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 Chcę powiedzieć kilka słów na temat 
zajęć warsztatowych. Nie będę zbyt-
nio teoretyzował, odwołam się raczej 
do swoich praktycznych doświadczeń.
Chcę wymienić kilka z nich, o których 
myślę jako szczególnie dla mnie zna-
czących. Podczas pracy w gdańskim 
Centrum Edukacji Teatralnej organi-
zowałem i powadziłem grupy teatral-
ne w szkołach podstawowych, gim-
nazjach i liceach w wielu rejonach 
Polski. Były to grupy uczniowskie, 
czasami uczestniczyli w nich nauczy-
ciele. W Uniwersytecie Gdańskim 
próbowałem badać możliwości ko-
rzystania z teatralnych narzędzi pod-
czas zajęć fakultatywnych (warsztat 
komunikacji i ekspresji) na kierun-
kach pedagogiki i psychologii. W Stu-
diu Wokalno-Aktorskim im. Danuty 
Baduszkowej przy Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni prowadzę praktyczne 
zajęcie z improwizacji i ekspresji. 
  Teatralność pojmuję szeroko, choć 
nie aż tak szeroko, jak widział ją Wi-
told Gombrowicz, dla którego sytua-
cja teatralna była synonimem wszel-
kiej sytuacji społecznej z koniecznoś-
ci rodzącej grę i sztuczność („robienie 
gęby”, „przyprawianie pupy”, „recyto-
wanie siebie” itp.). Tak rozumianą te-
atralność wyczerpująco opisuje Leszek
Nowak w pracy pt. Gombrowicz: czło-
wiek wobec ludzi. Bardziej odpowied-
nie wydaje mi się określenie Petera 
Brooka, dla którego teatrem jest jaka-
kolwiek pusta przestrzeń i poruszają-
cy się w niej człowiek obserwowany 
przez drugiego człowieka. Podobnie 
myśli Tadashi Suzuki – teatr jest tym, 
co dzieje się w miejscu, w którym 
znajdują się jednocześnie aktor i widz.
Właśnie intencjonalność różnicująca 
uczestników sytuacji społecznej we-
dług aktywności i jej braku (”aktor”, 
„widz”) stanowi czynnik zawężający 
pojęcie teatralności w stosunku do ro-
zumienia jej przez Witolda Gombro-
wicza.
  Teatr jest wartością instrumentalną. 
Wartość instrumentalna (gr. ὄργανον, 
łac. īnstrūmentum) jest „po coś”. Dąży 
się do niej i osiąga ją nie dla niej sa-
mej, ale dlatego, by dzięki niej osiągać 
inne, bardziej widać istotne wartości 
(cele). Osiąganiu jakich wartości wi-
nien służyć teatr, to kwestia otwarta. 
Przychodzą mi do głowy przynajmniej 
trzy. Po pierwsze, teatr dostarcza roz-
rywki, która jest – w przeciwieństwie 
do koniecznej pracy i koniecznego 
snu – aktem niekoniecznym. Roz-
rywka jest aktem bezinteresownym, 
przywraca człowiekowi status homo 
ludens. Ta, której może dostarczyć 
teatr, ma charakter uszlachetniający, 
oparty na doznaniach estetycznych 
(związanych z poczuciem formy) i ar-
tystycznych (związanych z poczuciem 
kreacji). Po drugie, teatr uczy „odda-
wania sprawiedliwości światu widzia-
nemu”, jak to wyraził Joseph Conrad 
(render the justice to the visible uni-
verse) – chce być rzetelnym świad-
kiem i postrzegać świat w jego skom-
plikowaniu wewnętrznym. Poprzez
dialogiczną strukturę dramatu, w szcze-
gólności tragedii, pokazuje, że w świe-
cie realnym nic i nigdy nie jest „cał-
kiem jakieś”, skontrastowane radykal-
nie, czarno-białe. Przeciwnie, wszyst-

ko jest „trochę jakieś”: zderzają się ze 
sobą racje, poglądy, wartości i posta-
wy w podobny sposób uzasadniane, 
podobną też mające zawartość aksjo-
logiczną czy choćby psychologiczną.
Po trzecie wreszcie teatr jest po to, by 
za jego pośrednictwem można było 
poznać samego siebie. Kreując świat 
przedstawiony, pozwala z jego per-
spektywy ujrzeć rzeczywistość real-
ną. Tworzy dystans niezbędny do zo-
baczenia siebie wyraźnie, czyli na tle 
wszystkiego co wyróżnia i określa 
własny kształt. Nie będę teraz mówił 
o ryzyku związanym z samowiedzą, 
o możliwym konflikcie między myślą 
(świadomością) i czynem, co pokazuje 
Szekspir na przykładzie Hamleta.
  Wszystkie te cele, a pewnie i wiele 
innych można osiągnąć przez teatral-
ne amatorstwo. Pojęcie amatorstwa 
zostało dziś językowo zdeprecjono-
wane poprzez utożsamienie go z ama-
torszczyzną i przeciwstawienie go 
„nowemu bogowi”, jak mówi z prze-
kąsem Jerzy Bralczyk, czyli profesjo-
nalizmowi. Profesjonalista to ktoś, kto 
ukończył szkołę, ma dyplom poświad-
czający opanowanie warsztatu zawo-
dowego, utrzymuje się z wyuczonej 
profesji i wykazuje się stosownym 
dorobkiem. Wszystko to może jednak
stanowić obciążenie, ograniczenie po-
mysłowości i wyobraźni. Człowiek 
twórczy nie może robić tego, co już 
umie. Eugenio Barba budował w Hol-
stebro swój Odin Teatret skupiając 
osoby odrzucone podczas egzaminów 
do szkół aktorskich. Tadeusz Kantor, 
gdy proponowano mu wystawienie
Niech sczezną artyści w teatrze im. 
Słowackiego, odpowiedział: Ależ ja 
jestem amatorem, nie mogę występo-
wać w zawodowym teatrze! Amator, 
jak chcę rozumieć to słowo, nie jest 
dyletantem czy ambicjonerem bez po-
krycia, lecz miłośnikiem To pasjonat.
  Moje dalsze uwagi będą ogranicza-
ły się do tej formy realizowania pasji 
teatralnej, jaką jest warsztat teatralny. 
O prowadzonych przeze mnie warsz-
tatach niczego nie powiem, bo się nie 
da. Żywej pracy warsztatowej nie da 
się wyrazić werbalnie, zapisać, podob-
nie jak nie sposób nauczyć się prowa-
dzenia takich zajęć z książek. Jedyną 
drogą jest praktykowanie. Spróbuję 
natomiast powiedzieć kilka zdań bar-
dziej ogólnych, dotyczących założeń 
czy też warunków związanych z taką
pracą. Punkt wyjścia każdego warsz-
tatu jest podobny: ma kształtować 
umiejętności a nie wiedzę. Wiedza jest 
zbiorem wiadomości (informacji), 
czyli treści myślenia. Umiejętność jest 
„wiedzą praktyczną” – sztuką, techni-
ką, jak pojmowali ją Grecy (τέχνη), 
wprawą bądź kunsztem, jak chcieli 
Rzymianie (ars). Czy wiedza jest 
wrodzona, można się spierać. Umie-
jętność z pewnością wrodzona nie jest, 
można ją nabyć ćwicząc, praktyku-
jąc, terminując itp. Pomiędzy wiedzą 
i umiejętnością może zachodzić kon-
flikt, o czym już wspominałem (Ham-
let). To znana, sięgająca antyku opozy-
cja między słowem (myślą) (gr. λόγοζ, 
łac. verbum, cōgitātus) i czynem 
(ἔργον, āctiō).
  Praca warsztatowa realizowana jest 
w grupie zwanej grupą teatralną (resp. 

spotkaniową, dramową, dramatyczną 
itp.). Oto kilka wskazań, które oka-
zywały się dla mnie ważne.
[1] Jest to grupa celowa, skupiająca 
osoby powiązane wspólnie akcepto-
waną, sformułowaną możliwie ogól-
nie, ideą. 
[2] Grupa ma cechy tzw. małej grupy 
(14–16 osób), w której możliwe są re-
lacje międzyosobowe Ja – Ty.                  
[3] Pierwsze spotkanie grupy ma cha-
rakter dobrowolny, potem obecność 
staje się obowiązkiem. Brak jednej 
bądź kilku osób wiąże się z obniże-
niem energii, niepokojem, kłopotami 
z obsadą etiud itp. 
[4] Określone jest stałe miejsc i czas 
spotkań (dzień, godzina).
[5] Uczestnicy przebierają się przed 
rozpoczęciem pracy. Zmiana ubioru 
pomaga zostawić za sobą codzienny
sposób istnienia, wytrącić się ze zwy-
czajności, stać się kimś innym. Ariane 
Mnouchkine podczas prób nie po-
zwalała swoim aktorom wejść na sce-
nę w prywatnych ubraniach. 
[6] Uczestników obowiązuje zacho-

wanie tajemnicy na temat przebiegu 
ćwiczeń. 
[7] Ćwiczenia odbywają się bez obec-
ności osób postronnych, wizytują-
cych, rejestrujących pracę itp. Chroni 
to przed autokreacją (Ja fasadowe). 
Prowadzący może - za zgodą uczest-
ników – zaprosić kogoś, kto z pozy-
cji obserwatora zewnętrznego (super-
visor) udzieli informacji zwrotnych 
na temat przebiegu pracy.
[8] Praca warsztatowa nie jest ukie-
runkowana na efekt sceniczny, na 
spektakl.
 Chciałbym zatrzymać się przy ostat-
nim, ósmym punkcie i wyjaśnić, dla-
czego lepiej unikać robienia przedsta-
wień. Praca nad spektaklem jest „in-
teresowna”, wiąże się ze spodziewa-
nym efektem. Pracuje się „po coś” – u 
Arystotelesa jest to przyczyna celowa 
usytuowana w przyszłości. Efekt sce-
niczny skierowany jest ku widzom, dla 
nich jest teatr (θέατρον to widownia). 
Próbowanie spektaklu ma w znacznej 
mierze charakter techniczny, związa-
ny z czyszczeniem i fiksowaniem zna-

ków scenicznych; w tym sensie jest 
„definiowaniem” – domykaniem for-
my przekazu („definicja” opiera się na 
rdzeniu finis). Antoni Kępiński do-
strzegał u ludzi osiągających cel gwał-
towny, przybierający postać kliniczną
spadek motywacji i energii, co okreś-
lał jako „syndrom wiechy”. Obserwo-
wałem niejednokrotnie podobne zja-
wisko tuż po premierze, znużenie, roz-
pad przyjaźni, coś przeciwstawnego
przedpremierowej gorączce. Widzia-
łem pojawiającą się pokusę „aktor-
stwa”, sztuczną poprawność wypowia-
danych prywatnie zdań, walkę o role 
i zawiść związaną z czyimś sukce-
sem, dalekosiężne plany sceniczne, 
zanik radości jaką daje zabawa. In-
struktor, który ujawnia cechy niespeł-
nienia reżyserskiego, powinien zdać 
sobie z tego wszystkiego sprawę. 
Wiem, o czym mówię. W swoim cza-
sie również „wykazywałem się”, wraz 
z grupami brałem udział w teatralnych 
agonach i przysparzałem szkołom pu-
charów oraz dyplomów, które pewnie 
wiszą do dziś na ścianach korytarzy.

Powitanie lata u profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – malarza, rysownika i poety – Hugona Laseckiego. 
Po lewej i po prawej Profesora dawni koledzy dzisiejszej redakcji „Aha!” z pracy w Centrum Edukacji Teatralnej: 

filozof Andrzej Czesław Leszczyński oraz aktor Teatru Wybrzeże i reżyser Florian Staniewski.

Z Centrum Edukacji Teatralnej związana była także malarka Danuta Jopek.
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