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"KORDIAN" 
KOMENTARZ DO INSCENIZACJI J. GROTOWSKI°EGO 

1. Dla kogoś, chociaż trochę obznajomionego z dzia

łalnością n~szego teatru, niniejsza pCYZycja repertua

rowa tłumaczy się sama przez się. Nic, nie dlatego, 

że kto spróbował ,.Dziadów", musi imać się „Kordia

na" - drugiego sztandarowego dzieła narodowego ro

mantyzmu. Nie od dziś w 13 Rzędach wystawia się 

utwory, których głównym bohaterem jest jednostka 

bohaterska, opętana obsesją zbawiania innych, wśród 

patetycznych gestów i w blaskach całopalenia. Ze jest 

to postawa tradycyjnie polska, ukształtowana w okre

sie porozbiorowej desperacji, dziś, w rzeczowej dobie 

empiryzmu, niezrozumiała i niedorzeczna? Zapewne 

Inscenizatorowi chodzi jednak o rzecz nieco inną. 

Pragnie skonfrontować sens wzniosłego czynu ,jednost

kowego z cpclką ruchów masowych, organizacji, wy

próbowanej skuteczności czynów zbiorowych. Ktoś, 

kto by dzisiaj zbawiać chciał świat w samotnym po

rywie, byłby duieckicm - lub wariatem, i nie jest 

pewne, czy w naszych krytycznych czasach miałby 
nawet urok Don Kichota. Z drugiej jednak strony -
przez samo postawienie s.prawy - z problematyki ana
chronicznej pragnie się uczyn ić żywą. Nie zawsze 
dobrze, gdy z s2llachctnych opętańców drwi utwier
dzona w swym zbiorowym doświadczeniu społeczność. 
Doskonałość ładu społecznego wymaga bowiem, by 
jednostkowe czyny miały sens moralny - i by zdro
wego rozsądku nie uważano za jedyne źródło etyki. 

O krok tu bowiem od filisterstwa ... 

2. Ujęcie powyższe winno być odpowiedzią na py

tanie, czy inscenizator drwi sobie z tekstu Słowackie
go. Byłoby to zadanie zbyt łatwe i błahe. Owszem, 
wprowadza się w przedstawienie elementy parodii. 
Jest to jednak tylko środ~k. nie cel. Los Kordiana 

jest romantycznym obłędem - ale to jedynie pokracz
na forma prawdy. Parodia stanowi współczesny kąt 

patrzenia, który tę prawdę - poprzez jej pokraczność 

- dostrzec pozwala. 
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3. Ramą pNedstawienia uczy,niono jedną ze scen 
dramatu, w której Kordian - po nieudanej próbie 
zamachu na cara - dostaje się do „szpitala wariatów". 
Scena ta-bardoo gOrzlka i ironiczna u samego poety·
nasunęla inscenizatorowi pomysł, że gdyby wszystkie 
przygody bohatera uczynić rojeniami nerwowo cho
rych, rzecz uzyskałaby niezbędny współczesny „dys
tans". I współczesną tragiczność, spotęgowaną przez 
groteskę, która i Słowackiemu nie była obca. Nie 
jest to więc zmiana stylu, właściwego literaC'kiemu 
pierwowzorowi, tylko spotęgowanie tkwiących w nim 
możliw.aści. !Przekład stylu romantycznego na dzisiej

sze środki. 

4. „Kordian" stanowi jednocześnie dalszy ekspery
ment, mający na celu uczynienie z teatru !jednolitej 

w~lnoty widzów i aktorów. „Szpitalem wariatów" 
czyni Się cały teatr, a widzom - nie bez sztubackiej 
satysfakcji - narzuca się role pacjentów... Aktorzy 
zaś są tylko pacjentami bardziej aktywnymi. Toteż 

i strojem szczególnie się nie wyróżniają: mają nor
malne garnitury, niezręczną elegancją przedrzeżnia

jące jaklby ubiory widzów. Za to rekwizyty są dosło
wne, Jak w prawdziwym teatrze: giwery, tiara, korona. 

5. Przedstawienie pomyślane jest jako przenikanie 
się, gra wzajemna rzeczywistości i fikcji. Rzeczywis
tością jest teatr. Na nim narasta pierwsze piętro fikcji: 
wszyscy są pacjentami kliniki psychiatrycznej. Nie 
jest to jednak fikcja życiowo wierna rzeczywistości 

szpitalnej; szpital to - w zamierzeniu - trochę nie
samowity, jakby ujrzany w koszmarze sennym. Gra 
aktorska - umowna przez swą taneczność i gimna
styczność - sprzyjać ma wrażeniu nierealności. Zaś 

na tej rzeczywistości szipitalncj narasta nowa fikcja: 
właściwa akcja „Kordiana", ujęta jako zbiorowe uro
jenia. Urojenia, poprzez które prześwieca prawda 
o nędzy i wielkości człowieka. 

C. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, tiak bardzo 
podkładamy się inwencji dowcipinisiów: że, he-he, 

rob : ą z ludzi watiatów, że, he-he, pewnie sami są wa
ri...1lami, że to, he-he, .nie teatr, a dom wariatów itp. 
Dowcipkowania tego rodzaju bynajmniej się nie 
wzbrania. Doświadczenie bowiem uczy, że żywioł hu

moru i tak rozsadzi wszelkie tamy. 

LUDWIK FLASZEN 

PO „DZIADACH" 
Przegląd Kulturalny (31. VIII. 1961) 

„Dziady" Mickiewicza w opolskim ,.Te
<itrze 13 Rzędów". Wydarzenie w naj
lepszym sensie tego słowa. Grotowski, 
jak zwykle, nie opiera widowiska na 
tradycyjnym grywanym tekście. Ułożył 
własny scenariusz oparty na kanwie 
obrzędu w k;:iplicy i sceny u księdza 
(z „Dziadćw" kowieńskich) łącząc z tym 
Improwizacj ę. Pozory nasuwaj.1. ze to 
parodia. w istocie miesza się chęć skom
promitowania odczuc romantycznycł:> z 
uwielbieniem dla wielkiej poezji. 

A. Wróblewski 

„ -:: 

„Teatr" (1-15. IX. 1961) 

Szkice i projekty 

Dziadów cz. II to obrzęd zaduszn~·. N;:i
leży skłonić widzów do uczestnictwa w 
obrzędzie. W tym celu cała sala (nie po
łowicznie, jak to się widzi niekiedy w 
teatrach przy podobnych usiłowaniach) 
stanowi teren akcji. Krzesła rozstawiono 
chaotyczn_ie, nie w lJ rzędach. a po
między krzesłami snują się aktorzy ( ... ) 
Niektórym osobom wyznacza się także 
rolę Tak np. pasterkę, co usiadła na 
grobie, gra z konieczności, upatrzona 
z góry przez rozdającego miejsca na sa
li aktora - kierownika, nie poinformo
wana o swoich zadaniach panienka z 

publiczności. „Czegóż uśmiechasz się, 
czego" wola chór i wyprowadza zawsty
dzoną za drzwi ( ... ) 

Fragmenty cz. IV, I i III, które na
stępują potem, słabiej się tłumaczą przy 
podobnej zasadzie inscenizacyjnej. 

Wielka Improwizacja. Klqska próż11ości 
i pychy. u Mickiewicza klęska Konrada 
poprzedza triumf księdza Piotra, który 
reprezt:ntuje ideę pokory. w Opolu in
se„nizator obywa się bez księdza Piotra, 
a chce rzecz wyjaśnić zgodnie z inten
cjami autora . za pomocą samego Kon
racln. Konrad od początku jest pysznym 
Kabotynem . Cierpi za miliony jak Chrys
'.us, więc jak Chrystus oclbywa drogę 
krzy/ową. Ale że jego cierpienie ma być: 
karykaturą cierpienia, zgina sic; w swo
jej wędrówce nie pod krzyżem a pod 
miotłą. Z miotłą na karku snuje się 
pomiędzy publicznością recytując tekst 
I m p r o w i z a c j i (. „) 

Trudno stwierdzić, że cala zebrana pu
o!ic;rnosć rozumie pomysł re/.ysera. Za
leży to od stopnia znajomości utworu. 
Ale łatwo zauważyć, że scena - jak to 
siq mówi - wywiera wrażenie. Cisza 
i skupienie ogarnia salę ( ... ) 

Ma to być zabawa w przebieranki. 
Nikt w duchy. gusła i rozmowy z ~1-
Iam1 wyższymi nie wierzy. Ale nie ma tu 
nic z parodii. Nic z naśmiewania się i 
szargania świętości, żeby epatować. Te
atr propozycji, ale nie ten z drukowa
nych felietonów, który pozostaje w sfe
rze niesprawdzalnej fikcji, 

Zbiór szkiców, który na pewno jest 
eksperymentem. Czegoś dowodzi i pew
ne drogi przekreśla. 

Q 

·:: * 
Duennik Polski (7. lipca 1961) 

„Dziady" w 13 rzędach („.) 

Opolskie przedstawienie „Dziadów" jest 
eksperymentem nie lada jakim i dwoja
kim. Po pierwsze: teatr pierwotny był 
zbiorowym obrzędem, a taki obrzęd sta• 
nowi w „Dziadach" punkt wyjścia. Prze
to Grotowski próbuje na tym podłożu 
wskrzesić zbiorowe przeżycie teatralne, 
słowem - zaktywizować widownię I 
wciągnąć ją w akcję. Jest to więc za
bieg nowatorski nie tylko artystyczny, 
ale także społeczny. Zgodnie z tym za
łożeniem zrywa Grotowski z konwen
cjonalną sceną i rampą, zrywa także ze 
scenografią. w jej miejsce zorganizo- ' 
wal Gurawski kilkupoziomowy teren gry 
(przypominający warstwicową mapę plas
tyczną) zalegający całą salę teatralną, 
na której krążą i działają aktorzy. Ak
torzy zwracają się nieraz bezpośrednio 
do widzów, atakuj l tekstem i tak wcie
lają ich w obrzęd „Dziadów" czyli w 
przedstawienie. Tym sposobem teatr o
siąga istotnie zupełnie nową sytuację: 
przeniknięcia się sceny z widownią i 
stworzenia z nich jednej wspólnoty. 

(„.) Pozory przemawiają, za tym, że 
w całości przedstawienie jest parodią, 
a jednak wbrew pozorom tak nie jest, 
zamiar sięga głębiej. Po .pros1lu szło tu 
o spojrzenie na romantyczność oczyma 
nieufnego, młodego pokolenia. Ale u
przedzenie do mistyki i patos.u ulega 
jednak wielkiej sugestii poezji, a obrona 
przed zachwyceniem coraz to słabnie 

pod urokiem słowa i nastroju. Wynikło 
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stąd skrzyżowanie wyjątkowo pasjonu
jące, w którym lekceważenie miesza się 
z upodobaniem, na zasadzie: chciałabym 
- i boję się. Pogląd - aż nadto przy
pominający swym rozdarciem krytykę 
romantycznego mitu podjętą przez Wys
piańskiego. I jego potępienie poezji u
piorów i grobów. poezji jak róiy -
pięknej. a zwiędłej. skryte1 pod sło
mianym chochołem. Toteż dwie wynika
ją z tei:o ujęcia przestrogi, jedna: „poe
zjo precz, jesteś tyrnnem"" - druga prze
ciwna: świętości nie szargać ( ... ) 

Z rodowodu Gustawa wyprowadza Gro
towski fa scynującą Improwizację Kon
rada (oderwaną zresztą od kontekstu 
więziennej przemiany i walki z caratem). 

To typowy samotniczy bunt roman
tyczny przeciw wszystkiemu i obsesja 
zbawiania świata nn przekór istnieją
cemu porządkowi . Do kulminacji do
chodzi też w tej scenie podstawowa 
dialektyka ośmieszenia i apoteozy, gdzie 
groteskowy kabotynizm przenika się z 
trai:;icznym i demonicznym męczeństwem 
( ... ) Najpełniej i najswobodniej reprezen
tuje len styl Z. Molik. który w roli Gu
stawa - Konrada. dokazywa I cudów zrt::
cznosci mówiąc i interpretując (czy ,;pic
waj~c) obszerne partie tekslu w ukladach 
i syLuacjach niezwykle trudnych, przv 
nieustannej zmiunie temp;i i nllsileni„1 
głosu C7.y ruchu, w nagłych zrywach i 
skurczach. Podobną sprawność wykazał 
A . .T~hołkowski uzyskując niezwykłą 
o~trosc charakterystyki głosu i gry w 
roznych metamorfozach. czy jako po
tępiony dziedzic w iście męczeńskim 
wymiarze, czy j~ko Czarny Myśliwy , W 

tej drugiej roli stworzył Jahołkowski 
jakąś okrutną, uczepioną ściany chi
merę (jakby z katedry Notre Dame) 
rozedrganą nerwowo niesamowitą gesty
ką. E. Lubowiecka i R. Mirecka rów
nież przeobrażały się na oczach (nie 
zmieniając zewnętrznego wyglądu). Bo 
cały zespól cechu je dobitne i sprawne 
mówienie. silna ekspresja gry oraz u
miejętność doraźnej zmiany wyrazu ak
torskiego. Kobiece glosy lepiej brzmią 
w cłulnyrh reJestrach n iżeli w wy,:
szyrh. kiedy stają się krzykliwe. 

Wsród różnych prób inscenizacji na
szego wielkiego repertuaru jest to opol
skie przedstawienie zjawiskiem wyjąt
kowym przez nowatorską a konsekwen
tną koncepcję. C ałkuje ono próbę akty
wizacji widowni z próbą śmiałej a 
twórczej interpretacji romantycznego 
dramatu Siedziałem też zapatrzony, 
zasłuchany i urzeczony ( ... ) 

Tadeusz Kudliński 
„ 

Odra. (styczeń 1962) 

Kapłani Czarnych Mszy 

Przt'!miana widowiska w .. uczestniczys
sko·· przez likwidację sceny i widowni, 
przemiana w laicki rytuał. w którym 
wszyscy obecni są .. szamanami", sta
nowi niewątpliwie novum .. Jest to zja
wisko jedyne chociażby o tyle, że nie 
do podrobienia przez film i telewizj,~ . 

W pewnych okoliczności:-ich lak kształ
towany teatr może stać 'ię kontrpro
pozycją wolnomyślicielską w stosunku u 

do religii, to znaczy miejscem, w którym 
człowiek przez uczestniczenie w akcie 
zbiorowym mógłby skoncentrować się na 
,.treści Judzkiego losu ". Na tym, co naj
głębiej ludzkie. 

Bogdan Loeb! 
„ 

Tygcdnik Pc'\vszeehny (9. VII. 1961): 
I co dalej? 

Nowa nremiera .. Teatru 13 Rzędów" 
na której obejrzeliśmy mickiewiczowskie 
„Dziady" (II i IV część z fragmentami 
z części I i III). w odniesienrn do in
nych sztuk pozwala stwierdzić, iż ( ... ) 
„cre_do" nabiera niepokojącej monotonii . 
Klos może powiedzieć, że rezyser pre
zentuje swój styl. że sprecyzował on 
własne sceniczne widzenie świata . 

Czy na pewno? 

w ostatnim oglądanym widowisku kon
sekwentnym i płodnym artystycznie 
krokiem jest dalsze zatarcie granic po
między sceną a widownią. (Sala teatru 
w zależności od potrzeby staje się to 
cmentarną kaplicą . to mieszkaniem księ
dza . l\Iałowniczo poustawiane w ,.wy
sepki"' krzesła widzów. którzy są wcią
gani w uczestnictwo w akcji). Jes t to 
słuszne i w epoce kina, telewizji, a więc 
biernego kibicowania sztuce. zrozu miałe. 
Natomiast to, co st<inowi o stylu sztuki, 
a więc co jest „dusza·· każdego teatru 
- gra aktorów, interpretacja tekstów 
wraz z całym arsenałem pomocniczych 
środków. kostiumów. akcesoriów, - jest 
Grotowskiego „brudne". 

Jeena ~ ,/!)~indów.' 
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Muza Grotowskiego oscyluje pomiędzy 
sztubackim, przekornym, „pokazywaniem 
języka" (aktorzy przyobleczeni w au
tentyC'Zne kołdry, - 500 zł. sztuka, we 
w2orzyste kapy, z emaliowanymi garami 
różnej ;wielkości i koloru w garści, w 
których .to garach ploną sztuczne za
duszkowe świece) wpadającym raz po 
raz w styl harcerskiego ogniska, a cie
kawymi próbami zastosowania panto
mimic2lnych gestów, z równie cieka
wym „antykonwencyjnym" sposobem 
mówienia itp. 

( ... ) Na ~Ius chciałbym . zapisać wyko
nanie „Wielkiej Improwizacji"'. Ta po
pisowa partia dla „bohaterskich bary
tonów" teatrów rapsodycznych w wy
konaniu Molika zabrzmiala bardzo po 
ludzku. Sciszona, to znów pulsująca 

uc2'luciem rozmowa - rozważanie bo
hatera, którego duchową walkę obser
wujemy poprzez zmaganie się z ironicz
nym symbolem (drzewce miotły) posiada 
przy zachowaniu kipiącego dystan-;u 
duży lad u nek szlachetnego zaangażo

wania, nie tracąc nic z zawartości in
telektualnej manifestu romantycznego 
indywidualisty ( ... ) 

Ryszard 

* 

Kurier Polski (18. XI. 1961): 
zasypane źródło · 

Istnieje tendencja , żeby poszczególne 
teatry w Polsce miały swoje indywidu
alne profile. 

( ... ) Teatr 13 Rzędów ( ... ) Jerzego Gro
towskiego i Ludwika Flaszena ma swoją 
ideę artystyczną ( ... ) 

Wykuwa swój wyraz poprzez spojr~e

nie współczesne na dorobek twórczy 
przeszłości . W ich wypadku nie jest 
to frazes, jeśli sprecyzujemy, że je ·t 
to spojrzenie mlodzie r1cze , trochę wiecz
nie sztubackie, pokrewne spojrzeniu 
Witkacego, Gombrowicza„ Mrożka, Je~li 
szukać analogii literackich. 

( ... ) Wasz recenzent postami się obej
rzeć dość rozgłoszoną insceniwcję ,.Dzia
dów" Mickiewicza w tym teatrze. Sce
nariusz teatralny i reżyseria Grotow
skiego oraz scenografia Gurawskiego i 
Krygiera podkreślają misteryjny cha
rakter dziela, przy czym jest to zabawa 
w misterium, podobna do wywoływa

nia duchów w wlell<ich salonach sta
rych dworów , lub na polanach leśnych 

i cmentarzach. Dla widzów dzisie iszych 
są to więc „Dziady" nowe i nieznane, 
choć nie byloby dziwne, gdyby ktoś z 
moich · rówieśników prz;>'pomniał sobie 

coś podobnego z czasu swe~o dzieciństwa, 
tuż przed 1 wojną światową. 

Dlatego wlaśnie dałem tytuł felieto
nowi: .. Zasypane źródla" - zamulone 
przez późniejszą ofensywę naturalizmu, 
wybijane teraz na nowo. 

Grotowski wyrzucił najbardziej teatral
nie ograne sceny, zwłaszcza o tematyce 
p olitycznej . Akcent pada więc na sceny 
mnieJ eksploatowane, z wyjątkiem 

Wielkiej Irnprowizacii , która i tym ra
zem ma pozycję kluczową. Za to inter
pretacja jest absolutnie świeża: slowa 
wypowi;ida aktor uginający się pod 
miotłą. która ma przedrzeźniać czy sym
bolizować ktzyi . Wypowiada więc z po
zoru slowa harde i światoburcze czlo
w1ek całkowicie bezradny i slaby. 

Przed l'1wie111e jest okrutne, anty -
szkolne. ;;inty - scholarskie. anty - po
lonistyczne ( ... ) za,; tradycjonalnym in
ter·pretatorom pokazują jezyk tym ra
zem nie studenccy amatorzy z różnych 

STS. lecz świadomi swych środków za
wodowi aktorzy: Lubowiecka, Mirecka, 
Bielsl<i. Cyn.kutis , Jaholkowski, Molik. 
Od czas u swego przyjazdu do Warsz.~wy 
z .. Kainem" Byrona zespól uczynił znacz
ne postępy w zakresie rzemiosła ( ... ) 

Jerzy Zagórski 
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Słowo Polskie (17. XI. 1961): 
Teatr w „Monopolu 

Po Misterium Buffo" i „Siakun
tali" ~~rocławianie mają okazję o
bejrzeć .,Dziady" i „Idiotę". 

Należę do stałych i starych ~dien
tów opolskiego teatru ( ... ) ~a~o~ol
niej rzecz biorąc G:otowsk1 i Jego 
kompania stwierdzaJą ( ... ): teatr w 
formie tradycyjnej umiera~ Ko
nieczne jes t cesarskie cięcie. S~qd 
wszvstkie dziwactwa, stąd rozbici e 
potocznej frazy zdania (dzięki ~ze
mu pozornie nielogiczna - i:ab1era 
nowego sensu), stąd wreszcie ~y
eksponowanie elementu zdamem 
twórców naijbardziej teatralnego -
ruchu i gestu. Warto jednak pod
kr€ślić że choć eksperymenty Gro
towski~go idą coraz dalej (w „Mis-: 
terium bu°ffo" podział ·na scenę 1 
widownię był jeszcze tradycyj~y, 
w Siakuntali" mieliśmy do czyme
nia" ze sceną centralną. w „Dzia
dach" akcja toczy się między ~i-: 
dzami) przedstawienia są bardzteJ 
czytelne. Mimo - a raczej dzięki 

rozbiaiu klasycznego podziału 
aktor - widz w „Dziadach" nie 
tylko angażuje emocjonalnie, nie 
tylko narzuca określony klimat, lecz 
także nadaje posmak autentyzmu. 
Scena w kaplicy, która w normal
nym teatrze, mającym ambicję zro
bienia nastroju - śmieszy, tu ba
wiąc robi klimat. Muszę przyznać, 
że nie bardzo 1po propozyoji Gro
towskiego wyobrażam sobie tra
dycyjne potraktowanie II czę~ci 
.,Dziadów''. Mniej, lub wręcz zupeł
nie nie sprawdza się lrnncepcja 
Dziadów" w części IV. Ale już 
~ akcie trzecim (połączenie „wi
dowiska" z .,Wielką Improwizacją"), 
potwierdza słuszność założenia (. .. ) 

Teatr Grotowskiego to nic tylko 
formalne smaczki, to także polityka. 
Konrad w .,Wielkiej Improwizacji'' 
jest Chrystusem idącym na Golg?tę. 
Ale krzyż to szczotka. Rekwizyt 
kompromituje. Ten pazerny dro
biazg kompromituje nie tyle bo
hatera, co określoną postawę (. .. ) 

Bogdan Bąk 

* 

Gazeta B.iałostoeka (30. XI. 1961): 

Opolski eksperyment 

( ... )Opolski Teatr 13 Rzędów mimo 
podzielonych głosów krytyki, jest 
niewątpliwie ciekawym eksper_,._ 
mentem w życiu kulturalnym, nie 
mającym dotąd odpowiedników w 
krc:ju ani nawet za granicą. Paryski 
„Theatre en rond" (. .. ) koncentruje 
bowiem uwagę widzów na scenie 
umieszczonej w środku sali, opol
ski Teatr 13 Rzędów posuwa się 
nat:miast jeszcze dalej, dąży do 
stopniowego, a całkowitego wyeli
minowania sceny, do tego, aby ca
ła sala teatralna stała się scenerią, 
\\' której rozgrywa się akcja sztuki, 
do tego. aby widz był nie tylko od
bicrca. ale i współtwórcą ( ... ) 

K. Marszałek 

::- * 
Trybuna. Opolska (13. XI. 1961): 

Dziady" u Grotowskiego 

( ... ) Nie ulega wątpliwości, że wi
dzowie zaczynają oswajać się z 
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tworzonym przez Grotowskiego ję
zykiem teatralnym, a są nawet 
tacy, którzy twierdzą, że doskonale 
go rozumieją. Bo też nie jest on 
wcale taki trudny jak się to na 
począitku wydawało. Trzeba tylko 
poznać ijego alfabet, przyjąć zasadę 
umowności (. .. ) 

( ... ) W dziedzinie poszukiwań for
malnych , których celem jest czysty 
antyiluzyjny teatr, Grotowski mo
że się już wylegitymować jakimś 
konkretnymi wynikami dwuleitniej 
działalności, gorzej ma s.ię sprawa 
z realizacją jego - równie ambit
nych - założeń ideowych ( ... ) 

Forma, która powinna pełnić pocl
rzędną rolę w stosunku do trefoi w 
teatrze Grot-owskiego jest czymś 
autonomicznym wybijającym się na 
pierwszy plan. 

Romana Konieczna 

* * 
Życie Literackie (26. XI. 1961): 

Nowinki Jesienne 

(. .. ) Nawet kolejne premiery Tea-

tru 13 Rzędów przesz;ly bez nieod
łącznego kiedyś skakania sobie do 
oczu zwolenników i przeciwników 
spółki Grotowski - Flaszen. „Dzia
dv" choć to świiętość narodowa, a 
p ctraktowane przez Grotowskiego 

1jako swego rodzaju zabawa akto
rów i pubilczności szły przez długi 
czas przy kompletach ( ... ) 

Edward Pochroń 

* * 
Tygodnik Kulturalny (5. XI. 1961): 

Opolscy apostołowie sztuki 

( .. . ) Nie jest to drwina z „Dzia
dów''. Jest t-0 próba nowoczesnej 
interpretacji, nowego odczyitania 
„Dziadów". 

Eugeniusz żelazny 

• • • 
Zarzewie (3 września 1961): 

Twarze Nieznanego Boga 

Teatr nazywa się „Teatrem 13 
Rzędów". Gdy powstał w tym mieś
cie - wybuchła wojna ( ... ) · 

Czego wy widzów uczycie? A
ktorzy (przeważnie młodzi absol
wenci szkól teatralnych) od.powie
dzieli: zrozumieją. To do nich tra
fi. Uczymy odważnego racjonaliz
mu, laickliego poglądu na świat, 
rozsądnego krytycyzmu. Istotnie wi
downia zrozumiała. Przede wszyst
kim młoda widownia, uczniowie i 
studenci, ale również młoda wi
downia robotnicza. 

(. .. ) W zakładach azotowych mieli 
pełniusieńką salę widzów i zażartą 
dyskusję. Oto ich funkcje: budzić, 
przekonywać, niepokoić. Mają cały 
zbiór listów właśnie od młodzieży. 
Zadziwiający są ci młodzi bogowie. 
Odważni, nieromantyczni i jedno
r ześnie podatni na dziwaczny sno
bizm. 

Wojciech Adamiecki „ „ 
Teatr 

(1-15. XII. 1961): 
Korespondencja w związku z opolsk:i 

inscenizacją „Dziadów" 

W numerze 17 .,Teatru" z bieżą
cego roku, na str. 23 znajdujemy 
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artykuł pt. Szkice i projekty. Odno
si się on do 1inscenizacji „Dziadów" 
w Teatrze 13 Rzędów w Opolu. O
bok tekstu widzimy (. .. ) pochyloną 
postać z miotłą na plecach. To Kon
rad z III części „Dziadów" recytu
jący Improwizację. 

Powie ktoś: trudno - żyjemy w 
e-poce „udziwn1iania", więc można i 
tak ... z miotłą ... Nie, nie można, a 
w każdym razie nie powinno się .. . 
Autorzy tego „projektu" przyszli 
bowiem do przekonania, że Konrad 
z „Dziadów" jest „pysznym kaboty
nem" i postanowili go wykpić, wy
kpiwając równocześnie i Mickiewi
cza. Założenie to jest jednak fał
szywe. Mickiewicz nigdy nie był 
kabotynem. Był to człowiek z grun
tu poważny, w pewnych momen
tach życia tragiczny, bez pozy, bez 
blagi. Gdy cierpiał, to cierpiał 1ia

prawdę Nazywanie go kabotynem 
jest więc obelgą wyrządzoną mu po 
śmierci ( ... ) 

( ... ) Wstyd doprawdy! 
(-) Dr Zdzisław Żygulski 

Odpowiedź dwutygodnika „Teatr" 

Wyijaśniamy swoje stanowisko: 

W liście prof. Żygulskiego pod
kreślamy trzy momenty. 

1. 
Identyfikacja Konrada z Mickie

wiczem (. .. ) 

Aktor opolski nie gra Mickiewi
cza, natomiast w swoisty sposób 
interpretuje improwizację Konra
da (. .. ) 

Improwizacją kierują zie duchy. 
Dobre - orientują się w jej potę
pieńczym charakterze lepiej niż 
zbuntowani sataniści sprzed pół 
wieku, którzy czytali •poemat po 
swojemu. Współczesny reżyser do
patrzył się w tyrańskich zapędach 
(„co ja zechcę niech wnet zgadną, 
spełnią. tym się uszczęśliwią, a je
żeli się sprzeciwią . niechaj cierpią 
i przepadną!") groteskowym samo
wywyż>zeniu („ja i ojczyzna t ::i j2-
dno", . ,dc1pcę was ws·~yscy p::ieci, 
wszyscy mędrcy i pror oki") potę
pionego przez autora kabotyństwa. 

Pewnie podpowiec_iziały mu to ra
czej aktualne skojarzenia z upada
jącymi „rządami dusz" niż tak zwa
na wnikliwa analiza i wierność dla 
tekstu. Schiller zamieniając scenę 
wiezienną na sabat zemstv, z Kon
rada - Samotnika robiąc reprezen
tanta zbiorowości, także odchodził 
od scenariusza Mickiewicza; liczył 
za to na silniejszy rezonans u pu
bliczności swoich czasów. 

2„ 

Czy przedstawienie opolskie jest 
parodią? 

Slowa parodia można używać 
stricto, i swobodniej, jako określe
nia emocjonalnego. Hozumiemy, że 
widz któremu siq „Dziady" opolskie 
nic podobają , może je określić jako 
parodiq. Natomiast w ścisłym sen
sie trudno tu mówić o 1parodii. Nie 
b~· ło w Opolu złośliwego wyolbrzy_ 
miania cech charakterystycznych 
poezji Mickiewicza. ani „naśladowa
nia poważnego utworu w sposób 
żartobliwy lub śmieszny, z zacho
waniem cech właściwych orygina
łowi" (sł . warsz.). Bardzo swobodna, 
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może naZibyt swobodna interpreta
cja to jeszcze nie parodia. 

Parodiowanie dawnego repertu
aru uchodzi w niektórych kołach 
za objaw nowoczesności, tak samo 
jak kpina z wygłaszanego tekstu. 
Reklamowano to jako „grę z ocz
kiem", „dystansem" itd. 

Podkroślając, że „Dziady" opol
skie nie miały nic z parodii, 
wzmianka nasza miała informować, 
że pogo11 za nowoczesnością biegła 

tam po zupełnie innym torze ( ... ) 

Q 

* * * 
Panorama (31 grudnia 1961) 

Historia wybitnie teatralna 

Krok za krokiem, Tcat·r „13 Rzę
dów" mając gorących zwolennikó.v 
i zaciekłych wrogów, zdobywa so
bie widza w Opolu, Krakowie, Wa~
szawic, Wrodawiu, Katowicach i 
Lodrzi, 

Jest to jedyny w sikali międzyna
rodowej teatr bez sceny, w którym 
widzowie w sensie do.słcwnym są 
współaktorami i sta1ystauni, co zna
lazło pełny wyraz w „Dziadach". 
Obok sporej liczby dziennikarzy 
krajowych gościł już u siebie publi
cystów francus1kich, bulgairskich, 
wloskich, norweskich i aus·triackich. 
Teatr, o którym Władysław Bro
niewski powiedział, że upra1wia 5'We

go rodzaju apostolat, że „umie gło
sem i ciałem wowć się w treść 
ludzkiego losu". 

Tca·br dialektyczny, w którym gro
tes•ka i tragizm, ośmieszenie i apo
teoza są czymś tożsamym. 

Mieczysław Stankie wicz 

* * * 
„Współczesność" (1-15. XI. 1961) 

„Dziady" jako modeł teatru 
nowoczesnego 

Pracując w trudnych warunkach 
z~ szczupłym z.cspołem - ,,labo-

ratmyjny" Teatr „13 Rzędów" wy
pracował własny, specyficz.r:y kie
runek i zdołał skupić na sobie uw<1-
gę ogó!lnapolsikiej opinii kulturalnej. 
Możliwość swobodnej i twórczej e
gzystencji nowatorskiego ekspery
mentu - z dala od stolicy, wbrew 
ponurym mitom na temat „śmierć 
inlteligi?'nta na prowincji" - d•obrze 
świadczy o środowi!Sku opolskim i 
miejscowych władzach. 

U pr·ogu nowego sezonu teatralne
go, zwróciliśmy się do dyrektora 
Teatru „13 rzędów" Jerzego Gro
towskiego z paroma pytaniami... 
Dlaczego w re,pertuarze 13 Rzędów 
pojawił się Midkiewicz? 

- Bo pisał dobre teksty. Wbrew po
zetrom nie chodziło o zabieg unowo
cześnienia klasyka a1ni - tym mniej 
- o wyszydzenie k!onwencji roman
tycznej. Mimo, że nasze przedsta
wienie różni się od obiegowych wy
obrażeń o tym jalk 1powinny wygilą
dać „Dziady" w teatrze - wynikło 
z fascynacji teiks tern Miclkiewicza. 
Była to fascynacja niezupełnie „po
słuszna" wobec tekstu. Wyrażała się 
nie tyile w pietyźmie, ile raczej w 
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p!róbie wykorzystainJa możliwości te
go tekstu dla budowania kształtu 
teatru o ambicjach awangardowych. 

- Jakie możliwości tego rodzaju 
odnalazł Pan - ja'ko inscenizator -
w „Dziadach''? 

Po pierwsze ,,gusła". Jeśli 
„Dziady" są dramatem obrzędowym 
- wyciągamy z tego konsekwencje 
dosłowne, aranżujemy zbiorowośr, 
która nic dzieli się wyraźnie na 
widzów i aktorów, ale raczej - na 
uczestników pierwszo- i drugopla
nowych. Chodzi tu o zbiorowość 
podda1ną rye:orom „obrzędowości": 
niczego się nie odtwarza, nie przed
stawia, ale uczestniczy się w pew
nym ceremoniiale, który wyzwala 
podświadomość zbiorową. W „Dzia
dach" ostatecznie zlikwidowaliśmv 
scenę (nie zamierzamy do niej wró·
cić). Widzowie zostali rozmieszczeni 
po całej sali, aktorzy również. Zwra
cają się bezipoś.rednio d·o widzów. -
traktując ich jako współaktorów, a 
nawet skłaniając do uczestnictwa w 
ruchu scenicznym. Po drugie zabo
bon jako tworzywo artystyczne. Po
przez tekst Mickiewicza, staraliśmy 
się odnaleźć ·w zabobonie pO!krac~-

ność sądów ludzJkich, formę rpostę
powania ab.suI"da1ne~o. zatem itra
gigroteslmwego. MożHwość zade
monstrowania, jak :zbiorowość bu
duje sobie wyobrażenia o świecie 
nad1przyrodzonym i sama odgrywa 
je przed sobą - prowadzi poprzez 
groteskę, do zrozumienia prawdy o 
ludzkiej niewiedzy i cierpieniu. Sta
raliśmy się ujawnić pokrewieństwo 
pomiędzy obrzędem i zabawą: akto
rzy zaczynają gusła od czegoś w ro
dzaju zabawy. Z kręgu widzów i 
aktorów, „wyliczają" tekstem 
Mickiewicza - pierwszego „przo
downika chóru" (upiora, a później
szego Gustawa - Konradą). Ta za
bawa przerasta w coś „sakralnego" 
uczesnticy wzywają zmarłych i na
tychmiast sami odgrywają ich role. 
Wyprowadzenie z sali, spośród 
widzów, niczego nie spodziewają
cej się osoby (pasterki, prześlado
wanej przez upiora) ma być na
wrotem od teatru - obrzędu, do 
teatru - zabawy, prawie kaba
retu. Po trzecie: - Wielka Impro
wizacja Traktowana za.zwyczaj jako 
peł::-n patosu bunt metafizycz.ny, pa
sowanie się jednostki z Bogiem, wy-

dafa nam się materiałem do zade
mostwwania tragiz;rnu i naiwności 
zbawicielestwa, jego „donkiszoterii". 

- Wielka Improwizacja jest, jak są
dzę - kluczem arystycznym i my
ślowym Waszego spektaklu. Czy 
móglby Pan przedstawić szerzej za
łożenia inscenizatorskie tej sceny? 

Monolog Gustawa - Konrada u
podobniliśmy do drogi krzyżCJWP.j. 
Gustaw-Konrad posuwa się wśród 
widzów - e1apami, między stacja
mi męki. Niesie niepoważny, zaim
prowizowany rekwizyt - miotłq, 
posługując się nią jak Chrystus -
krzyżem. Jego ból ma być auten
tyczny, jego poczucie misji zbawi
cieskicj szczere a nawet pełne tra
gi.zmu, ale reakcje - naiwne, blis
kie dziecięcemu dramatowi niemoż
ności. Chodzi tu - podobnie jak w 
całym przedstawieniu - o zbudo
wanie jakiejś swoistej teatralnt~j 
dialektyki (zabawa i obrzęd, tragizm 
i groteska ,donkiszoteria i „chrystn
sowość"). W improwizacji chodziło
by przede wszystkim o dialektykę 
bluźnierstwa i dewocji: - wyzwi
ska przeciw Begu głosy kobiece za-



wodzą rta melodię „godzinek" a u
padek Gustawa-Konrada pod ciP.
żarcm bluźnierstw zbiega się z 
brz,mieniem dawonlków mszalnych . 

- Jaki ma być za•tem nadrzędny 
sens Waszych „Dziadów", czy chcie 
liście wyrazić jakąś syntezę myś
lową? 

Sens przedstawienia ogniskujemy 
w Improwizacji. W znaczeniu zwc:
żonym, mcżna by mówić o tym, że 
bunt samotny i wszystko ogarnia
jący jest beznadziejny. Znaczenie 
szersze i nadrzędne byłoby tożs:-i
me ze stałym przedmiotem naszego 
szukania, który Władysław Broniew
ski określił (z ckazji „Siankutali") 
jako „wczuwanie się głosem i cia
łem w treść ludzkiego losu". O za
łD"żeniach techniczno-tea.tralnych te
go przedstawienia już mówiłem, po
zostaje mi z1rekapitulorwać: stworzP
nie jednolitej przestrzeni teatralnej 
dialektyka formy, parodystyczn.:t. 
świecka „obrzędowość". Nie chciał
bym, aby ktokolwiek wyczytał z 
moich odpowiedzi jakieś zadowol<>
nie ze spe<kitaklu „Dziadów" czy z 
naszej pracy w ogóle. Mądry ano
nim w Teatrze (chyba Jerzy Kreez- 1 
mar) naipisał, że nas.ze „Dziady" są 
właściwie sz:kicem i projektem. Zgci _ 
dzam się z nim. 

PO „I DI O.CIE" 
Życie literackie (26. XI. 61 nr 18) 

W Opolu spokój, cisz.a i nuda, 
panie redaktorze. (. .. ) Również „Idio
ta" Dostojewskiego w inscenizacji 
Krygiera, k·tóry zdradził Krakr)w 
i od nowego sezonu zasilił zespr)ł 
13 Rzc;dów, nie wzbudził niczyjego 
zgorszenia. 

(Edward Pochroń : 

Nowinki jesienne) 

* 
Tygodnik Powszechn y (19 . XI. Gl 

nr 47) 

„Idiota" z 13 Rzędów to równo
cześnie parodia na zjawisko ducho
we, które umówiono się nazywać 
„dostojewszczyzną". Parodia Kry
giera polega nie na wprowadza
niu nowych pierwiastków, obcych 
duchowi danego dzieła (elcmen ty 
bufonady w .,Kainie"), lecz. na za
gęszczaniu klimatu, na bez.Jitosnym 
zestawianiu tak typowych dla Do
stoje<W.skiego sytuacji s'krajnych, 
sprzecznych sobie i doprowadzeniu 
do ich kompromitacji. Z tym, iż 
znajomość i wyczucie Dostojewskie
go po:>zły u Krygiera tak daleko, że 
młody reżyser (debiutujący przecież 

nic ·w ściśle zawodiowym teatrze, :tle 
w k:raikowskim stu•denckim Teatrze 
38) potrafił oddać na przykład ty
pową dla autora „Idioty" atmosferę 
chorobliwego obrzydzenia do świat:ł 
materii, rzutującą również na spn
wy duchowe, pojmowane jako wa:-
tości występne, skażone. 

(„.) Ponadczasowość widowisb, 
będącego swoistym moralitetem, od
czytanym przez współczesneg;:i czł::i
wieka, podbudowują kostiumy i gm 
akt<Jrska. Alktorzy w bialych kre
dowych maskach są postaciami z 
antycznej traged.ii, na którą spoj
rzał arstysta obciążony całą gorzką 
wiedzą o grzechu i bogaty w do
świadczen la dwudziestowiecznej 
psychologii. Nic j<>st więc ważna 
historyczncść kostiumów, wziętych 
z różnych epok i jedynie Rogożyn 
występuje w kostiumie ruskiego 
mnicha o gęstej brodzie i lwich 
włosach . U Krygiera Rogożyn nie 
jest żywiołowym, brutalnym kup
cem. a raczej spalanym przez wy
stępki ducha ascetą-mnichem . Nie 
jest to wcale odejście od Dostojew
skiego, a tylko dowód przenikliwoś-
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ci reżysera, który słusznie podkreś 
la, iż przyczyna zbrodni leży u Do
stojewskiego w sferze duchowości. .. 

Nie sposób w tej recenzji pominąć 
gry aktorskiej oszczędnej, a równo
cześnie dalekiej od naturalizmu. 
Swietnie ze swych ról wywiązują się 
Jahołkowski, tworząc niezapomnia
ną kreacj ę Rogożyna, równie dobry 
jest .cvnkutis w roli ks. Myszkina, 
oraz Molik jako lokaj I i narrator. 

(Ryszard: Dostojewski 
współcześnie widziany) 

* 
SŁowo P•olskie (17. XI. 61 nr 272) 

Po pierwsze: przedstawienie inne 
niż poprzednie inscenizacje (ograni
czenie podstawowego dotąd elemen
tu - ruch u) jest jednocześnie wcale 
wyraźną kontynuacją linii rozwojo
wej i trafia w klimat Dostojewskie
go. Po drugie: jeśli w anormalnych 
warunkach kawiarnianych na sali 
panowała cisz.a, świadczy to, że wi
dowisko chwyciło, co jest oczywi
stą zasługą zespołu. 

I jeszcze jedno. Można wiele złych 
rzeczy ipowiedzieć o 13 Rzędach, ale 
rytmu przedstawienia może - i po
winno - uczyć się od nich wiele 
„prawdziwych" teatrów. 

(Bogdan Bąk : Teatr w „Monopolu") 

::- • 
Życie literackie - 7. I. 62 r. nr 1 

W drukowanym na pięknym pa
pierze programie opolskiego Teatru 
13 Rzędów do przedstawienia „Idio
ty" wg J)ostojewskiego, znajduje się 
interpretacja tegoż przedstawienia 
pióra Ludwika Flasz.cna. Czytamy w 
niej m. in. następujący fragment: 
, .... Akcja toczy się zatem jakby w 
czasie i;netaforycznym. W powieści 

poszczególne wydarzenia dzielą całe 
miesiące i różne miejsca akcji. Tu 
wszystko zbiegło się przy stole" ( ... ) 

Proponujemy, aby w którymś z 
następnych przedstawień Teatru 13 

Rzędów (może to być np. „Raj utra
cony" wg Miltona lub „Zmartwych
wstanie" wg Tołstoja) rzecz działa 

się, powiedzmy, w ubikacji. Jakież 

kolosalne możliwości metaforyczne i 
interpretacyjne wyłaniałyby się dla 
twórców przedstawienia, w którym 
wsz:i;.stko, tym razem, zbiegłoby się 

- na sedesie. Należy przypuszczać, 
że papier do programu takiego 
przedstawienia byłby jeszcze pięk
niejszy niż dotychczas. 
(Żywocjk literacki: „Idiota" na stoli') 

::- * ::-

Kurier Polski (17. XI. 61, nr 2713) 

Inscenizację swej najnowszej pre 
miery - „Idioty" Dostojewskiego 
teatr powierzył Waldemarowi Kry
gierowi, ( .. ) Zabawa jest świetna ( ... ) 

Krygier ( ... ) przedrzeżnia pierwo
wzór, wyławia z dzieła wątki oso
bliwe, a jednak charakteryst:yczne. 
Gdy zaś znajdzie tak wyrazistych 
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interpretatorów, jak Lubowiecka w 
roli prostytutki Nastazji, Komorow _ 
ska w roli Agłaji, Jahołkowski 

(świetny kupiec Rogożyn), Molik i 
Kopczewski (Teodor i Maurycy), 
Cynkutis (książę Myszkin) i Bielski 
(Radomskij), może się cieszyć z re
zultatu scenicznego. 

(Jerzy Zagórski: Zasypane źródło) 

* 
\Vspółczcsność ~ 

„Idiota" wg Dostojewskiego - w 
adaptacji. inscenizacji 
Waldemara Krygiera 

i reżyserii 

stanowi (. .. ) 
krzywe zwierciadło, swoistą karyka
turę „ceremoniału" teatralnego w 
13 Rzędach. 

(„.) Waldemar Krygier prezentuje 
swoim spektaklem zmodyfikowaną 

znacznie wersję pojęcia „teatru wy
zwolonego". U Krygiera 1jest to mia
nowicie „teatr rozpasany". Kampo-

zycja przedstawienia zostaje prze
kształcona w luźną układankę do
wolnie kojarzonych elementów. Do
wolność skojarzeń przestała być 

dawno zarzutem wobec artysty. Tu 
jednak sumuje się z elementarnymi 
pretensjami natury warsztatowej: 
brakiem precyzji i 1konsekwencji 
k-0mpozycyjnej; kamufl-0waniem 
„n-0woczesnością" 'l'lajzwyklejszych 
niedostatków pracy reźyserskieij. 

(„.) Poszczęściło się natomiast An
toniemu Jahołkowskiemu. Jego Ro
gożyn jest postacią pełnokrwistą ro
dem z autentycznego Dostojewskie
go, Dysponując dwoma większymi 

trochę scenami. Jahołkowski tworzy 
kreację suges-tywną, świadczącą o 
wrażliwości aktorskiej na rzeczywi
sty klimat, a nie na parodię „do
stojewszczyzny". Taka rola zdarza 
się rzadko i Jahołkowski może ją 

zapisać, na pierwszym miejscu w 
dotychczasowej praktyce scen'icznej. 

A przecież kończy się „fantazja 
teatralna" sceną niezwykłą. Prze
cież pojawia się nagle - niemal w 
ostatniej chwili - inscenizator o 
wyobraźni autentycznie twórczej. Ze 
skrawków odcedzonej i zbanalizowa
nej „dostojewszczyzny", z elementów 
roztopionych przedtem w bezkształt
nej plazmie spektaklu - komponuje 
nieoczekliwanie wielki finał („ .) Spo
za mistyfikatorskich masek „nowo
czesnego" banału - wybuchnął Do
stojewski. To trwało chwilę i wy
starczyło, abyśmy zobaczyli pers
pe~ywę innego teatru, tworzonego 
tymi samymi środkami, na kanwie 
tej samej literatury. Do progu tego 
teatru dotarł Krygier. Zapewne pój
dzie dalej, bowiem scen klasy fi
nału „Idioty" nie robi się be"lkarnie. 

(Jerzy Falkowski : Dostojewski pożarty) 

* 
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