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Książka niniejsza, zgodnie ze swoim podtytułem, poświęcona jest próbom rekon-
strukcji i reinterpretacji czterech pierwszych przedstawień zrealizowanych przez 
Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, którym wraz z Ludwikiem 
Flaszenem kierował od połowy roku 1959. Te cztery przedstawienia to kolejno: Or-
feusz według dramatu Jeana Cocteau, Kain na podstawie dramatu George’a Gordona 
Byrona, Misterium buffo według Włodzimierza Majakowskiego i Siakuntala na pod-
stawie dramatu Kalidasy.

Wszystkie były już omawiane, zarówno przez najwytrwalszego historyka dzia-
łalności Grotowskiego i jego Laboratorium Zbigniewa Osińskiego, jak i innych ba-
daczy. W ich gronie szczególne miejsce zajmuje Agnieszka Wójtowicz, która opol-
skim przedstawieniom Grotowskiego od Orfeusza po Studium o Hamlecie poświęciła 
osobną publikację, ustalając w niej wiele faktów i – przynajmniej w kilku przypad-
kach – ogromnie poszerzając wiedzę o przedstawieniach lub też wręcz (jak w przy-
padku Studium), wydobywając je z zapomnienia.

A jednak, mimo istniejących opracowań, ośmielę się powiedzieć, że przedsta-
wienia omawiane w tej książce były dotychczas w mniejszym lub większym stopniu 
lekceważone. Interesowano się nimi i opisywano je z perspektywy czasu, ze świado-
mością o wiele większej wagi późniejszych dokonań Grotowskiego i jego zespołu, 
które w sposób oczywisty przyciemniały te „pierwociny”, spychały je na poziom nie-
doskonałych prób lub wstępnych szkiców, rozwijanych potem w dojrzalszych dzie-
łach, którym – co oczywiste i zrozumiałe – poświęcano więcej uwagi. Ale też właśnie 
dzięki temu, że owe dojrzalsze dzieła są już nieźle rozpoznane, a miejsce wcześniej-
szych dokonań mocno ugruntowane, mogłem pozwolić sobie na zmianę perspekty-
wy i zainteresowanie się tymi „juweniliami” nie jako etapami na drodze ku teatrowi 
ubogiemu (czy czemukolwiek innemu), ale jako niezależnymi, odrębnymi dziełami 
i wydarzeniami teatralnymi. Wydały mi się one na tyle interesujące i nawet ze współ-
czesnej perspektywy innowacyjne, że warto wydobyć je z narracji „ewolucyjnej” i po-
święcić im nieco namysłu. W moim przekonaniu – i to też ważny dla mnie powód 
– ukazują one Grotowskiego jako reżysera i dramaturga eksperymentującego na polu 
o wiele rozleglejszym niż to, z którym zazwyczaj się go wiąże, eksperymentującego 
przy tym w sposób, jaki – przy wszystkich różnicach – wydaje się wcale nieodległy od 
dzisiejszych poszukiwań młodych reżyserów. Może to kwestia wieku, może podob-
nego przekonania o wyczerpaniu się możliwości tradycyjnego teatru dramatycznego. 
W każdym razie dwudziestokilkuletni kierownik Teatru 13 Rzędów w sposób równie 
buńczuczny jak dzisiejsi twórcy „nowego teatru” polskiego wymyślał na nowo zasa-
dy sceniczne, nie uznając (wówczas o wiele silniejszej) oczywistości tego, co uznawa-
no za fundament teatru „właściwego”. 

— wprowadzenie
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Słaba obecność omawianych tu przedstawień w historii Grotowskiego jako 
twórcy teatru ubogiego, „guru” teatralnego rytuału, „guślarza i eremity” ma także tę 
zaletę, że pozwala zobaczyć kogoś, kogo te późniejsze „persony” niemal całkowicie 
zasłoniły – młodego, początkującego reżysera, który jest przekonany, że wie, czego 
chce, choć niekoniecznie wie, jak to osiągnąć. Bardzo nadrabia miną i zdecydowa-
niem swoich wypowiedzi. Jest pełnym pasji twórcą manifestów i zaciekłym polemi-
stą. Przekonuje może bardziej swoim zaangażowaniem niż przedstawieniami, choć 
już u początku drogi w sposób bardzo nowoczesny zarządza własnym wizerunkiem 
i zręcznie wywołuje zainteresowanie swoją pracą, także poprzez prowokowanie spo-
rów i ataków. Bywa bezczelny i złośliwy, ale też przewrotny i dowcipny. Bliżej mu 
zdecydowanie do Witkacego niż do Mickiewicza czy Gurdżijewa. Nie nosi jeszcze 
czarnego garnituru i ciemnych okularów ani hippisowskich koszul. Wciąż łatwo go 
rozpoznać jako członka swojego pokolenia – pryszczatych, pięknych dwudziesto-
letnich, którzy przeżywszy we wczesnej młodości lub wręcz w dzieciństwie kosz-
mar wojny, pełni młodzieńczego entuzjazmu zaangażowali się w budowanie nowego 
świata.

Mówiąc o pierwszych przedstawieniach Teatru 13 Rzędów, warto mieć w pa-
mięci kontekst „teatru czasu odwilży”. Wprawdzie w roku 1959 nadciągała powoli 
nowa fala mrozu w przymilnej wersji „naszej małej stabilizacji”, ale trzeba pamię-
tać, że Grotowski aktywnie brał udział w potężnym ruchu emancypacyjnym, który 
jeszcze nie wygasł. Przez osoby z kręgu „Po Prostu” czy „Współczesności” był po-
strzegany jako sojusznik i potencjalny rzecznik. Sam deklarował, że jego teatr bę-
dzie zaangażowany w sprawy współczesności i rzeczywiście taki był, czasem – jak 
w Misterium buffo – wprost, częściej jednak w sposób zawoalowany i niebezpośredni. 
W przypadku czterech omawianych tu przedstawień owe związki ze współczesnością 
są szczególnie wyraźne, co sprawia, że także ten, dla dzisiejszego teatru bardzo waż-
ny aspekt odróżnia je od spektakli późniejszych, chętniej sytuowanych w kontekście 
uniwersalizujących poszukiwań „antropologicznych”, „religii człowieka” itp. 

Związki ze współczesnym życiem politycznym, społecznym i intelektualnym, 
na które będę w poszczególnych przypadkach starał się każdorazowo wskazywać 
wraz z osobistymi kontaktami Grotowskiego i Flaszena, przyczyniały się do tego, że 
przyglądano się temu, co robią w Opolu z nadzieją i ciekawością. W efekcie – wbrew 
powtarzanym niekiedy opiniom – pierwsze spektakle Teatru 13 Rzędów doczekały 
się całkiem sporej liczby recenzji, niekiedy bardzo ciekawych i głębokich. Choć były 
one cytowane we wcześniejszych opracowaniach, nie mam wrażenia, że czytano je 
tak uważnie, jak (przynajmniej niektóre z nich) na to zasługują. W kilku przypad-
kach, na które będę zwracał szczególną uwagę, mamy do czynienia z pasjonującymi 
esejami, wyraźnie lokującymi prace Grotowskiego w kontekście debat ożywiających 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych młodą polską inteligencję.

Inny ważny aspekt badań, których efekty przedstawiam w niniejszej książce, to 
możliwość wypełnienia licznych białych plam w wiedzy o omawianych przedstawie-
niach lub też korekty wcześniejszych propozycji i interpretacji. W odróżnieniu od 
poprzedników miałem (także dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki) czas, by 
zgromadzić i uważnie przyjrzeć się całkiem sporemu i różnorodnemu materiałowi 
źródłowemu, obejmującemu przede wszystkim scenariusze (z wyjątkiem scenariusza 
Orfeusza, którego niestety nie udało się odnaleźć), recenzje i fotografie z przedsta-
wień. Ich analiza pozwoliła na odkrycie wielu przeoczonych i niedoczytanych frag-
mentów, dzięki czemu możliwa była szeroka i szczegółowa prezentacja omawianych 
przedstawień. Ze względu na upływ czasu i luki w dokumentacji nie jest ona pełna, 
niemniej jednak mam nieskromne przekonanie, że udało się dokonać wielu odkryć, 
może drobnych, ale w kontekście podejmowanego tematu znaczących. Zmuszają one 
wielokrotnie do korygowania wcześniejszych ustaleń i propozycji interpretacyjnych, 
zwłaszcza zawartych w książce Agnieszki Wójtowicz – cennej, ale chwilami zaskaku-
jąco nieprecyzyjnej.



Tam, gdzie materiału źródłowego nie stało, posługiwałem się wyobraźnią i in-
tuicją. Często proponuję własną interpretację, opartą na osobistych skłonnościach, 
zainteresowaniach, wręcz przeczuciach. Mam świadomość ryzyka z tym związanego 
i nie ukrywam go. Jestem jednak przekonany, że należy wypowiadać nawet najbar-
dziej ryzykowne intuicje, jeśli tylko są one oparte na głębokim przekonaniu i nie 
przeczą danym płynącym z dokumentacji. W odróżnieniu od wielu kolegów nie hoł-
duję zbytniej ostrożności i nie widzę w niej cnoty. Lepiej narazić się na ostrą nawet 
polemikę, niż przez lęk przed ryzykiem przemilczeć coś, co może się okazać ważnym 
tematem lub zarzewiem interesującej dyskusji. W historii polskiego teatru jest i tak 
zbyt wiele zagadnień i problemów przemilczanych przez nadmiernie ostrożnych ba-
daczy. Dlatego też w niektórych momentach pozwalałem sobie na odejście od sku-
pienia na poszczególnych przedstawieniach i wydobywania swoistej linii tematycznej 
czy wręcz części szerzej widzianego światopoglądu (nie tylko teatralnego) Jerzego 
Grotowskiego. 

W pierwszej wersji tej książki, pisanej w swego rodzaju gorączce i dużym na-
tężeniu, które po prostu lubię jako stan twórczej ekscytacji, zagadnienia te pojawia-
ły się incydentalnie, jako wtręty czy „tematy na inną okazję”. Wersja ta nosiła ro-
boczy tytuł Lekcje teatralne Jerzego Grotowskiego i została ukończona w roku 2014. 
Ponieważ rok później przygotowałem do wydania Grotowskiego. Profanacje, książka 
o wcześniejszych przedstawieniach musiała poczekać na swoją kolej, co tylko dobrze 
jej zrobiło. Po powrocie do maszynopisu w roku 2015, a szczególnie wiosną 2016, 
„linia tematyczna” z przerywanej zrobiła się ciągłą, a tytuł całości zmienił się na Gry 
w zbawienie. Uzupełniwszy i poprawiwszy tekst znów go odłożyłem, by wrócić do 
niego po roku – wiosną 2017. Miałem wówczas dokonać tylko niewielkich korekt, ale 
stopniowo dałem się ponownie wciągnąć w swoją własną opowieść, coraz wyraźniej 
dostrzegając, że to, co u początków wydawało mi się serią oderwanych „lekcji”, a po-
tem gier, ukazuje się jako całościowy, oryginalny projekt teatralno-filozoficzny. Nie 
rezygnując z analiz poszczególnych przedstawień, zacząłem go odsłaniać jako od-
rębny przedmiot mojej opowieści, a może nawet rekonstrukcji. Opowiadałem o nim 
na wykładach, które szczęśliwie w tym czasie mogłem wygłosić na Uniwersytecie 
Warszawskim i gościnnie w kilku innych miejscach. Nie wiem, czy ich słuchacze nie 
mieli wrażenia, że wykładowca błądzi i odchodzi od zapowiadanych tematów, ale dla 
mnie były to swoiste improwizacje, które metodą prób i błędów, czasem też niestety 
bełkotu (za co przepraszam), pozwoliły bardziej wyklarować własne myśli. Ważne 
były również w tym samym czasie spotkania i rozmowy z Martą Kufel-Kaszyńską, 
interpretującą Grotowskiego poprzez filozofię Alaina Badiou, dzięki której poczułem 
się może nieco pewniej na gruncie filozofii mnogości. Wszystko to ostatecznie spra-
wiło, że do gotowego już od dawna tekstu wprowadziłem pewnie – niekoniecznie 
bardzo wielkie – zmiany: przesunięcia, dopowiedzenia, by w końcu zdecydować się 
na trzecią i ostateczną zmianę tytułu: Farsy-misterium. Mam nadzieję, że ta ewolucja 
znajdzie uzasadnienie i zrozumienie, wyjaśni się w trakcie lektury. 

Podobnie jak w przypadku książki poprzedniej, poświęconej trzem przedsta-
wieniom z następnego okresu działalności Teatru 13 Rzędów, liczę na to, że tom, 
który pisałem z wielką przyjemnością, znajdzie swoich czytelników i przyczyni się 
do rozbicia skorupy obojętności i martwego kultu, jaka zdaje się wciąż otaczać w Pol-
sce dzieło i osobę Jerzego Grotowskiego. W kilku punktach starałem się podsuwać 
propozycje dalszych badań, interpretacje, które być może skuszą kogoś do powę-
drowania przez dzieje Teatru Laboratorium i działalność Grotowskiego nieznanymi, 
niewydeptanymi, może wręcz sekretnymi ścieżkami. Tym właśnie potencjalnym, 
przyszłym „grotołazom” dedykuję tę książkę.





— Niewinni czarodzieje



1 — Orfeusz, tekst dramaturgiczny jean cocteau, 
scenariusz teatralny i reżyseria jerzy grotowski,  
Teatr 13 Rzędów. Plakat jerzego jeleńskiego 
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2, 3 — Strony z „materiałów – Dyskusji” 1960 nr 1 
4 — zaproszenie na premierę 8 października 1959
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