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Poœród bardzo wielu opublikowanych ju¿ tekstów o Ryszardzie 
Cieœlaku najbli¿szy prawdy wydaje mi siê wielog³osowy, polifoniczny 
jego obraz, jaki ukazuje poœwiêcony mu zeszyt „Notatnika Teatralnego” 
za pierwsze pó³rocze 1995 roku1. Znajduj¹ siê tam przede wszystkim 
wypowiedzi jego nauczycieli – Jerzego Grotowskiego i Petera Brooka, 
kolegów-aktorów oraz ludzi, dla których on sam by³ kiedyœ nauczycielem. 
Oprócz wymienionych autorami tych tekstów s¹: Rena Mirecka, Maja 
Komorowska, Zygmunt Molik, Andrzej Bielski, Eugenio Barba, Iben Na-
gel Rasmussen, Torgeir Wethal, Isabel Ubeda, Andrzej Seweryn. Jest to 
³¹cznie jedenaœcie spoœród dwudziestu czterech tekstów, wype³niaj¹ 
one prawie po³owê zeszytu; s¹ przy tym – obok opublikowanych tam 
po raz pierwszy niektórych wypowiedzi samego Cieœlaka – tekstami 
najwa¿niejszymi, niczego zreszt¹ nie ujmuj¹c pozosta³ym autorom.

Mo¿e jeszcze w filmie telewizyjnym „Aktor ca³kowity”. Wspomnie-
nie o Ryszardzie Cieœlaku (1937–1990) Krzysztofowi Domagalikowi 
uda³o siê zbli¿yæ do takiej polifonicznej prawdy, przy równoczesnym 
osi¹gniêciu wielkiej intensywnoœci i pulsowania obrazu cz³owieka-
-aktora2. Zreszt¹ w filmie wypowiadaj¹ siê znowu ci sami ludzie: 
Grotowski, Brook, Molik, Barba, Wethal. Bez ich udzia³u by³oby nie-
zmiernie trudno powiedzieæ coœ naprawdê wa¿nego o czo³owym 
aktorze Teatru Laboratorium – zw³aszcza dzisiaj, gdy wydaje siê, ¿e 
wszystko zosta³o ju¿ w³aœciwie o nim powiedziane.

Ryszard Cieœlak wymyka siê wszelkim jednoznacznym kwalifikacjom, 
zamkniêtym formu³om i okreœleniom. Doœwiadczy³em tego równie¿ na 
w³asnej skórze, chocia¿by jako autor nieukoñczonego ostatecznie arty-
ku³u dla wspomnianego zeszytu „Notatnika Teatralnego”.

Niektóre œlady

Pierwszy raz zobaczy³em go jako aktora w Akropolis wed³ug 
Wyspiañskiego (scenariusz teatralny Jerzego Grotowskiego, realiza-
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Ryszard Cieœlak – dzisiaj
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cja Grotowskiego i Józefa Szajny, architektura Jerzego Gurawskiego). 
By³o to w listopadzie 1962 roku – Teatr Laboratorium 13 Rzêdów 
z Opola da³ wtedy kilka spektakli w jednym z baraków ówczesnej 
Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego przy ulicy Grunwaldzkiej 
55 w Poznaniu3.

Ostatni raz widzia³em siê z Cieœlakiem zim¹ 1981 roku w Olsztynie, 
gdzie w dniach od 4 do 13 stycznia by³y realizowane pierwsze Próby 
otwarte do nowego projektu, z których nied³ugo potem wyklu³ siê 
„spektakl nie-spektakl” zatytu³owany Thanatos polski. Inkantacje – 
pierwszy pokaz odby³ siê 28 lutego 1981 roku we Wroc³awiu. Wtedy 
w Olsztynie, gdzie realizowano ponadto kilkakrotnie Drzewo Ludzi, 
jedno z przedsiêwziêæ okresu „kultury czynnej” w Teatrze Laboratorium, 
o tej wczesnej fazie Thanatosa polskiego pisano jeszcze jako o „stu-
dyjnej pracy nad zdarzeniem dramatycznym”, nazywanym roboczo 
Po dostojewsku4.

Przez tych dwadzieœcia lat, miêdzy rokiem 1962 a 1981, widywa-
³em Ryszarda Cieœlaka wiele razy. By³y to przede wszystkim spektakle 
z jego udzia³em: Akropolis, Tragiczne dzieje doktora Fausta wed³ug 
Marlowe’a, Studium o Hamlecie wed³ug Szekspira-Wyspiañskiego, 
Ksi¹¿ê Niez³omny wed³ug Calderona–S³owackiego i Apocalypsis cum 
Figuris. W sumie widzia³em oko³o dwustu spektakli z Cieœlakiem jako 
aktorem Teatru Laboratorium. By³y równie¿ próby do spektakli i æwi-
czenia aktorskie, które mog³em ogl¹daæ zarówno podczas moich 
przyjazdów do Opola, jak i potem, we Wroc³awiu; czasami te¿ roz-
mawialiœmy. Nigdy jednak nie bra³em udzia³u w prowadzonych przez 
niego w latach siedemdziesi¹tych doœwiadczeniach parateatralnych, 
takich jak Special Project na przyk³ad.

Od jego wyjazdu z Polski w roku 1982 nie utrzymywaliœmy ze 
sob¹ kontaktu. Ryszard znany by³ ze wstrêtu do pisania listów. W tej 
sytuacji korespondencja mog³a byæ wy³¹cznie jednostronna. 

Nie mia³em tak¿e mo¿liwoœci zobaczyæ go w Mahabharacie 
w re¿yserii Petera Brooka, ale dociera³y do mnie, oczywiœcie, ró¿ne 
opinie o jego grze w tym przedstawieniu. Przewa¿nie z³e.

Mahabharatê zobaczy³em dopiero na filmie, który pierwszy raz 
w Polsce uda³o siê pokazaæ w Oœrodku Grotowskiego we Wroc³awiu. 
Z ca³ego filmu najbardziej interesowa³ mnie Ryszard Cieœlak. Dzisiaj, 
po kilkakrotnym obejrzeniu filmu, powraca do mnie przede wszystkim 
Cieœlak jako œlepy król Dhritarashtra, ale te¿ kilka innych, ujmuj¹co 
piêknych obrazów.
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