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[S³owo „performance”, przet³umaczone w tytule jako przedstawienie, nie ma dok³ad-
nego odpowiednika polskiego. Wyjaœniaj¹ to s³owa Jerzego Grotowskiego z jego wy-
st¹pienia z okazji otrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego:
„Tak wiêc powiedzia³bym, ¿e istnieje d³ugi ³añcuch tego, co nazywa siê sztukami
widowiskowymi, a co ja osobiœcie wolê nazywaæ ‘performing arts’ z angielska, po-
niewa¿ jak mówimy ‘sztuki widowiskowe’ albo ‘les arts du spectacle’, odwo³ujemy
siê do tego co widziane, co patrzone, a nie do tego, co czynione. W okreœleniu
‘performing arts’ jest pojêcie performing, które jest bardziej czynne, zwi¹zane nie
z patrzeniem, a z czynieniem, z podjêciem pewnego czynu”. (Przemówienie doktora

honoris causa Jerzego Grotowskiego, „Notatnik Teatralny” 1992, nr 4, zima, s. 24.)
Przypis t³umacza.]



Lisa Wolford: Podczas jednej z konferencji Grotow-

ski mówi³ o tym, co nazywa „w³aœciw¹ prac¹” (chodzi

o pracê prowadzon¹ obecnie1 we W³oszech) – i¿ „ma

ona dwóch szefów”. Niedawno zacz¹³ mówiæ, ¿e to ty

jesteœ prawdziwym twórc¹ ostatniej struktury performa-

tywnej [Action], a on jest raczej twoim „przodkiem-

doradc¹”. Czy móg³byœ opowiedzieæ o tym, jak praco-

waliœcie razem w praktyce i jak dynamika waszej

wspólnej pracy zmienia³a siê na przestrzeni lat?

Thomas Richards: Doszed³em do pracy Jerzego
Grotowskiego, przechodz¹c przez wiele etapów.
Pierwszym by³y warsztaty z Ryszardem Cieœlakiem,
które odby³y siê na Uniwersytecie Yale, gdy by³em na
ostatnim roku studiów licencjackich2. To stosunkowo
krótkie spotkanie robocze – dwutygodniowe – ca³ko-
wicie zmieni³o moje wyobra¿enia; dziêki Cieœlakowi
zacz¹³em patrzeæ na praktyczne mo¿liwoœci sztuki ak-
tora pod zupe³nie innym k¹tem. Jego obecnoœæ by³a
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1 W 1995 roku.
2 W 1984 roku.



niezwyk³a, p³ynê³a z niego. Ten ³adunek ludzkiego
ciep³a, towarzysz¹cy ca³emu jego mistrzostwu, spo-
wodowa³, ¿e postanowi³em odszukaæ Grotowskiego.
Zabawne, ¿e kilka dni po tym, jak zacz¹³em szukaæ
informacji dotycz¹cych miejsca pobytu Grotowskie-
go, dziekan naszego Wydzia³u Studiów Teatralnych
og³osi³, ¿e sam Grotowski zamierza przyjechaæ do
Yale, by dokonaæ wyboru studentów maj¹cych wzi¹æ
udzia³ w prowadzonym przez niego Œcis³ym Progra-
mie Badawczym Dramat Obiektywny na Uniwersy-
tecie Kalifornijskim w Irvine.

Tymczasem w Yale Grotowski wyg³osi³ wy-
k³ad/konferencjê, na którym obecnych by³o wielu
studentów zainteresowanych teatrem, jak równie¿
wielu profesorów i s³uchaczy studiów magisterskich.
Uderzy³ mnie sposób, w jaki Grotowski odpowiada³
na nasze pytania. Ka¿d¹ odpowiedŸ poprzedza³o
szczególne milczenie, które w ¿adnym razie nie by³o
sztuczne. Jakby rzeczywiœcie namyœla³ siê tak d³ugo,
jak to by³o potrzebne; nawykowy rytm potocznych
pytañ i natychmiastowych odpowiedzi zosta³ prze-
rwany i w tej pe³nej dynamizmu ciszy coœ siê wyda-
rzy³o. Po tej konferencji pobieg³em do pracy (praco-
wa³em w japoñskiej restauracji) ogarniêty swojego
rodzaju podnieceniem. Podœmiewa³em siê trochê.

Zosta³em wybrany i tamtego lata pracowa³em na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine na seminarium,
które trwa³o dwa tygodnie. Praca niezwykle mnie za-
interesowa³a. Grotowski pracowa³ z osobami prakty-
kuj¹cymi ró¿ne techniki tradycyjne z ca³ego œwiata,
wœród których byli Tiga (Jean-Claude) Garoute
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i Maud Robart z Haiti. Kiedy us³ysza³em pieœni
z Haiti, pieœni tradycyjne, to tak, jakbym us³ysza³ g³os
mojej babki, której œpiewu nigdy wczeœniej nie s³ysza-
³em. Rodowód mojej babki bierze swój pocz¹tek z Ka-
raibów (rodzina poprzez mojego ojca i jego rodziców
wywodzi siê z Jamajki). I podczas owych dwóch tygo-
dni, kiedy s³ucha³em tych pieœni, by³o to jak... dotkniê-
cie czegoœ we mnie, co nigdy wczeœniej nie zosta³o na-
prawdê dotkniête. Trudno to wyjaœniæ, ale nawet
melodie, rodzaj dŸwiêku i wibracji, sprawia³y, ¿e czu-
³em w tamtej chwili, jakbym s³ysza³ œpiew drzewa – to
by³o wstrz¹saj¹ce. W ten sposób Grotowski zajmowa³
siê tymi pieœniami – badaj¹c wokó³ nich i poprzez nie
coœ, co wydawa³o mi siê bardzo stare, a jednoczeœnie
niezwykle nowe; spogl¹daj¹c przez nie, jakby w ich tle
mog³o kryæ siê coœ porównywalnego ze staro¿ytnymi
greckimi lub raczej egipskimi misteriami; odkrywaj¹c
w ich melodiach i rytmach zaszyfrowan¹ mo¿liwoœæ
organicznej obecnoœci cz³owieka, niemal organiczn¹
partyturê. Wszystko to otworzy³o przede mn¹ drzwi
prowadz¹ce ku nieznanej mo¿liwoœci, której istnienia
wczeœniej nawet nie podejrzewa³em.

Po tym dwutygodniowym seminarium pracowa-
³em z Grotowskim – wci¹¿ jako uczestnik – na dwu-
miesiêcznych warsztatach, które poprowadzi³ rok
póŸniej we W³oszech3. Grotowski próbowa³ uczyæ
obecnych tam wykonawców podstawowych elemen-
tów rzemios³a aktorskiego. Bardzo mnie krytykowa³
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Thomas Richards jest Dyrektorem Artystycznym Workcenter of
Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Otrzyma³ dyplom licen-
cjacki na Uniwersytecie Yale, dyplom magisterski na Uniwersyte-
cie Boloñskim oraz doktorat na Uniwersytecie Paris VIII. Rozpo-
cz¹³ terminowanie u Jerzego Grotowskiego w 1985 roku. Ich
wspólna praca rozwija³a siê do œmierci Grotowskiego w styczniu
1999 roku. Grotowski uwa¿a³ Richardsa za swojego „esencjalnego

wspó³pracownika” i mówi³: „Moja praca z Thomasem Richardsem
ma charakter ‘przekazu’. Przekazujê mu to, do czego doszed³em
w ¿yciu: wewnêtrzny aspekt w pracy”. Richards by³ podstawowym
twórc¹ i dzia³aj¹cym w Downstairs Action – opus rozwijane
w Workcenter. Praca ta zosta³a sfilmowana przez Mercedes
Gregory w 1989 roku. Jest tak¿e podstawowym twórc¹ i dzia³a-
j¹cym w Action (dokumentacja filmowa w 2000 roku). Wspó³re-
¿yserowa³ One breath left i Dies Irae– prace stworzone w ramach
projektu The Bridge: Developing Theatre Arts w Workcenter.
Jest autorem Pracuj¹c z Grotowskim nad dzia³aniami fizycznymi

(pierwsze wydanie we W³oszech – Ubulibri, 1993). Ksi¹¿ka ta
ukaza³a siê równie¿ po angielsku (Routledge, 1995), francusku,
grecku, niemiecku i polsku (polskie wydanie – Homini, Kraków
2003). Wydawnictwo The Edge-Point of Performance opubliko-
wane zosta³o w jêzykach: angielskim (Documentation Series of
the Workcenter of Jerzy Grotowski, 1997), w³oskim, greckim
i niemieckim. Polskie wydanie ukaza³o siê w trzech kolejnych
numerach „Dialogu” w 1999 roku (nr 6, 7 i 8).

Lisa Wolford jest autork¹ Grotowski’s Objective Drama Research

(University Press of Mississippi, 1996) oraz wspó³redaktork¹
(razem z Richardem Schechnerem) wydawnictwa zbiorowego
The Grotowski Sourcebook (Routledge 1997, 2001). Publikowa³a
m.in. w „The Drama Review”, „New Theatre Quarterly” i „Sla-
vic and East European Performance”. T³umaczenia jej artyku³ów
ukazywa³y siê w Polsce w „Didaskaliach”, „Pamiêtniku Teatral-
nym” i „Dialogu”. Obroni³a doktorat w dziedzinie Performance
Studies na Uniwersytecie Northwestern (Illinois, USA) i pracuje
jako Assistant Professor of Theatre w Bowling Green State Uni-
versity (Ohio, USA).




