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 IDEA  EDUkACjI  CAŁOżYCIOWEj  W  żYCIU  
I  tWóRCZOŚCI  jERZEGO  GROtOWSkIEGO

Liczne tytuły publikacji, jakie napotka czytelnik podczas lektury biblio-
grafii dotyczącej Jerzego Grotowskiego, ukazują postać tego wybitnego twórcy  
m.in. jako  reżysera teatralnego, wielkiego reformatora teatru XX wieku, twór-
cę metody aktorskiej, antropologa teatru, przewodnika duchowego, mistyka, 
guślarza, hohsztaplera, eksperymentatora… (Baszindżagian 1999; Kompel, 
Woszczerowicz  2004; Ziółkowski 2007). Niekiedy w treściach publikacji po-
jawia się także określenie: pedagog. Głównie dotyczy ono jednak  działalności 
Grotowskiego związanej z wypracowaną przez stworzony przez niego  Zespół 
Teatru Laboratorium, światowej sławy metodą i techniką aktorską. Na stro-
nie internetowej Instytutu im. J. Grotowskiego pierwsze zdanie jego biogramu 
brzmi: „Reżyser teatralny, praktyk i teoretyk kultury, badacz zachowań ludz-
kich w sytuacjach metacodziennych” (Jerzy Grotowski 1933–1999. Biogram 
2010 ).

Jerzy Grotowski urodził się 11 sierpnia w 1933 roku w Rzeszowie. Jesz-
cze w dzieciństwie zetknął się dzięki matce, z możliwością lektury książek, 
co podczas trwającej wówczas II wojny światowej łączyło się z koniecznością 
dokonywania przez matkę, nieraz z narażeniem życia, wypraw pieszych ze wsi 
Nienadówka na Rzeszowszczyźnie do pobliskiego miasta. Dzięki zdobywa-
nym w ten sposób lekturom Grotowski jako dziecko przeczytał m.in. książkę 
„Ścieżkami Jogów” Paula Bruntona. Wywarła ona ogromne wrażenie na mło-
dym wówczas chłopcu, a jej treść wywarła wpływ na całe jego przyszłe życie. 
Inną, komplementarną ważną lekturą, zakazaną przez ówczesnego proboszcza 
do samodzielnego czytywania przez wiernych, było Pismo Święte (With Je-
rzy Grotowski. Nienadówka 1980). Te wczesnobiograficzne fakty ukazują, iż 
już w dzieciństwie Jerzego Grotowskiego charakteryzowała potrzeba doko-
nywania prób niepotocznego rozumienia otaczającego go świata. Dwie lektu-
ry i dwie wielkie tradycje:  poszukiwania duchowe w tradycji Wschodu oraz 
dialog z tradycją Zachodu, wywarły na młodym Jerzym Grotowskim piętno,  
kształtujące kierunki  jego przyszłych poszukiwań. Kształtowały one również 
jego drogę życiową, w której praca zawodowa stanowić miała nieoderwalną 
część samodoskonalenia się i ścieżki poszukiwań artystycznych i antropolo-
gicznych. W tym duchu – dążenia do odkrywania przesłoniętej a kształtującej 
życie i osobę człowieka prawdy,  zdobywania sprawdzalnej, powtarzalnej, choć 
subtelnej wiedzy, tworzenia indywidualnych metod i narzędzi poznawczych 
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oraz wysokich wymagań etycznych – rozumiem pojęcie edukacji całożyciowej, 
na użytek niniejszego artykułu.

W 1955 roku Jerzy Grotowski został absolwentem Wydziału Aktorskiego 
PWST w Krakowie, a przez następny rok 1956 studiował reżyserię w moskiew-
skim Gosudarstwiennym Instytutie Tieatralnogo Isskustwa im. Łunaczarskiego. 

W 1959 roku przeniósł się na stałe do Opola, gdzie wraz krytykiem li-
terackim i teatralnym  Ludwikiem Flaszenem, objął kierownictwo artystycz-
ne Teatru 13 Rzędów, który następnie przekształcił w, tak słynny na świecie 
w latach późniejszych, Teatr Laboratorium. W okresie twórczości związanej 
z działaniami Teatru Laboratorium najpełniej wyrażona została najbardziej do-
tąd nowatorska i przełomowa na gruncie teatru światowego idea, udostępniona 
czytelnikom w zredagowanej przez Eugenio Barbę książce Jerzego Grotow-
skiego pt. „Ku teatrowi ubogiemu” (1968). Reżyser postulował w niej ogoło-
cenie teatru ze wszystkich nie niezbędnych elementów i pozostawienie jedynie 
tych, bez których teatr przestaje już istnieć. Grotowski działania poszukiwaw-
cze w tym czasie określał m.in. terminem „via negativa”. Istota tego pojęcia, 
zaczerpniętego z wczesnośredniowiecznej teologii negatywnej, polegała na 
odrzucaniu,  pozbywaniu się –  przy określaniu istoty poznania – tych elemen-
tów, które mogą zostać odrzucone. W przypadku prac Grotowskiego dotyczyło 
to zarazem zewnętrznych form związanych z teatrem: scenografii, kostiumów, 
ale także stanowiło część pracy duchowej, jakiej dokonywał w tym czasie Ze-
spół, w tym także metody aktorskiej, odrzucającej „granie” na rzecz „bycia, 
autentyczności aktora, kenozy – aktu wewnętrznego ogołocenia się i oddania1. 
Ten okres w twórczości Jerzego Grotowskiego nierozerwalnie związany jest 
ze współdziałaniem z członkami Zespołu Artystycznego Teatru Laboratorium. 
W tym punkcie idea edukacji całożyciowej w odczytaniu Grotowskiego dotyka 
nie tyle uczenia się przez całe życie, ale dotyczy także dosłownie – całości 
życia w chwili obecnej: wszystkich jego sfer, bez rozdziału na życie prywatne 
i publiczne. Grotowski realizował to wprost: jego aktorzy, kierownik literacki 
i on sam jako reżyser stanowili Zespół w sensie zarówno zawodowym, jak i du-
chowym: obowiązywała ich jednakowa surowa dyscyplina zarówno ducha, jak 
i ciała, wywodzącą się z tradycji i etyki innego polskiego Zespołu teatralnego 
– Reduty Juliusza Osterwy.  Twórcom Teatru Laboratorium towarzyszyło nie 
tylko odrzucenie sztampowych środków z dziedziny teatru, typowej gry aktor-
skiej polegającej na „wczuwaniu się” bądź udawaniu, ale także minimalizm 
materialny, wstrzemięźliwość i asceza w życiu osobistym, skupienie i oddanie 
pracy zawodowej, która stanowiła także element pracy na sobą, była częścią 
osobistego życia wszystkich członków Zespołu. Miała ona na nie bezpośred-
ni wpływ, w sensie profesjonalizmu zawodowego, twórczości wyrażającej się 
w perfekcyjnym efekcie artystycznym, ale i w osobistym rozwoju duchowym.  

1  Najpełniejszą realizację tej idei stanowi twórczość aktorska Ryszarda Cieślaka,  
najwybitniejszego aktora Teatru Laboratorium, zwanego na świecie Księciem Zawodu, 
po jego wstrząsającej i przełomowej roli w Księciu Niezłomnym  wg Calderona – Sło-
wackiego (1965).
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Ta praktyka zaowocowała w późniejszym etapie życia i twórczości Grotow-
skiego ideą „człowieka całkowitego”.

Po owym radykalnym uprzątnięciu teatru, zwanym również przez bada-
czy twórczości Jerzego Grotowskiego etapem „teatru ubogiego”, elementa-
mi, które pozostały okazał się aktor i widz. To właśnie oni – ludzie i ich osobi-
ste relacje, dążenia, wykraczanie poza samorealizację dzięki pracy, której celem 
nadrzędnym było oddanie, powierzenie się drugiemu człowiekowi w bezpo-
średnim spotkaniu, stały się na kilkanaście kolejnych lat kluczową osią zagad-
nień poruszanych przez poszukiwania teatralno-kulturowe i antropologiczne 
prowadzone przez Grotowskiego. Dążenia i cele tego okresu pracy Grotow-
ski określał mianem „obcowania” bądź „teatrem uczestnictwa”. Po ponad 
10 latach prac łącznie w Opolu, a następnie we Wrocławiu, Zespół stopniowo roz-
począł proces szerokiego otwierania się na spotkanie z widzami, którzy z czasem 
zaczęli stawać się nie tylko, jak dotąd, nielicznymi2 „świadkami” powierzanych 
widzom, w „akcie całkowitym”  aktorskiej kreacji, przedstawień teatralnych Teatru 
Laboratorium, lecz stopniowo zaczęli być także zapraszani do czynnego w nich 
współudziału. W ówczesnych czasach zapoczątkowało to wielki przełom, nazwany 
później przez Kazimierza Brauna II Reformą Teatru (Braun 1979). Etap ten stano-
wiły w latach 70.  eksperymentalne spektakle, które zaczynały stawać się wyrazem 
nowej idei Grotowskiego – idei kultury czynnej. Głównym elementem tego eta-
pu prac Jerzego Grotowskiego było „(…) badanie warunków, w których człowiek 
działa prawdziwie i z całkowitym oddaniem – osiągając pełnię indywidualnego po-
tencjału ludzkiego i twórczego” (Biogram 2010). Najpełniej idea kultury czynnej 
znalazła wyraz w tekście „Święto”, opublikowanym w języku francuskim: „Jour 
saint et autres textes”, w Wydawnictwie Gallimard, w  1974 roku. 

Idee święta, obcowania,  teatru uczestnictwa, kultury czynnej oparte były 
na potrzebie i postulacie odzyskania zatraconej całkowitości. Grotowski z dzia-
łań lat poprzednich wywodził ideę „aktu całkowitego” – takiego działania i by-
cia w świecie, w którym człowiek na nowo odnajdzie pełnię człowieczeństwa 
poprzez działanie niepołowiczne. U swych podstaw miała ona przesłanie peda-
gogiczne, a ze względu na adresatów działań Grotowskiego – młodzież, osoby 
dorosłe i w wieku dojrzałym, doświadczenia te wpisują się w nurt andragogi-
ki. Grotowski upatrywał   możliwość przełamania połowiczności egzystencji 
w przezwyciężaniu osobistych dualizmów: podziału na ciało i umysł, rozum 
i serce, myśl i czyn. Ten postulat miał wg Grotowskiego głębokie uzasadnienie 
etyczne. Jako reżyser i pedagog przez wiele lat pracował w teatralnych wa-
runkach laboratoryjnych, niemal eremickich, odcinając się od świata i rozpro-
szenia. Stopniowo, wraz z postępującą wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi 
uprofesjonalnionej techniki aktorskiej, zapewniającej powtarzalność efektu 
artystycznego, przygotowywał on Zespół Teatru Laboratorium do dokonania 

2  Na wiele z przedstawień Grotowskiego widzowie nie kupowali biletów, lecz aby 
móc uczestniczyć w pracach Zespołu  jako świadek  –  widz, należało zostać wstępnie wy-
branym przez Zespół, po złożeniu niekiedy pisemnego zgłoszenia, by stać się świadkiem 
rozgrywającego się spektaklu  – otrzymywało się wejściówki. Zob.: Pod drzwiami (1971). 
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owego szerszego otwarcia na widzów – współuczestników. Miał świadomość, 
że przy aktywnym udziale nieprzygotowanych uczestników z zewnątrz, dzia-
łania takie nie mogą podlegać jedynie regułom tzw. „spontaniczności”, która 
poprzez serię chaotycznych działań, ekscesów czy płytkiego sentymentalizmu 
wobec przyrody i ludzi wobec siebie wzajemnie – spowoduje zakłamanie idei 
obcowania z innymi „takim, jakim się jest całym”. Jako reżyser-pedagog do-
strzegał on te niebezpieczeństwa. Grotowski uznawał, że konstrukcja świata 
społecznego ma odzwierciedlenie w teorii ról społecznych i – paradoksalnie  
–  to właśnie celowo stwarzane sytuacje parateatralne, tzw. sytuacje „metaco-
dzienne”  i czynny udział w nich, angażujący przeżycia uczestników,  mogą na 
jakiś czas pozwolić człowiekowi na zawieszenie jego codziennej społecznej 
„gry”. Organizując i planując warsztaty dla  młodzieży i osób dorosłych, sta-
wiał im za cel zawieszenia chwilowe codziennej, społecznej „gry”.  Owocem 
owego procesu było odkrycie przez uczestników  siebie samego jako działają-
cego, czyniącego, będąc zarazem niepodzielonym. Realizacje i spotkania pa-
rateatralne, które wówczas powstały, takie jak Uniwersytet Poszukiwań Teatru 
Narodów (1975) Complex Research Program (Kompleksowy Program Badaw-
czy; 1972–1974) – z czasem przekształcone w Special Project (1973–1976), 
Spotkania robocze (1974–1975), Medytacje na głos (1974–1981), Acting The-
rapy (1975–1977), Zdarzenie (1975), Twoja Pieśń (1975–1976), Otwarcia – 
miasto Wrocław (1976), Nocne Czuwania (1976–1977), Droga (1977–1979), 
Góra Płomienia (przekształcone później w Przedsięwzięcie Góra; 1977), Czu-
wanie (1978–1979), Drzewo Ludzi (1979–1981), (Teatr Laboratorium 2010) – 
stanowiły formy wielotygodniowych warsztatów, performansów. Adresowane 
były one do dorosłych uczestników, którzy przybywali w wyznaczone miejsca, 
zazwyczaj na łonie przyrody, z dala od cywilizacji i włączali się w starannie 
przemyślane, zaaranżowane i wyznaczone reguły działań. Działania te, pod 
kierownictwem  aktorów Teatru Laboratorium – poszczególnych kierowników 
warsztatów, jednoczyły ludzi wg definiowanych kluczowych, generowanych 
przez nich potrzeb, aspiracji i wybranych form wyrazu.  Były m.in. warsztaty 
oparte na ruchu, mowie, tańcu, a także obszary spotkania – obcowania, pod-
czas realizacji których uczestnicy inicjowali własne działania, dzieląc je z tymi 
współuczestnikami, którzy także wyrażali taką potrzebę. Komunikacja mię-
dzy uczestnikami opierała się w dużej mierze na działaniach niewerbalnych, 
co pomagało w porzucaniu utartych sposobów zachowania się w sytuacjach 
i okolicznościach. Doświadczenia te później, już po zakończeniu spotkań, moż-
na było wnosić bądź odwoływać się nich, jako do rdzennego doświadczenia 
własnego istnienia, podczas powrotu do codziennego życia i w potocznych, co-
dziennych relacjach społecznych3. Mimo podobieństwa, działania te nie miały 

3  Tak, jak wielu było uczestników tych stażów, tak wiele opinii o nich – od zde-
cydowanie krytycznych po entuzjastyczne.  Zob. m.in.: L. Kolankiewicz, Na drodze do 
kultury czynnej. O działalności Instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 
1970–1977,  Wyd. Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, 1978. 
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na celu psychoterapii czy psychodramu, choć te elementy również rozwijały 
się, w owym czasie, w świecie naukowym4. Jednak Grotowski nie stawiał so-
bie na celu zbiorowych działań terapeutycznych czy medycznych5. Działania 
Grotowskiego i jego Zespołu wniosły prekursorski wkład w dziedzinie andra-
gogiki, ponieważ dotyczyły m.in. praktyki warsztatowej i współpracy z oso-
bami dorosłymi metodami parateatralnymi, lecz celem tych działań nie było 
tworzenie przedstawienia, lecz osobisty rozwój doświadczeń poszczególnych 
osób, umożliwienie im nietypowego doświadczenia samych siebie poprzez za-
planowane działanie w grupie  bądź indywidualne.

Spotkania te, oprócz wielu innych znamiennych, miały jednak jedną zasad-
niczą cechę, która odróżniała je od dotychczasowej twórczości zespołu Teatru 
Laboratorium. W działaniach tych najistotniejsze było czynienie, rozumiane 
jako droga, a nie cel, proces, a nie „dzieło końcowe”. Z tych przyczyn przed-
sięwzięcia związane z kulturą czynną zapoczątkowały  światowy przełom tak-
że w rozumieniu animacji kultury! Grotowski i jego współpracownicy po raz 
pierwszy w dotychczasowej rzeczywistości kulturowej zaproponowali alter-
natywę także dla upowszechniania kultury. Odtąd upowszechnianie dotyczy-
ło nie tylko gotowych  produktów kultury – dzieł sztuki, ale czynnego w niej 
uczestnictwa, współtworzenia, a nie tylko konsumowania jej wytworów przez 
uczestników. Przyczyniło się tym przełomowym działaniem związanym z tzw. 
okresem „kultury czynnej”  do międzynarodowego rozkwitu  kulturalnego ru-
chu amatorskiego.

To właśnie tym prekursorskim ideom Jerzego Grotowskiego zawdzięcza-
my dziś wszystkie niemal obecne działania animacyjne w obszarze kultury, 
w których obecnie mamy, także jako już dorośli ludzie, możliwość uczestni-
czyć. Aktywizacja edukacyjno-kulturalno-rozwojowa osób dorosłych, wpisana 
jest już niemal apriori w  postulowane programy kulturalne Unii Europejskiej, 
w strategie rozwojowe Wydziałów Kultury poszczególnych miast, jednostek 
Urzędów Miejskich i Gmin, stanowi często odrębny kierunek studiów uni-
wersyteckich. Wpisała się niemal już niedostrzegalnie jako stały i oczywisty 
element krajobrazu kulturalnego współczesnego świata.  Te dzisiejsze szeroko 
pojęte działania zawdzięczamy  ówczesnym pionierskim realizacjom Zespołu 
Teatru Laboratorium. Przyczyniły się one w Polsce i na świecie także do  roz-
woju m.in.  performansu (zaplanowanego tworzenia w działaniu)6 oraz  rozwo-

4  Co nie wyklucza, iż wśród osób, które przybywały na owe spotkania – działania, 
znajdowały się  osoby poszukujące,  które doznawały dzięki czynnemu uczestnictwu 
pewnego rodzaju psychologicznych „otwarć”, w przyszłości być może definiowalnych 
w terminach psychiatrycznych czy psychologicznych.

5 Choć podczas spotkań UPN gościli i prowadzili konsultacje  zainteresowani samoroz-
wojem i wpływem diety na samopoczucie człowieka  psycholodzy i lekarze, m.in. dr Jan Kwa-
śniewski; zob. też: J. Dowlasz, Psycholog u Grotowskiego, Życie Literackie nr 38, 1977.

6  W odróżnieniu od happeningu, którym z założenia wiele działań jest przypadko-
wych, zdanych na los i nie mają one założonego celu, reguł i założonych form działania 
(ang. it  happen – zdarzyć się, to perform – do wykonania).
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ju nurtu tzw. edukacji w działaniu (edukacji procesualnej), a także stanowią, 
wspomniane już, podwaliny współcześnie rozumianej, niemal w oczywistym 
dla nas kształcie tak pojmowanej dziś, animacji kultury. 

W II połowie lat 70. istotnym nurtem prac Grotowskiego stało się badanie 
technik rytualnych, wywodzących  się z tradycji źródłowych wielu narodów. 
W ramach prowadzonego przez siebie projektu Teatr Źródeł, realizowanego 
z międzynarodową grupą uczestników z różnych kontynentów, kultur i trady-
cji, Grotowski pragnął rozpoznawać działania, które zwracają ludzi ku źródłom 
życia. Ku bezpośredniej, niejako pierwszej percepcji. Temu, co jest w nas  orga-
niczne, a za jego pośrednictwem  ku odczuwaniu życia, obecności, świadomo-
ści istnienia. Dzięki temu podejściu Grotowski stał się jednym z prekursorów 
rozpoznających punkty przecięcia teatru i antropologii. Tą ścieżką potoczyły 
się również dalsze samokształceniowe poszukiwania Grotowskiego jako doj-
rzałego człowieka. W pewnym sensie porzucił on fizycznie swój „erem” mają-
cy siedzibę w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu oraz w Brzezince, które to 
miejsca odtąd stały się bazą wypadową podczas licznych światowych  podróży 
warsztatowo-badawczych. Po otwarciu się i skonfrontowaniu własnych metod 
pracy z widzami – uczestnikami spektakli, a następnie z szerokim rzeszami 
uczestników projektów z okresu parateatralnego, Grotowski rozpoczął kolejny 
etap swoich poszukiwań. Po wieloletnich doświadczeniach ze spotkań z setka-
mi ludzi z różnych krajów, dostrzegł on i rozpoczął wyodrębniać  pojawiające 
się pewne wspólne podstawy, które nazwał technikami źródłowymi, a które 
w szczególny, głęboki i nasycony głębokim sensem związanym  z istnieniem 
człowieka, pojawiają się w niemal każdej z najstarszych kultur w niepowta-
rzalny, jedyny i charakterystyczny dla jej twórców sposób. Projekt ten nazwany 
Teatrem Źródeł, dzięki wieloletnim podróżom zespołu pozwolił Grotowskie-
mu i uczestnikom zgłębić m.in. tradycje ludów Tahiti, Indii, gdzie zetknął się 
z tradycją indyjskich Baulów, Voodoo i  innymi (Kosiński 2009, s. 289–294). 
W każdym z tych miejsc wraz z miejscową ludnością grupa robocza współ-
uczestniczyła w obrzędach panującej tam tradycji, a uczestnicy zgłębiali mą-
drość jej rytuałów. Dzielili się także swoją twórczością i wynikająca z niej wie-
dzą, sposobami doświadczania świata, zyskując szacunek i uznanie rodzimej 
ludności. Te wieloletnie podróże przyniosły w efekcie owoce, jakimi było do-
tarcie do tradycji rytualnej muzyki i odnalezienie przez Grotowskiego tradycji 
pieśni wibracyjnych stworzonych przez ludy zamieszkujące Wyspy Karaibskie. 
Ta właśnie tradycja wraz z jej rytualną obrzędowością została ostatecznie przez 
Grotowskiego obrana za obiekt przyszłych prac, poprzez pogłębianie własnej 
poznawczej metody artystyczno-rytualnej, za pośrednictwem której istnieje dla 
jej adeptów szansa dotarcia do doświadczania rzeczywistości duchowej.

W 1985 roku we włoskiej Pontederze powstał ośrodek Workcenter of Jerzy 
Grotowski, w 1996 roku Grotowski zmienił jego nazwę na Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards, potwierdzając tym samym wyjątkowe znacze-
nie swej współpracy ze swoim ostatnim najbliższym współpracownikiem – Tho-
masem Richardsem. W ostatnim okresie swych życiowych poszukiwań Grotow-
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ski zajmował się kwestią przekazu: „Moja praca z Thomasem Richardsem ma 
charakter „przekazu”. Przekazuję mu to, do czego doszedłem w swym życiu: 
wewnętrzny aspekt pracy” (Teatr Laboratorium 2010). Okres od 1986 roku zna-
ny jest w twórczości Grotowskiego okresem poszukiwań, zwanych „Sztuka jako 
wehikuł”. Grotowski napisał: „Kiedy mówię o (…) Sztuce jako wehikule, odwo-
łuję się do wertykalności. (…) Nie idzie o to, by się wyrzec części naszej natury; 
wszystko winno trzymać swe miejsce naturalne: ciało, serce, głowa, coś, co znaj-
duje się „pod naszymi stopami” i coś, co znajduje się „ponad głową”. Wszystko 
jak linia wertykalna, i ta wertykalność powinna być rozpięta między organiczno-
ścią i the awareness. Awareness to znaczy świadomość, która nie jest związana 
z mową (z maszyną do myślenia), lecz z Obecnością” (Grotowski 1992). 

Pod koniec życia Grotowski powrócił w Pontederze do swego począt-
kowego stylu pracy, polegającego na osiadłym trybie życia w odosobnieniu, 
niezmiennie w atmosferze  ascezy i skupienia, we współpracy z oddanym mu 
uczniem i współpracownikami. Pośrednio owocem tej długo nieujawnianej 
pracy badawczej, m.in. nad rytualnymi pieśniami karaibskimi – jest książka 
jego duchowego spadkobiercy i ucznia – Thomasa Richardsa pt.: „Pracując 
z Grotowskim nad działaniami fizycznymi”. Obecnie prowadzący Workcenter 
Thomas Richards kontynuuje i rozwija poszukiwania. Mario Biagini, kluczo-
wy członek zespołu niemalże od momentu założenia Workcenter, w 2003 roku 
przyjął funkcję współdyrektora (Biogram 2010). 

W ciągu swego intensywnego i generatywnego życia Grotowski nigdy nie 
założył rodziny. Tytaniczne oddanie pracy sprawiło, iż jego Rodziną byli jego 
Współpracownicy. Idea edukacji całożyciowej dotyczyła nie tyle tego, w jaki 
sposób postrzegał on swoje życie i jego cele, ale i w tym, w jaki sposób reali-
zował on swoje powołanie – poprzez czyn. Jako nauczyciel, a dla wielu Mistrz, 
pracował on z innymi – podejmując współpracę (dopuszczając do współpracy 
ze sobą) jedynie z tych, którzy byli zdeterminowani  i mieli gotowość na podję-
cie wieloletnich wysiłków, bez gwarancji sukcesu, bez korzyści zarobkowych: 
„Osoby chcące pracować w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Ri-
chards musiały zdecydować się na przynajmniej roczną pracę, trwającą często 
po 10–14 godzin dziennie, sześć razy w tygodniu. Niektórzy kontynuowali tę 
współpracę przez kilka, a nawet kilkanaście lat” (Osiński 2009, s. 95). Mimo 
eremickich warunków pracy Grotowski nie był ani człowiekiem, ani artystą 
odsuniętym od życia ani „ponad”  sprawy tego świata. Owa redukcja zbytków 
była wg niego redukcją nie „od przedmiotów”, lecz redukcją „do” – redukcją „do 
człowieka”, do siebie samego. (Grotowski 1976). Leszek Kolankiewicz pisze: 
„Celowo przypominam tu tę drogę dojścia Grotowskiego i jego Teatru Laborato-
rium do – tak nazwanego później – teatru uczestnictwa jako wręcz nieuchronną 
konsekwencję rozwoju jego sztuki w jej społecznym funkcjonowaniu. Pojawiały 
się bowiem i nadal pojawiają interpretacje, w myśl których miało się to dokonać 
wskutek jakiegoś olśnienia, czy też arbitralnej decyzji, powziętej przez Grotow-
skiego z zaskoczenia – decyzji niewytłumaczalnej i nawet szaleńczej” (Kolankie-
wicz 2002, s. 32). Między innymi ta wrażliwość społeczna czyniła jego postulaty 
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i ich realizacje tak istotnymi z pedagogicznego punktu widzenia. Wierność sobie 
u Grotowskiego owocowała jednak częstokroć bezwzględnym porzucaniem nie 
tylko, na pewnych etapach twórczości własnych idei, ale również – pracujących 
z nim wówczas ludzi (Kosiński 2009, s. 241–254)7.  Nie miał jednak nic przeciw 
temu, by jego współpracownicy kontynuowali płodne w ich ocenie idee i podej-
mowali własne drogi, samodzielne badania, prace, staże, poszukiwania, warsz-
taty. Niekiedy jednak rozwój tych twórczo kontynuowanych artystycznych czy 
pedagogicznych koncepcji związanych z animacja kultury przecinał nagły los, 
choroba, śmierć…8. 

Grotowski w sędziwym już wieku drogę życia i swej pracy nakreślił zatem 
ponownie, już z perspektywy lat, jako honorowy profesor Collège de France, 
w serii wykładów zatytułowanych „Linia organiczna” w teatrze i w rytuale 
(1997–1998)”. Odniósł się w nich do wszystkich kluczowych osób, idei, dzieł 
i cezur w swoim życiu. Ponownie uzasadnił nagłe zwroty: porzucenie teatru 
w chwili największej sławy Teatru Laboratorium, odżegnanie się od idei kul-
tury czynnej, która za jego życia nie zyskała większej jego uwagi, lecz przy-
czyniła się do rozwoju animacji kultury i rozległego współczesnego ruchu 
kulturalno-amatorskiego (także w rozumieniu andragogicznym), kolejne akty 
porzucania generowanych przez siebie idei w momencie ich największego roz-
kwitu uzasadniał tym, że dla niego były one na jego osobistej drodze duchowej, 
poznawczej, jedynie „silnikami wehikułu”, które wynoszą rakietę na orbitę, 
a gdy już uzyskuje ona swoją trajektorię zostają odrzucane jako zbędny balast. 
(Grotowski 2008; Obirek 2010).

Przywołując wybrane aspekty z biografii i twórczości Jerzego Grotowskie-
go, starałam się pokazać na użytek andragogiki, iż idee edukacji całożyciowej 
rozumiane były przez Jerzego Grotowskiego – zarówno jako reżysera, antropo-
loga, jak i pedagoga w perspektywie  bardzo szerokiej, obejmującej wiele po-
koleń. Sam zalecał ludziom, by patrzeć na naszą rolę w świecie z perspektywy, 
którą nazywał „kulturą już” – gdy nas „już” nie będzie (Grotowski 1976). Taka 
perspektywa edukacyjna możliwa jest głównie w obszarze andragogiki, ponie-
waż to właśnie osoby dorosłe, teoretycznie przynajmniej, powinno być stać 
na to, by przyjrzeć się stawianym przez siebie celom z owej, abstrakcyjnej dla 
dzieci, a zapewne i – z braku życiowego bagażu osobistych doświadczeń – dla  
młodzieży w okresie adolescencji – perspektywy.  Wydaje się, że apel Grotow-
skiego adresowany był do osób dorosłych, które pragną ożywić swoje życie 
przez zmianę postrzegania świata. Osób, którym nie wystarcza poprzestanie na 
doraźnych celach. A czyż nie tacy winniśmy właśnie być my – ludzie którym 
powierzone są szczególne funkcje ze względu na pełnienie zawodów zaufania 
publicznego – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, katechetów? U począt-
ków swych działań Jerzy Grotowski uważał się za kontynuatora poszukiwań, 

7  Zob. m.in. materiały biograficzne dotyczące losów Ryszarda Cieślaka, najwybit-
niejszego aktora Teatru Laboratorium. 

8  Antoni Jahołkowski  (1931–1981); Zbigniew Cynkutis (1938–1987);  nadejście 
stanu wojennego w Polsce. 
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jakie prowadził w dziedzinie teatru, m.in. Konstantyn Stanisławski twierdził, 
że zapewne ów wielki reżyser poprowadziłby je dalej, gdyby miał szanse żyć 
dłużej… Grotowski jedynie podjął je w miejscu, w którym zmuszony był po-
zostawić je Mistrz Konstantyn. Tadeusz Kornaś w rozmowie z Piotrem Bo-
rowskim: „(…) T. Kornaś: Droga Performera, o której mówił Grotowski, była 
drogą – jak się wyraził – czynienia. O sobie mówił, że jest nauczycielem Per-
formera. Jak sam powiedziałeś, procesu wertykalnego można doświadczyć tyl-
ko w działaniu. Grotowski nie był tym, który działał...? Piotr Borowski: To 
jest pytanie, które nurtuje nie tylko ciebie. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że ten 
człowiek miał niekwestionowaną wiedzę o tym, czym jest proces wertykalny. Nie 
mówił o tym w pracy z nami, ale wiedział, jak zbudować sytuację, w której ten pro-
ces mógłby się pojawić. Był ekspertem. To nie był ktoś, kto manipulował ludźmi, 
kto robił laboratoryjne doświadczenia. On doskonale wiedział, co robi i bezpośred-
nio przekazywał tę wiedzę jednej, wybranej osobie, komuś, kto był najzdolniejszy 
– Thomasowi Richardsowi” (Kornaś, Borowski 2010).

Grotowski jako nauczyciel, pozostawiając  tę spuściznę, zostawia i nam 
zobowiązanie. Skłania ku refleksji, iż każdy z nas winien odszukiwać i rozbu-
dzać pokrewne naszej własnej duchowości tradycje, poprzez obcowanie z dzie-
łami twórców, artystów, pisarzy, naukowców, którzy pozostawiając nam swoją 
spuściznę, zobowiązują i nas samych do  odszukania „tych, co byli przed nami” 
i podjęcia próby kontynuowania owego wielopokoleniowego trudu dociekań 
w duchu edukacji całożyciowej, rozumianej jako zadanie poszukiwania i do-
cierania do często przesłoniętej prawdy o świecie i o nas samych... 

Jerzy Grotowski zmarł w Pontederze w 1999 roku. 
Na całym świecie wciąż przekształcają i czerpią z jego doświadczeń aktorzy, 

reżyserzy zafascynowani wypracowaną przez niego i jego Zespół metoda aktorską, 
nierozerwalnie połączoną z etyką, ascezą i działalnością niekomercyjną. Niektórzy 
z tych, którzy zetknęli się z nim osobiście, zaczerpnęli z tego niecodziennego spo-
tkania istotę inspirujących idei, a dziś pracują w rozsianych po świecie ośrodkach, 
prowadząc w nich własne staże, warsztaty, placówki kulturalne, ośrodki badawcze, 
szkoły, miejsca odosobnienia i poszukiwań. Idee Grotowskiego stały się  nośne 
w świecie, iż nie sposób już wskazać tak naprawdę jak wielu ma uczniów. Jednak 
z pewnością każdy z zainteresowanych edukacją całożyciową dorosłych, poszu-
kujący m.in. w obszarze animacji kultury, performatyki, elementów treningu oso-
bistego rozpoczynającego się od pracy z ciałem lub wprost teatralnie –  metodą 
aktorską czy też teorią antropologii teatru i technik źródłowych wiodących do prak-
tyk duchowych, napotka ogrom inspiracji dorobkiem tego wybitnego twórcy i pe-
dagoga. Nie sposób przytoczyć w tym artykule przykładów tak licznych obecnie 
działających praktyków i teoretyków czerpiących z dokonań Grotowskiego, lecz 
od lat rozwijający się Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu oferuje 
wiele obszarów teoretycznych i warsztatowych, od których można zacząć lekturę, 
a także w bezpośrednim spotkaniu odczuć inspiracje warsztatowo-praktyczne i sa-
memu sprawdzić, czy obecnie realizowane działania staną się  inspirujące. 

 Jerzy Grotowski powiedział: „Człowiek jest tym, co z niego bije. To jest 
dar, jaki mamy, kiedy jesteśmy w trakcie poznawania. A jak dochodzimy do 
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punktu, w którym żeśmy poznali – dar jest odjęty. Na to, żeby ten dar był za-
chowany, trzeba kontynuować ten proces poznania” (Grotowski 1976). Życie 
i twórczość Jerzego Grotowskiego było wyrazem tej idei, idei edukacji całoży-
ciowej, poprzez czyn.

Autorka dziękuje Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wro-
cławiu za udostępnienie materiałów archiwalnych.
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Summary

Idea of lifelong learning in jerzy Grotowski’s life and works

Key words: adult education, innovative activity, cultural animation, active 
culture, ethical thought, pedeutology,  Grotowski Jerzy 

Jerzy world-famous Grotowski theatre director the anthropologist of the cul-
ture and the teacher as the author of the idea of the entire-practical education. In 
his life and the artistic work Jerzy Grotowski repeatedly brought up pedagogic 
topics. In years -70 of the 20th century, carried out the cycle of workshops addres-
sed to adults being aimed for them experiencing not popular situations other than 
in the everyday life. He realized workshops of the Active Culture. He initiated the 
development of the animation of the culture and an amateur artistic movement of 
adults. His life and work was following the example of a demanding teacher. He 
regarded entire lives of the man as the process of the incessant development and 
self-improvements. His work constitutes inspiration for the adult education and 
a prehistory of cultural animation.


