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Abstrakt: Anna Sobiecka, MITOLOGIE ARTYSTY �WIATA TEATRU. KAZIMIERZ DEJMEK 
I JERZY GROTOWSKI. „PORÓWNANIA” 2 (23), 2018. T. XXIII, S. 213-226. ISSN 1733-165X. 
Współczesna proza polska na nowo powraca do zagadnie� artystowskich, próbuj�c mitologizo-
wać obraz artysty �wiata teatru. W niniejszym artykule interesować mnie b�dzie grupa tekstów, 
które ujawniaj� szczególnego rodzaju zainteresowanie wybitnymi osobowo�ciami polskiego te-
atru – Kazimierzem Dejmkiem i Jerzym Grotowskim. Wybrane utwory pierwowzór bohaterów 
powie�ciowych, a tak�e schemat fabularny, zapo�yczaj� z pogranicza biogra�i oraz wydarze� 
teatralnych, a nast�pnie transponuj� je w �wiat powie�ciowej �kcji. Zastosowana strategia kluczo-
wa wyst�puje w dwóch podstawowych wariantach – powie�ci pam�etu oraz powie�ci paraboli. 
Proces mitologizowania artysty teatru podporz�dkowany zostaje tworzeniu biogra�i fantazma-
tycznych, opartych na szczególnego rodzaju pakcie referencjalnym mi�dzy nadawc� i odbiorc� 
tekstu.

Abstract: Anna Sobiecka, MYTHOLOGIES OF AN ARTIST OF THE THEATRE. KAZIMIERZ 
DEJ MEK AND JERZY GROTOWSKI. “PORÓWNANIA” 2 (23), 2018. Vol. XXIII, P. 213-226. ISSN 
1733-165X. The contemporary Polish prose has once more become inspired by the novel concern-
ing an artist, and attempts to mythologise the artist’s image of the world of the theater. In this 
article, I shall cover a range of texts which show a peculiar interest in the great �gures of the Pol-
ish theatre – Kazimierz Dejmek and Jerzy Grotowski. The chosen works adopt the archetypes of 
both the characters, as well as of the plot, from the overlapping areas of the two artists’ personal 
and professional scenic lives, conveying the artists’ real-world experiences into �ction. The key 
strategy used in the mentioned works occurs in two basic varieties – the pamphlet novel and the 
parabolic novel. The mythologisation of the artist is dependent on the creation of phantasmatic bi-
ographies, based on a unique type of an unspoken agreement between the author and the reader.
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Współczesna proza polska na nowo powraca do zagadnie� artystowskich, pró-
buj�c mitologizować obraz artysty �wiata teatru (zob. Rogacki; Kry�ski; Makowiec-
ki; Gutowski, Owczarz). Jak zauwa�a Jerzy Jarz�bski:

W ka�dym przypadku akt literackiego opracowania własnego �yciorysu stanowi zara-

zem prób� wł�czenia historii indywidualnej w kulturowy „plan ogólny”, odszukania 

„paradygmatu” własnej egzystencji, paradygmatu, w którego istnienie i sensowno�ć si� 

wierzy. Literatura tak rozumiana jest rodzajem „j�zyka po�rednika” pomi�dzy prawd� 

jednostki a prawd� zbiorowo�ci, pomi�dzy subiektywn� wizj� a �wiatem potwierdzo-

nym przez społeczne do�wiadczenie. Do tego typu literatury przystaj� najlepiej pogl�-

dy, podług których stanowi ona model rzeczywisto�ci. B�d�c „modelem” jest wi�c ona 

raczej po�redniczk� pomi�dzy dwoma rzeczywisto�ciami, stanowi ich wspólny sche-

mat, pomost ł�cz�cy ponadindywidualne z indywidualnym, jednostkowe ze społecz-

nym (Jarz�bski 414).

Owo bycie „pomi�dzy” – dookre�lone przez Jarz�bskiego jako „lepienie bio-

gra�cznego mitu z materiału rzeczywistych faktów” (Jarz�bski 412) – słu�y tak�e 
budowaniu szczególnego rodzaju porozumienia mi�dzy nadawc� i odbiorc� tek-
stu, porozumienia b�d�cego rodzajem gry literackiej, której celem nie jest jedynie 
akt literackiego opracowania biogra�i lub własnego �yciorysu, ale raczej rodzaj 
gry intelektualnej z czytelnikiem, prowadz�cej do zdemaskowania zastosowanej 

przez autora strategii kluczowej (zob. Sobiecka 2017: 334). Mo�e ona wyst�pować 
w odmianie intencjonalnej, przeznaczonej do dekodowania postaci i wydarze� to�-
samych lub bliskich osobom oraz wydarzeniom realnym, b�d� instrumentalnej, 
słu��cej rozpoznawaniu osób i sytuacji nie tak zbie�nych z materiałem �yciowym, 
których rozpoznanie nie musi być odbierane przez odbiorc� jako odwzorowanie 
autentycznych postaci oraz zdarze� (zob. Markiewicz 87-88). 

Funkcje strategii kluczowych podporz�dkowane s� najcz��ciej kilku celom. 
W odniesieniu do typu narracji mamy do czynienia z procesem budowania domi-
nuj�cej pozycji autora tekstu i jego �kcjonalnej autokreacji (powie�ć autotematycz-
na), w odniesieniu do powie�ciowego schematu fabularnego obserwujemy najcz�-
�ciej atak na pozaliteracki pierwowzór (powie�ć pam�et) b�d� te� jego �kcjonalne 
przetworzenie sytuacji, gdy postaciom prototypowym przypisywane s� cechy i za-

chowania inne, ni� w miało to miejsce w rzeczywisto�ci pozatekstowej (powie�ć 
parabola). W omawianych wariantach mieszcz� si� tak�e wybrane przykłady pol-
skich powie�ci współczesnych, okre�lanych przez mnie mianem powie�ci teatral-
nych (zob. Sobiecka 2011; 2017), które powracaj� do zagadnie� artystowskich, pró-
buj�c nie tylko mitologizować obraz artysty (aktora, aktorki, re�ysera), ale tak�e 

tworz�c – niejako na nowo – biogra�e fantazmatyczne twórców teatru polskiego.
W niniejszym artykule interesować mnie b�dzie okre�lona grupa tekstów pro-

zatorskich, które, z jednej strony, ujawniaj� szczególnego rodzaju zainteresowanie 
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wybitnymi osobowo�ciami polskiego teatru – Kazimierzem Dejmkiem i Jerzym 
Grotowskim, z drugiej za� posługuj� si� strategi� kluczow� w celu osi�gni�cia za-
mierzonego efektu. Nie jest to zagadnienie całkowicie nowe, we wcze�niejszych 

tekstach podejmowałam ju� bowiem próby opisu �kcjonalnych biogra�i artystów 
teatru XIX i XX stulecia (zob. Sobiecka 2006; 2011; 2017). W tym miejscu moja uwaga 
zostanie skierowana na powie�ci, w których dochodzi do zapo�yczenia wybranych 
elementów �wiata przedstawionego z pogranicza biogra�i oraz wydarze� teatral-
nych, a nast�pnie ich przetransponowania w �wiat �kcji powie�ciowej w dwóch 

zasadniczych, jak si� wydaje, wariantach – powie�ci w odmianie pam�etu oraz po-
wie�ci paraboli. Co ciekawe, w ka�dym z omawianych wariantów zastosowana zo-
staje nadrz�dna strategia kluczowa, podporz�dkowana procesowi mitologizowania 
obrazu artysty – w tym szczególnym przypadku wybitnych re�yserów i twórców 
teatralnych. W efekcie ko�cowym otrzymujemy biogra�e fantazmatyczne nietu-
zinkowych przedstawicieli teatru polskiego drugiej połowy XX wieku. Fikcjonalne 

biogra�e realizuj� zarazem podobny model powie�ciowy wpisany w nadrz�dny 
schemat kluczowy – po pierwsze, teksty posługuj� si� okre�lonym typem narra-
cji autotematycznej, eksponuj�cym autora �kcjonalnego �wiata przedstawionego 
i jego relacje z portretowanym przedstawicielem �rodowiska teatralnego, po drugie, 
realizuj�c model pam�etu b�d� paraboli, powie�ci tworz� rodzaj paktu referencjal-
nego mi�dzy nadawc� i odbiorc� tekstu, b�d�cego rodzajem gry literackiej, słu��cej 

zdemaskowaniu strategii kluczowej. W rozumieniu Jarz�bskiego wła�ciwo�ć ta sta-
je si� sygnałem zamazywania granicy mi�dzy gatunkami biogra�cznymi a literatu-
r� kluczow�, gdy� prowadzi do powstania tekstu prozatorskiego rozumianego jako 
fakt biogra�czny, jako wybór maski, która jest realizacj� okre�lonej postawy wobec 
�kcjonalnej rzeczywisto�ci (Jarz�bski 413, 429). Po tych wst�pnych ustaleniach pora 

przyjrzeć si� bli�ej wybranym egzempli�kacjom powie�ci tworz�cych biogra�e fan-
tazmatyczne Dejmka i Grotowskiego.

Kryptobiogra�a Kazimierza Dejmka

Potomkowie Tespisa (1966) Jana Koprowskiego to powie�ć kluczowa dedykowa-
na łódzkiemu �rodowisku teatralnemu, której centraln� postaci� staje si� Dejmek – 
aktor, ale przede wszystkim wybitny re�yser i dyrektor Teatru Nowego w Łodzi 

oraz Teatru Narodowego w Warszawie2. Autor powie�ci to bliski współpracow-

nik (kierownik literacki Teatru Nowego) Dejmka z okresu jego pierwszej łódzkiej 
dyrekcji, znany krytyk i publicysta teatralny, redaktor i współredaktor czasopism 

2 W grupie biogra�i nie-artystycznych Dejmka warto odnotować artykuł Zbigniewa Raszewskiego 
Dejmek (zob. Raszewski) i monogra�� zbiorow� Teatr Kazimierza Dejmka (zob. Kuligowska-Korze-
niowska). 
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„Łód� Literacka”, „Odgłosy”, „Literatura”. Liczne analogie i zapo�yczenia z pogra-
nicza biogra�i oraz wydarze� teatralnych bliskich Dejmkowi i Koprowskiemu czy-
ni� z Potomków Tespisa ciekawy przypadek powie�ci kluczowej wpisanej w model 

pam�etu, powie�ci krytycznie opisuj�cej pierwsz� łódzk� dyrekcj� Dejmka. Auto-
tematyczna powie�ć wpisana jest w form� pierwszoosobowych wspomnie� kie-
rownika literackiego łódzkiego teatru Teo�la Pisanego, w które wplecione zostaj� 
elementy �yciorysu Koprowskiego. Fikcjonalne wspomnienia kreuj� zarazem obraz 
dyrektora Teatru Nowego w Łodzi – Waleriana Brutusa (vel Dejmka), człowieka 

i twórcy teatralnego jeszcze młodego, pozornie niedo�wiadczonego, a jednocze�nie 
z wyra�nie ukształtowanymi pogl�dami na temat sztuki teatru, zada� aktorskich 
(scena jako „lustro duszy aktora”) oraz miejsca i roli aktora w zespole. Powie�ć Ko-
prowskiego to zarazem portret zbiorowy łódzkiego zespołu, grupy osób blisko ze 
sob� współpracuj�cych, ale i mocno od siebie zale�nych. W zbiorowo�ci tej wyró�-
niaj� si� pojedyncze osobowo�ci (powie�ciowe mini-portrety), mi�dzy innymi za-

kochanego w sobie artysty-narcyza Arkadiusza Burka – aktora wiod�cego i podpo-
ry zespołu, przedwcze�nie zmarłej debiutantki Magdy Le�niak, zauwa�onej przez 
dyrektora ze wzgl�du na jej „sceniczny autentyzm”, lizusa i donosiciela Cypka czy 
„nietypowej” dyrektorowej i aktorki Marceliny Topolowej, która, jak zło�liwie za-
uwa�a Pisany, nie wykorzystuje prywatnych koligacji, pozostaj�c osob� „�yczliw� 
i uczynn�” wobec wszystkich członków grupy. Portret zbiorowy łódzkiego zespo-

łu obejmuje przede wszystkim rzeczywisto�ć zawodow� aktorów: próby, przy-
gotowania do premier, indywidualn� prac� nad rol�, współzawodnictwo i walk� 
o główne kreacje, wzajemne pretensje o miejsce w zespole. Słabiej poznajemy prze-
strze� �ycia prywatnego aktorów (kawiarnia teatralna, bufet, dom rodzinny), bo – 
jak twierdzi Pisany – „aktor �yje w teatrze i kawiarni, w domu – bywa od czasu do 

czasu” (Koprowski 32). W przywoływanych postaciach Potomków Tespisa mo�emy 
doszukiwać si� analogii do autentycznych wydarze� i prze�yć członków zespołu 
Teatru Nowego w Łodzi, choć nie b�dzie to moim głównym celem, bowiem zasto-
sowana w powie�ci kryptobiogra�czna strategia kluczowa ukierunkowana zostaje 
przede wszystkim na sportretowanie osoby dyrektora teatru.

Narrator obdarza Brutusa cechami oraz słowami, które jednoznacznie nasuwaj� 

skojarzenia z osob� Dejmka i jego systemem pracy w łódzkim teatrze, w mie�cie 
z rozpoznawaln� ulic� dług�, w�sk� i kiszkowat�, „jak mawiali o niej stołeczni in-
telektuali�ci, którzy tu czasem przyje�d�ali” (Koprowski 9). Wystarczy przytoczyć 
słowa Brutusa wygłoszone podczas jednego z pierwszych zebra� zespołu artystycz-
nego, by rozpoznać w nim Dejmka i zało�enia artystyczne jego teatru: 

– Na zako�czenie chciałbym zaapelować do kolegów i kole�anek, by przyło�yli si� do 

pracy z sercem i najlepsz� wol�. Najcenniejsze siły nale�y zło�yć tu, w teatrze. Spektakle 

nasze winny być �ywe i ciekawe. Trzeba wypłoszyć wesoło�ć zza kulis i wprowadzić na 

scen�. Scena jest dla nas wszystkim. Scena jest lustrem dla duszy aktora. W sztuce nie na-
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le�y si� oszcz�dzać: albo jest si� aktorem, albo niczym. Ludzie o mentalno�ci stragania-

rzy, o duszy liczykrupów nie b�d� nigdy artystami. Nami�tno�ci nasze s� zbyt grzeczne, 

nazbyt dobrze wychowane. I to jest jak najbardziej niesłuszne. Cierpimy wszyscy na 

zapa�ć nudy. Z tego trzeba si� rychło otrz�sn�ć. Przepraszam kolegów za te patetyczne 

słowa, ale nie mogłem ich nie wypowiedzieć (Koprowski 10).

Gabinet dyrektora cechuje ascetyczna, wr�cz sparta�ska surowo�ć. Na półkach 
i podłodze walaj� si� stosy ksi��ek, na �cianie wisz� meksyka�skie drzeworyty i por-
tret Konstantego Stanisławskiego. Drug� wa�n� postaci� w fascynacjach teatralnych 

Brutusa pozostaje Leon Schiller, którego dyrektor darzy wielk� atencj� i uznaniem 
(„my wszyscy z niego” (Koprowski 165), „wszystko, co jest we mnie najlepszego, 
z niego jest” (Koprowski 164)), czego przejawem staj� si� coroczne zebrania zespołu 
aktorskiego dla uczczenia pami�ci wybitnego inscenizatora oraz wspólne czytanie 
jego pism, poł�czone z wielogodzinnymi dyskusjami na temat teatru i sztuki aktor-
skiej. Dyrektor, maj�c rodzin� (�ona aktorka i syn), prawie mieszka w teatrze, pali 

papierosa za papierosem, nieustannie dyskutuje i spiera si� z kierownikiem literac-
kim na temat nowego repertuaru, usiłuj�c przekonać go do swoich oryginalnych 
pomysłów. Zamierza wprowadzać na a�sz sztuki, które „wstrz�sn�” publiczno�ci�, 
polski dramat narodowy i teksty zapomniane przez współczesny teatr, mi�dzy in-
nymi dramaturgi� staropolsk�, na czele z �ywotem Józefa Mikołaja Reja3. Sił� re�y-
sersk� Brutusa stanowi nowatorskie spojrzenie na teatr i sztuk� (choć, co mu si� 
niejednokrotnie zarzuca, „nie uko�czył nawet szkoły �redniej” (Koprowski 150)), 

a tak�e krytyczne stanowisko wobec koncepcji teatru monumentalnego Schillera, co 
szczególnie akcentuje we wspomnieniach narrator powie�ci:

Krytyka ch�tnie widziała w nim spadkobierc� Leona Schillera, choć mało kto wiedział, 

�e Brutus wyrósł z buntu przeciwko niemu. Ale tak być powinno. To jest wła�nie rozwój 

prawidłowy. Przez bunt wobec mistrza do pełnego uznania jego autorytetu. Brutus mó-

wił nieraz: „Porzucili�my teatr Schillera, bo wydawał nam si� rupieciarni�. Gówniarze! 

Nie byli�my godni zawi�zać mu rzemyka u buta. Gdyby �ył, szedłbym do niego boso 

i na kl�czkach jak do Canossy. Wszystko, co jest we mnie najlepszego, z niego jest. Jemu 

zawdzi�czam rozumienie sztuki teatralnej”. Nie kłamał. W bibliotece przechowywał pi-

sma Schillera, gromadził jego wypowiedzi, rozrzucone po czasopismach, czytał je, za-

gł�biał si� w nich, cytował i powoływał si� na nie przy ka�dej okazji (Koprowski 164). 

3 Kazimierz Dejmek zrealizował �ywot Józefa w Łodzi w 1958 roku we własnej re�yserii i opraco-
waniu dramaturgicznym tekstu, podobnie jak wielokrotnie przywoływane w Potomkach Tespisa, 
nieudane przedstawienie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasi�skiego w re�yserii Bohdana Korze-
niewskiego z 1959 roku. Do tekstu Mikołaja Reja Dejmek powracał jeszcze dwukrotnie – w roku 
1965 (Teatr Narodowy w Warszawie) i 1985 (Teatr Polski w Warszawie). Najgło�niejsz� inscenizacj� 
dramatu staropolskiego w opracowaniu dramaturgicznym tekstu i w re�yserii Dejmka była Histo-
ryja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pa�skim Mikołaja w Wilkowiecka, przygotowana w 1961 roku 
dla Teatru Nowego w Łodzi oraz w 1962 roku dla Teatru Narodowego w Warszawie.
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W czasie, gdy zespół Teatru Nowego w Łodzi przygotowuje si� do jubileuszu 
pi�tnastolecia istnienia sceny, organizuj�c z tej okazji festiwal teatralny polskich 
sztuk współczesnych (maj�c o�cjalne zgody ówczesnych władz i ministerstwa), do 

teatru przychodzi niespodziewana wiadomo�ć, �e dyrektor zostaje w trybie natych-
miastowym przeniesiony do Warszawy, do Teatru Narodowego, na stanowisko 
dyrektora tej presti�owej sceny. O swojej decyzji Brutus nie informuje zespołu oso-
bi�cie, przekazuje jedynie informacj� za po�rednictwem wicedyrektora. Zaistniała 
sytuacja staje si� przyczyn� kon�iktu w łódzkim teatrze i dzieli członków zespołu 

na zwolenników i przeciwników dyrektora. Opinie s� mocno zró�nicowane („wy-
dymał nas”, „pies go tr�cał” (Koprowski 162), „tchórz” i „karierowicz” (Koprowski 
164), „nie da sobie rady w Warszawie” (Koprowski 162), „Brutusa nie było i teatr 
był. Brutusa nie b�dzie i teatr b�dzie” (Koprowski 163), „ale on chce być pierwszym 
w Rzymie, i b�dzie” (Koprowski 163), „Brutus nie zdradził, dla mnie jest to krok 
przemy�lany i konsekwentny” (Koprowski 168)) i jednoznacznie wskazuj� na uza-

sadnione obawy co do dalszych losów Teatru Nowego w Łodzi, który w okresie 
dyrekcji Brutusa wyrobił sobie mark� placówki zaliczanej do czołowych w kraju. 
Na po�egnalnym zebraniu Teo�l Pisany (narrator) obserwuje narodziny dyrektora-
-polityka, co wi��e si� po�rednio z niejednoznaczn� ocen� łódzkiej dyrekcji Brutu-
sa. Z jednej strony, narrator ma �wiadomo�ć, �e odej�cie „tego” dyrektora oznacza 
dla teatru i miasta niepowetowan� strat�, z drugiej, podziwia Brutusa jako praw-

dziwego człowieka teatru, który „widział w teatrze wszystko, składał mu w cało-
palnej o�erze siebie” (Koprowski 174). Niezwykła osobowo�ć dyrektora w poł�cze-
niu z po�wi�ceniem dla sprawy teatru powoduj� narodziny mitu artysty „bardzo 
utalentowanego, bardzo zdolnego i bardzo ambitnego”, z którym to mitem b�dzie 
musiał zmierzyć si� ka�dy kolejny zwierzchnik Teatru Nowego w Łodzi. Pisany ma 

�wiadomo�ć zarówno tego, jak i tego, �e Brutus jest postaci� całkowicie wyj�tkow�, 
ale czy wobec tego realn�: „A mo�e Brutus, ten Brutus, jakim go widz�, w ogóle nie 
istniał? Mo�e to mit, stworzony przez niespokojn� i nienasycon� wyobra�ni�? Tak 
czy inaczej jedno jest pewne: wiemy, co było wczoraj, nie wiemy, co b�dzie jutro” 
(Koprowski 175).

Obok na wskro� paszkwilanckiego obrazu „władczego” dyrektora Brutusa – 

„dyktatora i satrapy” (Koprowski 8) w jednej osobie, człowieka „gardz�cego akto-
rami” (Koprowski 8), ale te� człowieka „dokładnie poinformowanego” (Koprowski 
23) o wszystkim, co dzieje si� w teatrze, za spraw� „donosów” usłu�nych kolegów 
aktorów – model obiektywizuj�cej narracji pierwszoosobowej Potomków Tespisa za-
kłada jawno�ć autora wewn�trznego oraz jego to�samo�ć z autorem zewn�trznym 

(podmiotem czynno�ci twórczych). Tym samym w powie�ci Koprowskiego obser-
wujemy proces zamazywania granicy mi�dzy proz� biogra�czn� (w tym konkret-
nym przypadku w odmianie autobiogra�cznej) a powie�ci� kluczow�, co prowadzi 
do powstania szczególnego rodzaju paktu referencjalnego mi�dzy nadawc� i od-
biorc� tekstu, paktu, b�d�cego rodzajem gry literackiej słu��cej zdemaskowaniu 
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strategii kluczowej zastosowanej przez autora, gdy prawda tekstu (�kcji literackiej) 
i prawda rzeczywisto�ci pozaliterackiej „spotykaj� si�” w modelu powie�ci krypto-
biogra�cznej. Wspomnienia Teo�la Pisanego cz�stokroć odsyłaj� odbiorc� do rze-

czywisto�ci pozatekstowej łatwej do zdekodowania, do autentycznych wydarze� 
i postaci teatralnych kojarzonych z Kazimierzem Dejmkiem, jego prac� i dyrekcj� 
w łódzkim Teatrze Nowym oraz do wybranych elementów kryptoautobiogra�cz-
nych wspomnie� Koprowskiego, ówczesnego kierownika literackiego teatru. Podo-
bie�stwo dotyczy wielu płaszczyzn �kcjonalnego �wiata przedstawionego powie-

�ci, zarówno sposobu współpracy dyrektora-re�ysera z zespołem aktorskim, metod 
pracy indywidualnej z poszczególnymi aktorami, tworzenia podstaw repertuaru te-
atralnego czy wreszcie niepowodze� oraz sukcesów scenicznych kolejnych premier 
Teatru Nowego, który pod kierownictwem Brutusa staje si� wa�n� scen� teatral-
n� w Polsce. Równocze�nie na płaszczy�nie �kcjonalnych zdarze� stanowi�cych 
o� fabularn� powie�ci nadbudowana zostaje wizja czy te� koncepcja artystyczna 

teatru stworzonego przez Brutusa i to ona wła�nie wyznacza główne punkty stycz-
no�ci tekstu z biogra�� fantazmatyczn� Dejmkowego my�lenia o teatrze: teatrze 
ideowym, politycznym i zaanga�owanym, o scenie, która winna być „lustrem du-
szy aktora” (Koprowski 10), o sztuce aktorskiej, która jest nieustann� nauk� i zgł�-
bianiem tajemnic sztuki, a zarazem o człowieku „skazanym na teatr” (Koprowski 
147), o twórcy uparcie realizuj�cym własn� wizj� sceny narodowej, obdarzonym 

„własnym spojrzeniem na �wiat i sztuk�” (zob. Dejmek 261-267). 

Kryptobiogra�e Jerzego Grotowskiego

Odr�bn� grup� powie�ci kluczowych stanowi� teksty, w których pojawia si� 
konstrukcja autora wewn�trznego nieto�samego z podmiotem czynno�ci twór-
czych, za� dominuj�cym typem narracji staje si� zobiektywizowana narracja trze-

cioosobowa. W grupie tej ciekawie prezentuj� si� powie�ci inspirowane �yciem 
i dokonaniami artystycznymi Jerzego Grotowskiego − re�ysera i teoretyka teatru, 
twórcy nowatorskiej metody aktorskiej i dyrektora Teatru 13 Rz�dów w Opolu oraz 
wrocławskiego Teatru Laboratorium, artysty zmarłego we włoskiej Pontederze 
w 1999 roku. Fascynacj� osobowo�ci� Grotowskiego przejawiaj� zarówno osoby 
z nim zwi�zane lub współpracuj�ce, jak i zupełnie obce, i powoduje ona przetrans-

ponowanie �kcjonalnej rzeczywisto�ci przedstawionej w biogra�� fantazmatyczn�, 
powielaj�c� mity zwi�zane z twórc� Teatru Laboratorium. Przykładem jest Mistrz 
(2004) Bronisława Wildsteina, utwór odwołuj�cy si� do �kcjonalnego �rodowiska 
Grotowskiego z opolskiego okresu funkcjonowania Teatru 13 Rz�dów, który w po-
wie�ci staje si� Teatrem Małym z Olsztyna. Swoje kontakty z aktorami Grotowskie-

go (bo nie z nim samym) – Ryszardem Cie�lakiem i Antonim Jahołkowskim – au-
tor opisuje we wspomnieniowym wywiadzie-rzece, wskazuj�c na rozrachunkowy 
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charakter powie�ci (Wildstein 2012: 327-331). Wildstein brał udział w werbowaniu 
grupy studentów do parateatralnego projektu zatytułowanego Grotowski Special 
Project4. W kolejnych latach publicysta nadal interesował si� działaniami zespołu. 

Znał zało�enia teoretyczne Uniwersytetu Poszukiwa�, wiedział o odej�ciu z grupy 
Włodzimierza Staniewskiego i powstaniu Gardzienic, na emigracji w Pary�u ogl�-
dał spektakl Petera Brooka Mahabharata, w którym role grali polscy aktorzy Andrzej 
Seweryn i Cie�lak. „Utopijn�” formuł� teatru eksperymentalnego Grotowskiego 
oceniał krytycznie: 

Wtedy przeceniałem rol� sztuki, byłem skłonny wierzyć, �e jest narz�dziem odnowienia 

�wiata. To była zgubna utopia. Grotowski uległ diabelskiej pokusie i uznał si� niemal za 

Chrystusa. Takie wyrastaj�ce z pychy pragnienie towarzyszy człowiekowi od zawsze, to 

jest gnostycka wiara w samozbawienie. Konsekwencje tego s� koszmarne. Jednocze�nie 

to był wspaniały teatr i wspaniali aktorzy. Tyle �e ta ich koncepcja teatru otwartego tro-

ch� te� i zabiła sam teatr. Trudno ju� było potem do niego wrócić (Wildstein 2012: 331).

Autor Mistrza stosuje w powie�ci ciekawy zabieg kompozycyjny, powoduj�cy 
zwielokrotnienie efektu zmitologizowania obrazu twórcy powie�ciowego Instytu-
tu – Macieja Szymonowicza (vel Grotowskiego). On sam w �wiecie przedstawio-
nym utworu nie pojawia si� ani razu, a mimo to jego osobowo�ć nadal oddziałuje na 
członków Teatru Małego. Mistrz �yje we wspomnieniach, wypowiedziach i pami�ci 

o przeszło�ci, ale tak�e w „pi�tnie”, które odcisn�ł na aktorach Instytutu. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego Szymonowicz wyje�d�a z Polski i od wielu lat przeby-
wa poza jej granicami5. Jego nowatorskie pogl�dy artystyczne przywoływane s� we 
wspomnieniach grupy przyjaciół, z których cz��ć ju� nie �yje. Szymonowicz, zwany 
w powie�ci Mistrzem, nadal fascynuje swoj� osobowo�ci�, a przede wszystkim ory-
ginaln� koncepcj� teatraln�. Po trzydziestu latach od ukonstytuowania si� Instytutu 
(akcja powie�ci rozgrywa si� w 1992 roku) �ladami Szymonowicza pod��aj� dwaj 

współpracownicy – dawny sta�ysta, dzi� paryski dziennikarz Paul Tarois oraz Piotr 
Rybak, pracownik Instytutu, dzi� działacz Solidarno�ci i poseł na sejm RP. Obaj 
dystansuj� si� od pogl�dów Mistrza, charyzmatycznego re�ysera-proroka, twórcy 
teatru eksperymentalnego z jednej strony, z drugiej – jak chcieliby niektórzy współ-
pracownicy Mistrza – „manipulanta”, „cwaniaka”, „oszusta” i „zr�cznego polity-

kiera”. Niejednoznaczna ocena opolskiej działalno�ci Szymonowicza dokonuje si� 
na dwóch płaszczyznach do�wiadcze� osobistych Tarois’a i Rybaka, w dwóch po-

4 Prace nazwane parateatrem Grotowski rozpocz�ł w Brzezince koło Ole�nicy, a ich efekty zaprezen-
towano po raz pierwszy w 1973 roku.

5 Podobnie jak Grotowski, który opu�cił Polsk� podczas stanu wojennego, w sierpniu 1982 roku, uda-
j�c si� przez Włochy i Haiti do USA. Pocz�tkowo był profesorem Columbia University w Nowym 
Jorku, w 1983 roku został profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego, gdzie zrealizował projekt 
o nazwie Dramat Obiektywny. Od 1985 roku Grotowski mieszkał we włoskiej Pontederze.
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rz�dkach narracji prowadzonej jednocze�nie równolegle i naprzemiennie.  Tarois, 
niegdy� sta�ysta zwi�zany z Instytutem, obecnie autor �lmu o Szymonowiczu, 
zbiera i dokumentuje wspomnienia dawnych współpracowników oraz „wyznaw-

ców” re�ysera-wizjonera. Na zlecenie ameryka�skiego producenta telewizyjnego 
Johnsona prowadzi wielogodzinne wywiady-rozmowy z aktorami Mistrza: umie-
raj�cym na raka �oł�dka Zbigniewem Jurg� (rysy Ryszarda Cie�laka), Zygmuntem 
Majakiem (prawdopodobnie Zygmunt Molik) oraz dawnym asystenta mistrza, dzi� 
twórc� i szefem Teatru Obrz�du Mikołajem Buranem (jego pierwowzorem wyda-

je si� Ludwik Flaszen). Tarois usiłuje w ten sposób zaspokoić „głód” duchowego 
autorytetu Mistrza – proroka i teatralnego prekursora, a tak�e utrwalić w pami�-
ci zbiorowej zagranicznej publiczno�ci (europejskiej oraz ameryka�skiej) jego idee 
i pogl�dy. Wszystko to dokonuje si� w jak�e wa�nym momencie dziejowym, tu� po 
upadku komunizmu w Europie �rodkowo-Wschodniej, co dodatkowo wzmacnia 
efekt procesu mitologizowania postaci Mistrza:

[…] Wła�nie teraz odnale�ć nale�y tego zapomnianego proroka. Teraz, kiedy upadł ko-

munizm (Wildstein 2004: 10).

[…] to bohater na nasze czasy. Wyci�gniemy go gdzie� z tych słowia�skich lasów, z post-

komunistycznego chaosu wyłoni si� prorok, jeden z tych, którzy przynios� nam sacrum. 

Sprowadz� Boga na wyjałowion� ziemi�, dla rzesz czekaj�cych i gotowych zapłacić ka�-

d� cen�. A my b�dziemy jego kapłanami. To w naszych szklanych �wi�tyniach b�dzie 

odprawiał swoje msze (Wildstein 2004: 12).

Drugim bohaterem powie�ci jest Rybak, przed laty pracownik Instytutu, pó�niej 
działacz opozycji antykomunistycznej, obecnie poseł na sejm, a zarazem człowiek 
rozczarowany upadkiem ideałów pokolenia Solidarno�ci. Rybak poszukuje �ladów 
Mistrza w powie�ciowym Uznaniu, przypominaj�cym Wrocław – siedzib� Teatru 
Laboratorium – oraz we wspomnieniach jego aktorów i współpracowników. Roz-

rachunkowa powie�ć Wildsteina, która w ocenie Romana Pawłowskiego mo�e być 
traktowana jako �kcja w „zast�pstwie nienapisanej biogra�i” Grotowskiego (Paw-
łowski 13), odkrywa zarazem sekrety dojrzałego pokolenia Solidarno�ci, rozczaro-
wanego rzeczywisto�ci� lat dziewi�ćdziesi�tych w Polsce. W powie�ci przywoływa-
na jest mi�dzy innymi historia studenta Stanisława Pyjasa, zamordowanego przez 

SB, okoliczno�ci wewn�trznej walki w obozie Solidarno�ci, a tak�e współpracy nie-
których opozycjonistów z SB i donoszenia na kolegów. Dla obu bohaterów Mistrza 
kontakt z mitem i pami�ci� o Szymonowiczu staje si� rodzajem niemal religijnego 
do�wiadczenia, które m��czy�ni prze�ywaj� w szczególnym momencie swojego 
�ycia, rozczarowani jego obecnym kształtem. Formuła narracji powie�ciowej, ale 
tak�e fantazmatyczny obraz re�ysera-proroka, budowany na ka�dym kroku wspo-

mnie� o Szymonowiczu, prowadz� do wniosku o niemal sakralnym charakterze 
pracy artystycznej mistrza teatru i guru w jednej osobie. 
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W relacjach i wspomnieniach aktorów Instytutu szczególnie wyrazi�cie zapi-
suj� si� dwie inscenizacje. Przedstawienie Dziadów Adama Mickiewicza (realizacja 
Teatru 13 Rz�dów w Opolu z 1961 roku) okre�lone zostaje jako „rytualny”, „egzo-

tyczny amok” i „�wi�ty trans”, prowadz�cy do autentycznego poł�czenia z umar-
łymi (Wildstein 2004: 107), za� Apocalypsis cum �guris (przedstawienie wrocławskie-
go Teatru Laboratorium z 1968 roku, które Wildstein kilkakrotnie ogl�dał i które 
wywarło na nim ogromne wra�enie) przywoływane jest jako „ciemny przekaz 
o człowieku-zbawicielu” i zarazem „czarna msza” z ciemn�, „gnostyck� formuł�, 

która miała przynie�ć objawienie” (Wildstein 2004: 115). W kategoriach sakralno-
-rytualnych postrzegana jest tak�e istota aktorstwa w rozumieniu Szymonowicza, 
de�niowana jako wewn�trzna siła „przeistaczaj�ca z prawdziwie religijn� pasj�” 
(Wildstein 2004: 113) oraz „wyrzeczenie” i zarazem „po�wi�cenie”, prowadz�ce do 
„doskonało�ci” (Wildstein 2004: 170, 177). Szymonowicza ł�cz� z aktorami szcze-
gólne relacje, które przypominaj� mieszanin� uzale�nienia i niemal �zycznej „tre-

sury”. Dzi�ki niej aktorzy Instytutu uzyskuj� – wypracowywan� latami – perfekcj� 
warsztatow� i nieprawdopodobne wr�cz umiej�tno�ci techniczne poł�czone z ar-
tyzmem:

Rzeczywi�cie, to, co zrobił ze swoich aktorów, było nieprawdopodobne. Jakby zatra-

cili wła�ciwo�ci i byli tylko tworzywem podatnym na transformacje. Chwilami wyda-

wało si�, �e na scenie potra�� stać si� wi�zk� �wiatła. Równocze�nie w przedstawieniu 

byli konkretnymi istotami, upostaciowaniami archetypów i jednocze�nie prawdziwymi 

lud�mi, reprezentuj�cymi okre�lon� postaw� (Wildstein 2004: 114).

W powie�ci wielokrotnie przywoływane s� wypowiedzi samego Mistrza, któ-
re najpełniej oddaj� istot� jego teatralnych koncepcji, choć z drugiej strony wska-
zuj� na trudne i zarazem negatywne aspekty współpracy re�ysera z zespołem na 
płaszczy�nie nieumiej�tno�ci budowania relacji na płaszczy�nie re�yser – zespół, 

mistrz – uczniowie, guru – wyznawcy. Liczne przywołania dłu�szych wypowiedzi 
Szymonowicza powoduj�, �e jego �zyczna nieobecno�ć w powie�ciowym �wiecie 
przedstawionym staje si� niemal niezauwa�alna:

Proponuj� wam przebudzenie. Proponuj� wam mordercz� prac�, ale tak�e role, na jakie 

nigdzie indziej nie macie szansy. Proponuj� wam wyrzeczenia, ale i pewno�ć, �e popro-

wadz� was najdalej, dok�d mo�na dotrzeć z teatrem. Poprowadz� was nawet jeszcze da-

lej. Chc� uczynić z was o�ary, chc�, aby wasze role były jak akty samospalenia, aby�cie 

o�arowali si� publiczno�ci i cierpieli za ni�, aby�cie w ten sposób stali si� kim� niesko�-

czenie wi�cej ni� aktorami, czym� wi�cej nawet ni� potra�cie sobie teraz wyobrazić. Pro-

ponuj� wam nie teatr konwencjonalnej nudy, nie sal� higieny duchowej, która pozwala 

łatwiej znosić podło�ć egzystencji, ale teatr objawienie, który promieniował b�dzie dalej, 

ni� potra�cie to teraz poj�ć (Wildstein 2004: 120).
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Odczytanie bogactwa zakodowanych w utworze powi�za� Szymonowicz – Gro-
towski staje si� mo�liwe jedynie w oparciu o wiedz� o samym Grotowskim i jego 
teatrze oraz prób� zrozumienia fantazmatycznej biogra�i wybitnego twórcy teatru, 

wbudowanej w struktur� �wiata przedstawionego Mistrza. Na �kcjonalny obraz 
Szymonowicza, jego zespołu oraz koncepcji artystycznych nakłada si� bowiem refe-
rencjalny kontekst dokona� samego Grotowskiego i Teatru Laboratorium6. W tym 
sensie pam�etowa powie�ć Wildsteina demaskuje postać oraz niektóre aspekty oso-
bowo�ci wybitnego wizjonera teatru, choć z drugiej strony, przez swój dopowie-
dzeniowy i demaskatorski charakter przyczynia si� do kolejnego zmitologizowania 

obrazu Grotowskiego i jego biogra�i, staj�c si� polem gry nadawcy tekstu z jego 
odbiorc� – swoistego dialogu z odbiorc� poszukuj�cym powie�ciowych zbie�no�ci, 
ale i rozbie�no�ci mi�dzy obrazem Szymonowicza oraz Grotowskiego. Co istotne, 
biogra�a fantazmatyczna Mistrza (vel Grotowskiego) utkana zostaje dzi�ki zwie-
lokrotnieniu klisz pami�ci o nim nie tyle samego narratora powie�ci, co raczej ko-
lejnych rozmówców Tarois’a i Rybaka. „�lady pami�ci” o Szymonowiczu pozosta-

j� w ka�dym z rozmówców nieco inne, ka�dy te� zwraca uwag� na inne aspekty 
jego teatralnego my�lenia. Dopiero zwielokrotnienie portretu Mistrza, budowanego 
w oparciu o kolejne narracje dziennikarza i polityka oraz ich rozmówców, stanowi 
wła�ciwy punkt odniesienia dla biogra�i fantazmatycznej Grotowskiego autorstwa 
Wildsteina. Zabieg ten dowodzi równie� tezy, �e zastosowana w utworze krypto-

biogra�czna strategia kluczowa staje si� istotnym wariantem powie�ciowego mo-
delu biogra�i fantazmatycznej. 

Grotowski jako bohater epickiej opowie�ci powraca tak�e w Pantokratorze (1979) 
Józefa Łozi�skiego, choć, jak si� wydaje, literacka gra z odbiorc�, która zazwyczaj 
staje si� elementem strategii kluczowej, w tej powie�ci nie jest nadrz�dnym celem, 
za� proces mitologizowania obrazu artysty nie jest stosowany tu konsekwentnie. 

Powie�ć jest ciekawa ze wzgl�du na form� narracji – wielogłosow� i wielow�tkow�, 
w której narrator wielokrotnie oddaje głos kolejnym bohaterom. W utworze poja-
wiaj� si� dalekie i oczywiste analogie do osoby Grotowskiego i jego Teatru Labora-
torium, ale Pantokrator nie stanowi powie�ci teatralnej w pełnym tego słowa znacze-
niu. Narratorem jest młody chłopak, pochodz�cy z trudnego domu, który pó�niej 

ni� jego rówie�nicy zdaje matur� i rozpoczyna prac� (jako tokarz) we Wrocławiu. 
W tym samym czasie stara si� o anga� na sta� aktorski do teatru NUM. Głównym 
w�tkiem powie�ci jest sprawa kryminalna – zabójstwo Homo Wita dokonane przez 
Tomasza Włóka (13 czerwca 1973 roku) na tle nie do ko�ca sprecyzowanej relacji 
homoseksualnej bohaterów. Zbrodnia zostaje opisana przez dziennikarza Sylwo 
Minca z „Pomostów” i jest w utworze przywoływana na wiele sposobów: jako wy-

darzenie przedstawione w sposób bezpo�redni, poprzez relacje innych bohaterów, 

6 W grupie biogra�i nie-artystycznych Grotowskiego nale�y wskazać liczne prace Zbigniewa Osi�-
skiego (zob. Osi�ski 1980; 1998; 2009a; 2009b; 2013).



224

ANNA SOBIECKA, MITOLOGIE ARTYSTY �WIATA TEATRU. KAZIMIERZ DEJMEK…

wreszcie jako odr�bny artykuł dziennikarski. Jedn� z wielu postaci �wiata przedsta-
wionego powie�ci pozostaje re�yser i guru teatru eksperymentalnego Pantokrator 
oraz prawa r�ka mistrza – Ciemny. �rodowisko artysty wywodzi si� z prowincjo-

nalnego, „byłego powiatowego miasta L.” (Opola), 

troch� sennego, brudnego i moralnie niechlujnego, w tym wła�ciwym rozumieniu nie-

chlujstwa, jakim jest los ludzi z góry skazanych na okre�lone ideały, których przyziemna 

celowo�ć i praktyczno�ć obejmuje wszystko, od podejrzanej meta�zyki proboszcza, po 

szlachetne intencje dyrektora fabryki opon (Łozi�ski 41). 

Niezbyt liczne odniesienia do koncepcji teatru NUM, przede wszystkim za� do 
oryginalnej metody ćwicze� aktorskich okre�lonych mianem „Ćwiczenia Radosne 
Chwile”, nie czyni� z Pantokratora typowej powie�ci teatralnej. Podobnie rzecz przed-
stawia si� z prób� budowania biogra�i fantazmatycznej twórcy Teatru Laboratorium. 
Pantokrator (vel Grotowski), b�d�c bohaterem dalszego planu, nie staje si� postaci� 

centraln� �wiata przedstawionego powie�ciowej paraboli, a jego pogl�dy oraz wpływ 
na innych bohaterów nie s� tak silne i istotne, jak miało to miejsce w przypadku Po-
tomków Tespisa czy Mistrza. Sposób budowania wielogłosowej narracji o dokonanej 
zbrodni – nie za� o Pantokratorze – powoduje zarazem, �e drugoplanowy bohater 
nie jest postaci�, wokół której mo�e być konstytuowana fantazmatyczna biogra�a ar-
tysty, co dobrze ilustruje wcze�niejsz� tez� o zale�no�ci mi�dzy kryptobiogra�czn� 

strategi� kluczow� a powie�ciowym wariantem modelu biogra�i.

* * *

Charakterystyka biogra�i fantazmatycznych wybranych artystów teatru dru-
giej połowy XX wieku prowadzi do kilku wniosków. Zastosowana w powie�ciach 

kluczowa strategia kryptobiogra�czna nie tylko eksponuje zasad� procesu repre-
zentacji, zakładaj�cego mo�liwo�ć zdekodowania biogra�cznych odniesie�, ale jest 
tak�e podstaw� do wariantywnego odczytywania modelu biogra�i fantazmatycz-
nej – w odmianie pam�etu lub paraboli. Zdekodowanie biogra�cznych odniesie� 
czy te�, jak postulował Jan Prokop, „rozszyfrowanie” gł�bszych poziomów tekstu 
(Prokop 44) jest tym ciekawsze, �e w �kcjonalnym �wiecie przedstawionym pre-

zentowane s� quasi-losy i quasi-wydarzenia zwi�zane z wybitnymi osobowo�ciami 
teatru polskiego, postaciami nietuzinkowymi, wyj�tkowymi, których �ycie i praca 
artystyczna owiane były i nadal s� pewnego rodzaju legend� artystyczn�7. 

7 W kontek�cie podj�tych rozwa�a� warto zwrócić uwag� na powie�ci autorów zagranicznych de-
dykowane wybitnym twórcom polskiego teatru, jak na przykład Iksowie (1981) György Spiró czy 
W Ameryce (2003) Susan Sontag.
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Budowanie lub „odbr�zawianie” tej legendy staje si� te� po�rednio celem po-
wie�ci artystowskich w odmianie powie�ci teatralnej. Strategia kryptobiogra�czna 
tworzy zarazem pewnego rodzaju supozycj� �kcjonalnych oraz realnych wydarze�, 

przedstawie� teatralnych, koncepcji artystycznych, słów bohaterów oraz pami�ci 
o nich. Owa referencjalno�ć, oparta na opozycji: prawda �kcji literackiej – prawda 
rzeczywisto�ci pozatekstowej, prowadzi do zbudowania szczególnego rodzaju po-
rozumienia mi�dzy nadawc� a odbiorc� tekstu, którego celem jest próba odtworze-
nia czy te� stworzenia biogra�i fantazmatycznej artystów tej miary co Kazimierz 

Dejmek czy Jerzy Grotowski. Autorska strategia kluczowa staje si� tym ciekawsza, 
im bardziej kompetentnego czytelnika ma dana powie�ć. Proces mitologizowania 
obrazu artysty podporz�dkowany zostaje bowiem procesowi tworzenia biogra�i 
fantazmatycznych, opartych na szczególnego rodzaju pakcie referencjalnym mi�-
dzy nadawc� i odbiorc� tekstu, mi�dzy prawd� tekstu i prawd� rzeczywisto�ci 
pozatekstowej. Dla Jerzego Smulskiego zale�no�ć ta jest przejawem szczególnego 

rodzaju postawy komunikacyjnej nadawcy oraz projektowanych przez t� postaw� 
zachowa� odbiorcy (Smulski 86), które mog� być zarazem sygnałem strategii au-
tobiogra�cznej – w rozumieniu autobiogra�zmu stematyzowanego (Smulski 87), 
podporz�dkowanej bezpo�redniemu sposobowi wskazywania relacji mi�dzy bio-
gra�� twórcy a zdarzeniami �kcjonalnego �wiata powie�ciowego. 
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