu codziennym. 
Na scenie, w spektaklach i na próbach (jak pokazują 
fenomenalne nagrania z Teatru Nowego w Poznaniu, 
ale też fragmenty filmów „Łom” czy „Ja, komediant”), 
przechodził przemianę – był energiczny, z twarzy 
niemal nie znikał mu uśmiech, czy może raczej – ło-
buzerski, młodzieńczy uśmieszek. Czasem odbiera-
łem to jako sztuczność, wymuszoną pozę. I wtedy 
Łomnicki wydawał mi się aktorem -błaznem, kaboty-
nem, szmirusem czy prestidigitatorem, lubującym się 
w uwodzeniu innych swoją charyzmą. Emanowała 
z niego pewność – „tego, co robię, nie da się zrobić 
lepiej”, zdawał się mówić, stając na swym talencie, 
doświadczeniu, pracowitości i technice niczym na 
czterech łapach jak sprytny, bystry nieokiełznany 
dziki kocur, który chodzi swoimi ścieżkami. Był 
precyzyjny, całkowicie zaangażowany w to, co robi, 
miał – jak mówią sportowcy – „ciąg na bramkę”. Od-
nosiło się wrażenie, że trawi go wewnętrzny ogień 
i że jeśli podejdziemy za blisko i nas może poparzyć. 
Nie oszczędzał się – to było pewne. Tytan pracy – jej 
przodownik, tak mówiono. I choć grał jakby we wła-
snej lidze, dzielił jednak boisko z innymi graczami, 

starając się podciągnąć partnerujących mu wyko-
nawców do swego poziomu. Pięknie to wspominają 
aktorzy poznańscy. 

Gdy dziś pytam studentów wiedzy o teatrze, czy 
potrafią sobie wyobrazić kogoś z aktorskiego kręgu, 
kto nie dałby się skusić reklamie – najczęściej nie 
potrafią wskazać nikogo takiego (czasami padają na-
zwiska: Peszek lub Pszoniak). Wtedy przypominam 
im Łomnickiego, który pod koniec życia wpatrzony 
był w ideał, w coś co przekracza człowieka, co każe 
mu wspinać się na palce, samego siebie podciągać 
za włosy, by znaleźć się wyżej. 

Nie wiem, czy lekarze zabronili mu grania, po tym 
jak przeszedł operację serca w Londynie. Pewne 
jest jednak, że nie zwolnił, nie wyhamował. Umarł 
w kulisie. Umarł natychmiast po tym, jak zbiegł ze 
sceny podczas próby „Króla Leara”, na tydzień przed 
premierą. Tak chyba lepiej, bo mniej patetycznie, 
niż gdyby śmierć przyszła po Niego na deski. Umarł 
w wieku niespełna sześćdziesięciu pięciu lat – był 
młodszy w chwili śmierci od Grotowskiego, ale jak 
on wydawał się starcem i… mędrcem. 
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