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Wystawa pod takim tytu³em ju¿ kiedyœ siê w Polsce
odby³a: w krakowskim Pa³acu Sztuki w grudniu 1961 roku,
ponad czterdzieœci lat temu. Patronat nad tamt¹ ekspozycj¹
sprawowa³ Jean Cocteau i to w³aœnie on wymyœli³ tytu³owe
okreœlenie, które sta³o siê potem wizytówk¹ artysty, a zara-
zem najtrafniejsz¹ i najzwiêŸlejsz¹ charakterystyk¹ jego stylu.
Grünberg przebywa³ wtedy w naszym kraju na stypendium
Ministerstwa Kultury i Sztuki, ufundowanym w dowód uzna-
nia za udzia³ (jako scenografa i aktora) w pierwszej francu-
skiej realizacji Dziadów w Eksperymentalnym Teatrze Stu-
denckim w Grenoble w 1959 roku. Trzydzieœci miesiêcy spê-
dzonych w Polsce, od marca 1961 do wrzeœnia 1963, zaowo-
cowa³o dyplomem na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii
Sztuk Piêknych, cz³onkostwem nadzwyczajnym w Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków, licznymi wystawami, wspó³-
prac¹ z Telewizj¹ Œl¹sk¹ w Katowicach oraz Teatrem 38 (sce-
nografia i kostiumy do Mutacji wg Apollinaire’a w re¿yserii
Andrzeja Skupnia, prem. 14.12.1961), przede wszystkim zaœ
wa¿nymi – na ca³e ¿ycie – spotkaniami: z ludŸmi, ksi¹¿kami,
dzie³ami sztuki, z Polakami i z kultur¹ polsk¹. Jednym z nich
sta³o siê spotkanie z Jerzym Grotowskim i Teatrem 13 Rzê-
dów w Opolu.

W tym samym czasie znalaz³ siê w Opolu równie¿ inny
m³ody cudzoziemiec, ciekawy Polski i awangardowego teatru,
Eugenio Barba. Grotowski i Grünberg mieli wtedy po trzy-
dzieœci lat (obaj urodzili siê w 1933 roku), Barba by³ o trzy lata
m³odszy. Co te¿ by siê zdarzy³o, gdyby tych „trzech muszkie-
terów” mog³o wówczas razem d³u¿ej popracowaæ?

Pojawi³a siê nawet taka szansa. Grotowski umo¿liwi³ zagra-
nicznym kolegom nie tylko wgl¹d w swoj¹ pracê, ale tak¿e da³
im szansê realizacji osobnego projektu. Mia³a to byæ Boska
komedia w re¿yserii Barby i ze scenografi¹ Grünberga. Do
premiery ostatecznie nie dosz³o (o szczegó³ach pisze Barba
w swojej ksi¹¿ce Ziemia popio³u i diamentów. Moje termino-
wanie w Polsce, wydanej przez tutejszy Oœrodek w 2001 roku),
ale na obecnej wystawie mo¿emy obejrzeæ  – eksponowany
po raz pierwszy w Polsce – „dowód rzeczowy”, czyli plakat
do tego niezrealizowanego przedstawienia.

U schy³ku lata 1963 roku Grünberg wróci³ do Francji (sty-
pendium ju¿ dawno mu siê skoñczy³o i od kilku miesiêcy
utrzymywa³ siê z w³asnej pracy zarobkowej), rok póŸniej mu-
sia³ opuœciæ Polskê Barba – ale kiedy z za³o¿onym zaraz potem
przez siebie w Oslo Odin Teatret przygotowywa³ sw¹ pierw-
sz¹ inscenizacjê, Ornitofilene, o wykonanie plakatu poprosi³
przyjaciela z Opola, Rolanda. Równie¿ i tê pracê ogl¹damy
teraz we Wroc³awiu.

W konstelacji Teatru Laboratorium Barba i Grünberg zas³u-
guj¹ na wdziêczn¹ pamiêæ przede wszystkim jednak z inne-
go powodu: to w³aœnie oni utorowali Grotowskiemu drogê
w œwiat. Zas³ugi Barby s¹ powszechnie znane, dziœ jest oka-
zja, by przypomnieæ rolê Grünberga. Po powrocie do Francji

wystara³ siê on o zaproszenie Grotowskiego na I Œwiatowy
Festiwal Teatrów Studenckich w Nancy (jako cz³onka jury),
a nawet pokry³ koszty jego podró¿y.  W ramach festiwalu
prowadzi³ tak¿e seminarium na temat Formowanie aktora 
teatralnego, na którym Grotowski wyg³osi³ wyk³ad ilustro-
wany æwiczeniami, prezentowanymi przez Renê Mireck¹
i Ryszarda Cieœlaka. Wzbudzi³o to wœród przyby³ych na festiwal
ludzi teatru z tzw. krêgów opiniotwórczych wielkie zaintere-
sowanie i apetyt na wiêcej: na przedstawienia Teatru 13 Rzê-
dów. Dosz³o do nich, jak wiadomo, dwa lata póŸniej w Pary¿u
(Ksi¹¿ê Niez³omny) – ale ciekawoœæ zosta³a rozbudzona w³a-
œnie w Nancy za spraw¹ Grünberga. Pisa³ on te¿ wielokrotnie
o teatrze Grotowskiego, poczynaj¹c od legendarnego, mo-
nograficznego numeru w³oskiego czasopisma „Sipario”,
przygotowanego pod redakcj¹ Barby w 1963 roku. Swoj¹
pracê dyplomow¹ w Centre Européen Universitaire de Nancy
Grünberg równie¿ poœwiêci³ Teatrowi 13 Rzêdów – by³a to
bodaj pierwsza za granic¹ praca magisterska na temat twór-
czoœci teatralnej Grotowskiego.

W latach siedemdziesi¹tych Grotowski, jak wiadomo, od-
szed³ od teatru przedstawieñ, a i dla Grünberga teatr nie sta-
nowi³ wówczas g³ównego pola zainteresowañ (chocia¿ wier-
nie towarzyszy³ festiwalowi w Nancy) – koncentrowa³ siê
w tym czasie na w³asnej dzia³alnoœci artystycznej, przede
wszystkim graficznej; poza tym sporo podró¿owa³ (m.in. do
Azji, gdzie zg³êbia³ zagadnienie szamanizmu), wyk³ada³, wy-
stawia³, animowa³ wiele wydarzeñ kulturalnych. Dopiero
w 1980 roku dosz³o do ponownego spotkania obu twórców.
Tym razem to Grotowski odwiedzi³ pracowniê Grünberga
w Nancy, interesowa³ siê jego doœwiadczeniami azjatyckimi,
a tak¿e psychoterapeutycznymi – bo i ta dziedzina sta³a siê
w tym czasie nowym, wa¿nym terenem pracy grafika. Efek-
tem tego spotkania by³o zaproszenie Grünberga do udzia³u
w projekcie „Teatr �róde³” – mia³ on do³¹czyæ do miêdzyna-
rodowej ekipy latem 1981 roku. Niestety, do wspó³pracy nie
dosz³o z tzw. przyczyn niezale¿nych, poniewa¿ Grünberg nie
móg³ wówczas opuœciæ Francji, zatrzymany przez tamtejsz¹
biurokracjê.

Ju¿ tylko przytoczone wy¿ej fakty wystarczaj¹co uzasa-
dnia³yby obecne zaproszenie Rolanda Grünberga do Wroc³a-
wia, do Oœrodka Badañ Twórczoœci Jerzego Grotowskiego
i Poszukiwañ Teatralno-Kulturowych. Ale jest lepszy powód



ni¿ same wspomnienia: mianowicie sztuka. Dlatego w³aœnie
po przesz³o czterdziestu latach ponownie odbywa siê w Polsce
wystawa pod tytu³em „Realista wyobraŸni”. Bo warto j¹ po-
kazaæ po prostu ze wzglêdu na walory artystyczne. Nie zna-
czy to, ¿e dzie³a Grünberga – znajduj¹ce siê notabene
w zbiorach trzydziestu muzeów i galerii na ca³ym œwiecie –
przez te wszystkie lata by³y nieobecne w naszym kraju. Prze-
ciwnie, goœci³ tu wielokrotnie, a ostatnia du¿a prezentacja,
pod nazw¹ Cz³owiek z popio³u i œwiat³a, mia³a miejsce w lu-
belskim Muzeum na Majdanku w 1992 roku.

Z eksponowanych w 1961 roku w Krakowie dzie³ powta-
rzaj¹ siê dziœ we Wroc³awiu jedynie projekty scenografii do
Dziadów – nie mog³o ich w tym miejscu przecie¿ zabrakn¹æ,
tak jak i innych Grünbergowskich „teatraliów”. Reszta prac

powsta³a póŸniej. Tytu³ jednak pozostaje, poniewa¿ – jak ju¿
wspomnia³em – trudno o celniejsze i bardziej skrótowe okre-
œlenie stylu tej bogatej twórczoœci. Wiêkszoœæ zebranych tu
prac opowiada przy tym o nieustannych spotkaniach Grün-
berga z Polsk¹, g³ównie za poœrednictwem literatury – nie
tylko zreszt¹ z tak powszechnie znanymi autorami, jak na
przyk³ad Schulz, Leœmian, Tuwim, Ga³czyñski, Czechowicz,
Ró¿ewicz, Bia³oszewski, Lec, Jastrun, Herbert, Szymborska,
lecz równie¿ z wielu pisarzami wywodz¹cymi siê z ziem pol-
skich, lecz nale¿¹cymi do krêgu piœmiennictwa ¿ydowskiego,
jak Rabbi Nachman z Brac³awia, Rabbi Menachem Mendel
Morgensztern z Kocka, Mordechaj Gebirtig, Hirsz Glik, Icchok
Lejbusz Perec i inni. Dzie³a powsta³e w orbicie kultury ¿y-
dowskiej zajmuj¹ zreszt¹ wa¿ne miejsce w ca³ym dorobku
artysty. 

Ta „literacka” czêœæ obecnej ekspozycji stanowi dowód
szczególnego rodzaju wizualnej lektury wybranych fragmen-
tów wierszy i prozy. To nie s¹ ilustracje do tekstów, lecz œwia-
dectwa ich prze¿ycia, wyra¿one w jêzyku, w jakim grafik
umie siê wyraziæ najlepiej: w jêzyku swojej sztuki. Jêzyk ów
odznacza siê owym szczególnym realizmem, polegaj¹cym,
wed³ug Jeana Cocteau, na zachowywaniu „równowagi miê-
dzy œwiat³em a cieniem, miêdzy œwiatem rzeczywistoœci
a œwiatem wyobraŸni”. Cecha ta sprawia, ¿e styl Grünberga
jest niezwykle indywidualny i ³atwo rozpoznawalny, trudny te¿
– kiedy siê go pozna – do pomylenia z jakimkolwiek innym.

Zaproszeni na spotkanie z twórczoœci¹ Rolanda Grünberga,
zamyœlmy siê nad jego spotkaniami z kultur¹ polsk¹.

Wojciech Dudzik

Wernisa¿ wystawy 18 lutego (pi¹tek), godz. 18:30
W czasie wernisa¿u odbêdzie siê spotkanie z Rolandem
Grünbergiem prowadzone przez dra Wojciecha Dudzika 
z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
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