
re utal. Bemutatja elsősorban a rend-
kívülien nevetséges oldalakat, a gyer-
mekkori labirintusokat, melyekben a
későbbi minden jó és rossz egyként
megtalálható. Végül is ezeket a padokat
elhagyott roncshajóknak is nevezhetnénk:
azért így, mert élettelenek és mert nem
képesek az ifjúkor visszaadására. Az
előadás objektumai tehát ugyanolyan utat
járnak be, mint az élő szereplők: útjuk a
memóriagép funkciójától az el-hagyott
roncshajók állapotáig vezet.

- Azzal együtt, hogy az előadás ezt a
visszavonhatatlannak tetsző, halált s éjtető
hangulatot árasztja, összességében mégis a
megváltást ígéri : hogy a modern színházhoz
kevéssé illő fogalmat használjak: katartikus
állapotba hoz. És nekem úgy tűnik, hogy ez
általában is jellemző az Ön sajátos színházi
előadásaira.

- Ennek magyarázata talán abban
rejli k , hogy sokak véleményével, sőt
meg-győződésével szemben sem ez a mű,
sem az én színházam nem pesszimista
kicsengésű. Annál kevésbé az, mivel sem
a műnek, sem színházamnak nem célja
akár a pesszimista, akár az optimista
légkör létrehozása.

- Végezetül ezért inkább egy gyakorlati
kérdés: mikor láthatjuk Önt és színházát
Budapesten?

- A Cricot 2. Színházat a budapesti
Nemzeti Színház meghívta, hogy önök-nél
is bemutassuk a Halott osztály című
előadásunkat. Amennyiben akadály nem
gördül a meghívás elé, mi nagy örömmel
teszünk annak eleget. Annál is inkább,
mert bármennyire örömteli is ez a vene-
zuelai siker, élet- és történelemszemléle-
tünk elsősorban mégsem itt honos. Re-
mélem tehát, hogy minél előbb Budapes-
ten folytathatjuk színházi beszélgetése-
inket.

Következő számaink tartalmából:
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Tarbay Ede:

Dorman gyermekszínháza

ODETTE ASLAN

Grotowski színháza

Lengyelországban diplomát kell szerezni
ahhoz, hogy valaki színházi mesterséget
folytathasson. Jerzy Grotowski Krakkó-
ban tanult színészetet és rendezést, azon a
színiiskolán, ahol később maga is tanár
lett. A színház hagyományos felfogása
nem elégítette ki. Elmélyülten tanulmá-
nyozta a színészképzés régi iskoláit, Del-
sarte-ot, Dullint, Sztanyiszlavszkijt, Me-
jerholdot, Vahtangovot, Artaud-t,
Brechtet, a japán, a kínai és az indiai
színházat. A korszerű tudományhoz for-
dult, hogy szélesebb alapokra helyezze a
színházi kísérletezést, és kilépjen abból a
„»karthauzi kolostorból«, ahol a tudás
halódó hagyományait ápolják". Mint-hogy
a film és a televízió elfoglalta mind-
nyájunk által ismert helyét, felismerte, a
színháznak az a dolga, hogy elkülönül-jön
tőlük, megerősítse fizikai kapcsolatát a
közönséggel, visszatérjen a meztelen
színpad művészetéhez, a szegény színház-
hoz. Előbb Opoléban, majd Wrocławban
hozott létre kísérleti laboratóriumot, ahol
pszichológusokkal, fonológus és
antropológus szakemberekkel dolgozott
együtt.

Itt rendezett előadásai mindenekelőtt
olyan keretek voltak, ahol gyakorlatban
próbálhatta ki laboratóriumi kutatásait.
Miközben egyszerre nyúlt vissza a szín-
ház és az ember ősi forrásaihoz, alapvető
és szigorú vizsgálat alá vetette a színész-
néző és a szöveg-rendező-színész vi-
szonyt, a színház célját, az etikát, a színé-
szi technikát. Nem mutatott be kortárs
darabokat. Erőfeszítései egyfajta intenzív
tréningre és e tréning klasszikus da-
rabokban való alkalmazására irányultak.

Szöveg és előadás viszonya

Lengyelországban a legtöbbet játszott
darabokat XIX. századi nagy romantikus
írók neve fémjelzi, akik manapság nem-
zeti klasszikusoknak számítanak. Gro-
towski előszeretettel rendezi műveiket, s
ugyanúgy a külföldi klasszikusokéit.
Színre viszi Słowacki Kordianját, Wys-
piański Acropolisát, Byron Káinját,
Shakespeare Hamletjét, Marlowe Faust-ját,
Kalidásza Sakuntaláját, Calderón-Słowacki
Állhatatos hercegét. Artaud-nál vagy

Brechtnél erőteljesebben hirdeti, hogy a
színházi optika érdekében el kell vetni az
irodalom optikáját, s hogy a mai világhoz
viszonyítva újra meg kell vallatni a
klasszikusokat.

„Számomra az a fontos, ami élettel tölti
meg a szöveg élettelen szavait. (...) A
színház emberi reakciókból és impul-
zusokból, emberi kapcsolatokból születő
cselekedet. Egyszerre biológiai és szelle-
mi aktus . . ." Az európai kultúra talaján
létrejött klasszikus mű Grotowski számára
akkor megfelelő, ha emberi tapasztalatok
és máig aktuális mítoszok sűrűsödnek
benne. Elveti a szerzői szándék túlságosan
is szolgai tiszteletét, de épp-úgy elveti a
rendező hűtlenségét is, aki saját kényére-
kedvére rombolja le a művet. A
színdarabot nem múzeumi tárgynak
tekinti, hanem szikének, amely lehetővé
teszi, hogy feltárjuk, ami el van rejtve
bennünk, hogy találkozzunk másokkal
(...) fölébe emelkedjünk magá-
nyosságunknak. Mejerholdhoz hasonlóan
az előadás nála nem színpadi repre-
zentáció, hanem felelet a darabra, válasz a
darab kihívására, kihívás a nézőnek. A
színpadi mű ilyen szembesítésekből
születik meg. Ez az, amit ő az Angyallal
vívott harcnak nevez; az Angyal a szöveg.
A rendező ezt úgy használja, mint a festő
a tárgyát övező motívumokat.

A színház ott kezdődik, ahol a szó már
nem elégséges (lásd Artaud). Grotowski
nem tesz hozzá a szöveghez, és nem is
módosít rajta. Amit megváltoztat, az a
replikák elosztása és a jelenetek sorrendje,
s ebben hasonlít Mejerholdra; ő is a mű
szívébe lopódzik, s megváltoztatja a
szerkezetét. Túl akar lépni a puszta anek-
dotán, szerepeket körüljáró vázlatokat
készíttet, selejtez, rászorítja a színészt,
hogy személyes erőforrásaira összponto-
sítson, kibontatja vele az eredeti témát.
Rendezéseiben a cselekmény fokozatos
fölfejlesztése helyett jobbára szakadozó
tört vonalakat hoz létre. Ahhoz a kritikai
szellemű, szkeptikus nemzedékhez tarto-
zik, amely nem hajlandó okoskodások
malmába vagy érzelmek sodrába kerülni.
Nála a munka nem azzal indul, hogy azo-
nosul a szerzőnek vagy szakavatott ma-
gyarázóinak gondolkodásával. Grotowski
paradox megfogalmazásában: előbb meg
kell alkotni a művet, utána már tudni
fogjuk, hogy miről szól. Előbb csele-
kednünk kell, hogy felismerjünk valamit.
Tudni utóbb lehet, nem előbb. A mű
magvát megragadva rátekeredik, körül-
fonja reflexiójával és érzékenységével,
egyre szélesedő centrifugális örvényeket



kavarva halad előre. Dialektikus. A mély-
én kutatója. Gondolkodásának két mestere
Jung és Durkheim. Célkitűzése, hogy
föltárja az emberi sors homályos pontjait.

A rítus nyomában

Grotowski nem használja a „tudatalatti"
szót, helyette azt mondja: „mögöttes lét",
hátsó lét (ahogy létezik hátsó gondolat),
mindaz, amit tudunk és nem akarunk tudni
stb.... Hisz a kulturális örökség, egy nép
kulturális gyerekkorának fontosságában.
Jung és Durkheim mutatott rá arra, hogy
alapvető emberi szituációk makacsul
tovább élnek, mély gyökeret vernek a
pszichében . . . (...) A primitív rítusokat a
pszichikai izgalom légköre vette körül. A
szó varázserővel rendelkezett, a test
megkísérelte áttörni a természet szabta
határokat. A törzs tagjai profanizálták a
tabukat, melyeket a hétköznapok során
szigorú törvények szentesítettek. Sámánok
vezették a szer-tartásokat, de a sámánok
nem a törzs többi tagja előtt ágáló
„színészek" voltak. Többé-kevésbé
mindenki „színész-ként" engedelmeskedett
a szabályoknak, amelyekkel „a sámánok"
a felcsigázott szenvedélyeket (az
önkívületet) irányították. Öröm és
szorongás, gyönyör és aszkézis,
szertelenség és fegyelem, tabukat szegő
megszállottak s tabuk megszegéséért
lakoló bűnbakok együttesen működtek
közre a végső felszabadulás létre-
hozásában, s az új törvények, új tilalmak
szentesítésében. Ez a folyamat érzékeink-
be van vésve, még akkor is, ha elfelejtjük,
elfojtjuk vagy eltorzítjuk. Meg kell
találnunk azokat az új formákat, nem-val-
lásos ösztönzőket, melyek mély gyöke-
reikkel ugyanúgy átjárják a ma emberét,
mint régen a misztikus részvétel a primitív
népeket.

A színész nem saját kedvtelését követi,
a rendező sem. Az előadás a nézőre, szinte
azt mondhatnánk, a néző ellen irányul. Meg
kell támadni a néző „pszichéjét", hogy az
előadás folyamán megszabadul-hasson a
tudattalanjában felhalmozott emócióktól.
Brecht bizonyos távolságba helyezte a
nézőt. A gondolkodás érdeké-ben
elfordította az emóciótól. Grotowski
sokkok sorozatának teszi ki, célzásokkal
és képzettársításokkal hozza működésbe a
kollektív képzeletet. „Archetipikus"
színészt nevel, sámánt, aki hatalmába ke-
ríti, lenyűgözi a közönséget, megtámadja
világszemléletének megnyugtató sztereo-
tipiáit, leleplezi kegyetlenségét, valóra
váltja előtte művészetével a lehetetlent.

Olyasmit hoz létre, amire a néző képtelen
volna.

Grotowski szándéka az, hogy felsza-
badítsa az ember alkotóerejét, helyreállítsa
személyisége testi és lelki totalitását.
Komplexusaitól megszabadult, teljes em-
bert kovácsol, (a szónak nem vallásos ér-
telmében vett) színész-szentet, aki ugyan
nincs minden lehetséges képességgel
megáldva, de ismeri, bevallja, fölajánlja
önmagát, és kemény munkával szerzett
mesteri tudása révén tökéletes ura képes-
ségeinek. Ez nem a féktelen szabadosság,
ez strukturálás, formálás. Ez a munka nem
megy végbe ellenállás nélkül. A színész
számtalan akadályt talál önmagában, amit
le kell gyűrnie. Ezt a célt szolgálja a
tréning.

Communitas

A színházon kívül a saját életét éli a szí-
nész. A Laboratóriumon belül életformát
vállal. Grotowski, akit másképp nem is
szólít, csak uramnak, látszólag nagyra
becsüli. Valójában alárendelt személy,
akit kutatásának minden szakaszában
„megerőszakol" ez a „guru", egyfajta
szadomazochista viszonyban áll vele.
Irányítja, fürkészi, provokálja, világra
hozza. Hozzásegíti, hogy leszálljon énje
legmélyére, és visszatérve megtalálja az
embertársainak üzenő jeleket. Színész-
rendező, színész-partner, színész-néző; e
viszonylatok szolgálatában áll minden
gyakorlat.

A workshop-bemutatón résztvevő
amerikaiakat meglepte e munka szigorú
csöndje. A Laboratóriumban keményen
dolgoznak, és kölcsönösen segítik egy-
más munkáját. A csoport nem briliáns
előadásokra, hanem „értékek lelkiisme-
retes kutatására törekszik". Senki nem írja
elő nekik a cselekvés mikéntjét. A létezés
mikéntjét kell megtalálniuk. A csoport
legrégibb tagjaiból vezetők lesznek, ők
avatják be az újonnan jötteket. A szegény
színház felé című könyv leírja az alap-vető
szabályokat, ezeket ismertetik az új
tagokkal, és Grotowski minden találkozó,
nyilatkozat, vita alkalmával megismétli:
ha a színész vállalkozik arra, hogy
módszere segítségével elmélyed önmaga
kutatásában, „alkotó" lesz; segít össze-
törni a maszkokat, kiprovokálni a néző
katarzisát, végrehajtja a totális tettet, a
szeretet aktusát, önmaga föláldozását a
színpadon, ha mindezt akarja, szigorú
törvényekhez kell alkalmazkodnia. Át kell
magát adnia a munkának, s nem szabad
megtapadnia a kutatás vagy a folyamatban
levő előadás valamilyen külsőd-

leges elemén. Készen kell állnia fizikailag a
szükséges erőfeszítésekre, s nem pihenhet.
Meg kell értenie, hogy nem szisztematikus
módszert kap, hanem azt kérik tőle, hogy
kockázatot vállaljon, induljon el egy
átformálódással kecsegtető szellemi
utazásra, s fogadja el, hogy célját el sem
érve összeroppanhat. A gyakorlati idő nem
a végső vizsga dicsőségére készít fel,
hanem az aszkézis megőrzésére. Hasonló
fegyelem szabályozza az elő-adást is: a
színész harminc percig önmagába mélyed
színrelépése előtt, és színről való
távoztakor lemond a tapsról.
(Lengyelországban nem először szabá-
lyozza ilyen aszketikus fegyelem a munkát.
A két világháború közötti időszakban
Juliusz Osterwa, a színész-rendező,
kísérleti csoportot alakított Reduta néven,
ahol csaknem kolostori rend uralkodott.)

Az edzés

Nincs olyan követendő eljárás, amely
rendszerbe foglalt gyakorlatokat ír elő; az
alapelemeken kezdve mindenki maga
találja meg a számára legalkalmasabbakat.

A test képzése. Semmi nem törtéhet
gépiesen, még a bemelegítő gyakorlatokat
is úgy kell végrehajtani, hogy közben
hajlékonynak vagy merevnek érezzük a
testünket; olyasmire gondoljunk, ami
igazolja mozdulatainkat. A fizikai tré-
ningből el kell távolítani minden pusztán
gimnasztikai vagy koreografikus tartalmat.
A mozdulatok mindig személyhez vagy
tárgyhoz kötődnek, a külvilágra reagálnak,
nem légüres térben történnek. S ez a
lényeges különbség más tréningekhez
viszonyítva, ahol svédtornával és vívással
kiegészítve általános gyakorlatokat végez a
színész. A gerincoszlop egyensúlyát
(Barrault is nagy fontosságot tulajdonít
ennek, de nyugati technikát alkalmaz)
bizonyos jógapozíciók biztosítják. Ezek
hozzásegítik a színészt ahhoz, hogy
megtalálja helyét a térben. Delsarte -
később sztereotipizált tabelláival, intro- és
extrovertált reakciókról ki-alakított
koncepciójával - új reflexiók ki-
indulópontja. A biomechanika, a kathakali
és a jóga útmutatás arra nézve, mi-ként
lehet hajlékonnyá tenni a testet, és
elősegíteni a pszichikai fejlődést. Jacques-
Dalcroze és Artaud után Grotowski is azt
akarja, hogy a színész teste újra totális
lehetőségekkel rendelkezzék. Harcol a test
és szellem évszázados szétválasztásából
származó atrófiák (sorvadások) és gátlások
ellen. Gyakorlatai, a tanítvá-



nyok előtt fokról fokra fölmerülő nehéz-
ségek szülte tréningek, éppen e gátlások
leküzdésére irányulnak. Ezekből áll össze
a negatív technika, amelytől el kell
rugaszkodnia a színésznek, hogy meg-
kezdhesse teremtő munkáját. Ha elképeszt
minket a Grotowski-színész fizikai
teljesítménye, ez nemcsak azért van, mert
bámuljuk az izmok virtuozitását. Azért is,
mert érezzük, hogy intenzív - és sokkal
inkább metafizikai, mint technikai
természetű - belső munka ölt testet ben-ne.
Az illumináció, az „átvilágosodás", mely
az Állhatatos hercegben Riszard Cieślakból
sugárzik, a közönséges halandók számára
elérhetetlennek látszó testtartásokban
fejeződik ki. Ezek a testtartások azonban a
színész belső lényéből áradó impulzusok
harmonizált jelei.

(Cieślak szenzációs bemutatói, Gro-
towski gondosan kidolgozott tréningje
láttán nem feledkezhetünk meg arról, hogy
mindezek szorosan kapcsolódnak egy
általános tendenciához. Akár T'ai Chi-hivő
táncosokról vagy színészekről van szó,
akár olyasfajta tanárokról, mint F.
Matthias Alexander, ausztráliai színész,
aki egy Londonban és New York-ban
széles körben elterjedt relaxációs módszert
dolgoz ki, akár Moshe Feldenkrais, izraeli
fizikus neve merül föl, aki gyakorlataival a
minimális erőkifejtéssel elérhető
maximális hatékonyság módjait keresi,
valamennyien arra törekszenek, hogy
összebékítsék a testet és a szellemet,
visszaállítsák az elveszett kapcsolatot ér-
zelmi-ösztönös impulzusok és izomref-
lexek között; az energiaáramlást a gátlá-
soktól és beidegzésektől megszabadult
testben; a gondolat harmonikus uralmát.

A testnek konkréten s nem az ész dik-
tálta módon kell reagálnia. A láb anélkül
is folytathat párbeszédet a kézzel, hogy
alávetné magát az ész ellenőrzésének.
Organikus nyelv van születőben, melyben
kimunkálódnak az alaktani egységek,
összeszövődnek, testi partitúrává
szerveződnek az elemek. A test egésze
teremti meg a beszéd alapjait.)

A hang képzése
MegfÍgyelve azt, hogy különböző népek
beszéd közben rezgéseket hoznak létre
testük különböző részeiben (az afrikaiak
például rezonáló pontként használják a
gégefőt), Grotowski jelentősen megnö-
velte a „rezonátorok" számát. E hagyo-
mányos kifejezéssel a hangok szubjektív
„rezonanciaszekrényét" jelöli meg. A szí-
nésznek lehet olyan érzése vagy szándéka,
hogy mellkasából, orrából, gégéjéből,

nyakszirtjéből, állkapcsából, hasüregéből
bocsát ki hangokat. Azt tanácsolom a
színésznek - mondja Grotowski fÍgyelje
meg visszhangját, miközben a
mennyezet, a fal felé fordulva beszél.
Meg kell támadni hangunkkal a teret,
miközben arra gondolunk, hogy testünk
meghatározott pontjáról indítjuk útjára,
és fÍgyeljük a felfogható választ. Nem
szabad maszkban „tetszelegnünk" itt sem,
a természetes hangot kell megtalálnunk.
Nem skálázó énekesre kell hasonlítanunk,
hanem hangcselekvésekhez kell eljutnunk
a gyakorlatok során. Harangot
konstruálnunk, tárgyakat beburkolnunk,
képzeletbeli kapcsolatba lépnünk velük
oly módon, hogy mindig másképpen szó-
lalunk meg. A test, a gerincoszlop hely-
zete megváltoztatja a kibocsátott hangot.
A légzésnek is megvan a maga szerepe:
Grotowski a totális légzést gyakoroltatja,
hacsak bizonyos kicsavart testhelyzetek
nem kívánják meg a légzés másféle mód-
ját. A színész felhasználja a hatha-jógát
és a kínai technikát is. Ehhez kapcsolód-
nak az olyasfajta izomrelaxációs gya-
korlatok, melyek megkönnyítik a rekesz-
izom működését.

A hangterjedelem kiszélesedik, szo-
katlan hangok változatos skálája jön lét-
re. A Grotowski-előadások bőségesen él-
nek a hangi eszközök gazdagságával. A
mondatok, mint a lélegzet hullámai
áradnak, és a gesztusokhoz hasonlóan
partitúrává szerveződnek; egyszerre hor-
dozzák magukban az értelmet és a zenei
elemet. Instrumentális hangszerelés nincs,
az emberi hang tonalitása és intenzitása
teremti meg az előadás zeneiségét. Ez
hozza létre a hangzó teret. Hangsúlyozni

kell, hogy felszínre kerül ismét a színpadi
beszéd problémája: a dikció különböző
típusaival (míg a színészek általában csak
egyfélét használnak, mindig ugyanazt) a
Grotowski-színész kiemel, parodizál,
kivetíti a szereplő belső indítékait és
pszichikai fejlődésének fázisait. Leleplezi
a szerepet. A mondatok, mintha szobrász
faragná őket, reliefszerűen emelkednek
ki, olykor hirtelen megtörnek. Egyetlen
tiráda sem őriz elégikus folyamatosságot,
a hangi interpretáció szándékoltan sza-
kadozott vonalakat ír le, olykor közbe-
ékelődik egy gregorián dallam, mindjárt
utána parodizálják is a „gúny és apoteó-
zis dialektikája" szerint, melyről a lengyel
kritikus, Kudliński beszél.

Vokális és gesztikus interpretáció nem
járnak szükségképpen kéz a kézben.
Ellentmondhatnak egymásnak ugyan-
úgy, ahogy a kéz mozdulata ellentmond-
hat a láb mozdulatának, vagy amazétól
eltérő ritmust vehet fel (lásd Delsarte).
Grotowski kerüli az evidenciát, a bana-
litást, a közvetlen érthetőséget. A dolgok
ismeretlen oldalát akarja megmutatni, s
éppen ezért nem habozik szembeszállni a
gépies koncepciókkal. Kificamítja a
tempót, árral szemben úszik, asszociá-
ciókat teremtve beolvasztja a szövegbe a
„szövegfeletti"-t.

A színész asszociációi
Ez a színész titka. Asszociációi éppúgy
lehetnek testiek, mint szellemiek : az
emlékek mindig fizikai reakciók, a bő-
rünk, a szemünk az, ami nem felejt. Ha
működésbe lép az érzelmi emlékezet, a
felszabadulás, a megváltás eszközeként,
ez sohasem ürügy, mint Strassbergnél,

Ryszard Cieślak az Állhatatos hercegben



nem ugródeszka, melynek segítségével
maximális sűrítését érhetjük el egy drámai
jelenetnek. Az érzelmi emlékezet a
próbafázisban jelenik meg, és az előadás
textúráját hozza létre. A színpadi alak
mellett a színész mély-énjét is feltárja,
meggyónja valódi természetét. A „figura"

és a pszichoanalízist végző színész
együttesen hozza létre a „színész-szent"
művét, miközben ez utóbbi teste önkívü-
letét és lelke mezítelenségét áldozza fel a
színpad oltárán. Azzal, hogy gyöngeségét
megvallja, hogy megmutatja a nézőknek
hangi és testi erőfeszítéseinek kitágult
határait, hogy példaként tárja fel előttük az
Angyallal vívott harcát, a színész
személyisége végső kiteljesedését adja
hozzá a megírt szerephez. A színész, aki
aszkéta és nem ripacs, aki szenvedő
Krisztusként átszellemül, s megfosztja
magát mindenféle szín-padi
segédeszköztől (nincs díszlet, zene, zörej,
semmiféle audiovizuális töltelék) múlt- és
jelenbeli életének eleven szövetével
ruházza fel a szerepet: mindazzal, amit
önmagából kiválaszt, gesztust, kiáltást,
verítéket, lélegzetet, gondolatot.

A legtehetségesebb színész az, aki
végsőkig fokozza személyisége lényegi
adottságait. Aki a „legérdekesebb", a
„legtitokzatosabb". Aki a legközelebb
kerül az eksztatikus transzluminációhoz,
megjárva a belső tapasztalás útját, melyet
példaképp mutathat föl. Az ilyen színész
hétköznapi, anekdotikus énjéről leválva,
megindul szellemi énje felé. Ám ahelyett,
hogy mozdulatlan jógiként vagy tollát
tartó filozófusként meditálna, a meditációt
a színpad nyelvére fordítja le.

A jelek kidolgozása

Kísértésbe esünk, hogy azt mondjuk, a
jelek kidolgozása a rendező s színész
közös titka. Grotowski azt állítja: sem-mit
sem értek addig, amíg a színész meg nem
találta kifejezési eszközeit. A tréning
jóllehet végsőkig tágítja a testi és hangi
lehetőségeket, nem vezet szükségképpeni
kodifikációhoz. Bizonyos általános
keretek között minden színész csakis maga
találhatja meg sajátos nyelvét. Ám ennek
ellenére, ösvényt ösvény után vágva,
Grotowski eljutott oda, ahová el akart érni.
Rendező és színész páros viszonyában -
jóllehet mindig hangsúlyozza, hogy kész
háttérbe vonulni - szerepe mégis döntő
szerep marad. A hangszerelést, néző és
színész integráció-ját ő irányítja, az egyes
előadások összkoncepciója az ő
koncepciójának felel meg.

Gúny és apoteózis

Soha nem veszi szó szerinti értelmében az
adott mű cselekményét. Soha nem mutatja
be a romantikus repertoár hőseit
romantikus hősnek. Aki korunkban in-
dividuális úton akarja megmenteni a
világot, az csak „gyermek vagy bolond"
lehet. A mai színésznek, ha efféle múlt-
beli hőst ábrázol, a gúny eszközét kell
alkalmaznia. Słowacki Kordianjának ro-
mantikus arisztokratája, aki a cár meg-
gyilkolásával akarja hazáját felszabadí-
tani, Grotowski rendezésében tébolydába
zárt bolond, és amikor vérét akarja ontani
a honért, eret vág rajta az orvos
(Grotowski úgy helyezi át térben és idő-
ben a klasszikusokat, hogy történelmi
valóságnak a nézők kortársi valóságát
tekinti). Az öngúny, tragikusabb formá-
ban, megjelenik az auschwitzi tábor fog-
lyai közt is, akiknek szánalomraméltó
sorsát az Akropolis mutatja be. Nem
siránkozó foglyok ezek, nem akarnak
szánalmat kelteni maguk iránt. Egy já-
tékszabályt, az emberirtás játékszabályait
mutatják be.

A groteszk, amelynek mindig eleven
hagyománya volt Lengyelországban,
Grotowskinál teljes vértezetben lép fel
előttünk. Az arcok és testek is ebben a
fénytörésben jelennek meg. A festetlen
arc az arcizmok mesteri játékával önnön
képét gúnyolja ki; a test groteszk pózokba
torzul, hol maga a szereplő mutatja be
korábbi viselkedése nevetségességét, hol
alteregója gúnyolja ki a kettős alakban
fellépő szereplőt. Hangi vonatkozásban az
intonációk a paródia, egy-fajta finom
önkritika irányába mutatnak.

A partner fogalma

A színész soha nincs egyedül, még ha
magában van is a színpadon. Együtt él
mögöttes létével, mindazokkal az él-
ményekkel vagy konkrét élményei em-
lékével, melyek e mögöttes létből árad-
nak felé. Közvetlen kapcsolatban áll a
színházi színpadi térrel, melyet birtokába
vesz; térbelileg (minthogy teste, bőre
érzékelte a padlót, érintkezett a talajjal, a
levegővel, a falakkal) és akusztikailag
(minthogy megismerte, kitapasztalta
visszhangját a terem éles és tompa rezo-
nanciáját). Nem színpadi díszlet veszi
körül, egy tudatosan kidolgozott szellemi
univerzum középpontjában áll. Ami-kor
egyedül látjuk a színen, már megtalálta
spirituális partnerét, feléje fordul
gondolataival és alkotásaival. A többi
színész beléptekor az ő alkotásukkal lép

érintkezésbe, és ezekből a kapcsolódá-
sokból jön létre a játék, amelyben min-
denki tanúságot tesz és tanúja a másik-
nak.

Mivel a színész nem azonosul a figu-
rával, ugyanabban a darabban több sze-
repet is eljátszik: az Állhatatos hercegben
hat színész játszik el tizennégy szerepet és
több mellékszerepet. Idős színész is
könnyűszerrel játszhat Rómeót, felidézve
és újrafelépítve ifjúságát. A szerepek föl is
cserélődhetnek az előadás folyamán:
Rómeóból Júlia lesz és Júliából Rómeó.
Összeállhat több - tetőcserép-szerűen
egymásba kapcsolódó - figurából is a
szerep, a Kordianban az Orvos: ördög, s
hol pápává, hol cárrá, hol öreg katonává
változik.

Bármekkora fizikai és pszichikai erőt
fejt is ki a színész, az előadás végén nem
meríti ki, nem gyötri el az, amit átélt.
Frissnek és kipihentnek látszik.

Az alábbi összehasonlítást tehetjük:
HAGYOMÁNYOS SZÍNÉSZKÉPZÉS -
A klasszikus szerepeket minden nemzedék
apró mozzanatok rétegeivel vonja be. Így
játszotta Lekain az első felvonást, úgy
Talma a másodikat. A színész színpadi
alakok mozaikképével találja szembe
magát, melyet egymásra halmozódó
információk alkotnak. Ábrázolása abból
áll, hogy „előveszi" a szöveget és „szót
vált" a többi színésszel.

SZTANYISZLAVSZKIJ - A figura
próbák során összeállított életrajzával
születik meg a képzeletbeli projekció, az
az eszményi fantom, amelyről Dullin
beszél, s amelynek a színész karját, lábát,
testét, lélegzetét kölcsönzi, hogy meg-
elevenítse a modellt, anélkül, hogy saját
személyiségével elegyítené. A színész
félrehúzódik a figura útjából, eljátssza a
szöveget és a szövegalattit (motivációkat,
célokat), reagál a többi színésszel együtt,
aki ugyancsak háttérbe vonul figurája
útjából.

A GROTOWSKI-SZÍNÉSZ magába
szívja a figurát, újragondolja és saját
személyiségének projekciójába ágyazva
mutatja be. Szövegből és szövegfelettiből
(asszociációkból, ösztönzésekből,
pszichofizikai folyamatokból, rögzített
jelekből) álló partitúrát alkot, kapcsolatba
lép a többi színész alkotásával, aki
ugyancsak magába szívta a figurát, és saját
személyiségét mutatja be.

Néző és színész viszonya

Színpad és nézőtér integrációjának Gro-
towski minden Laboratórium-előadásban
más-más formáját próbálta ki.



dokumentum
A Kordianban vagy a Faustban színészek

és nézők egyazon térben vegyülnek össze,
az Állhatatos hercegben a színészeket övező
zárt aréna köré száműzik a nézőket. Az
Akropolisban a játéktér kitágul a nézők
sorai közé, de a színészek úgy járnak át
rajtuk, mintha nem is látnák őket. Hol
bevonják a nézőt az előadásba, hol kizárják.
Nem provokálják a rész-vételét. Grotowski
állítása szerint a színész gondosan
előkészített munkája végén eljut a
tökéletesség fokára, és csak arra kell
törekedni, hogy a nézők
tapasztalatlanságukkal és fegyelmezet-
lenségükkel ne zavarják meg az előadás
rendjét. A néző sorsa az, hogy nem színész.
Ha elfogadjuk Eugenio Barba 1962-ből
származó megfogalmazását, Grotowski és
építésze, Jerzy Gurawski szcenikai
elemnek, statisztának te-kinti.

Mivel kis termekben játszanak, ahová
mindössze negyven vagy hatvan személyt
engednek be, szemére vetették Grotow-
skinak, hogy szűk elitnek dolgozik. Azzal
vágott vissza, hogy hatvan vagy kétezer
egyaránt vízcsepp ahhoz a tengerhez ké-
pest, amit egyetlen tévéadás kétmillió né-
zője, egy város vagy ország színházba nem
járó népessége jelent. Mesterségbeli tudása
birtokában a Grotowski-színész csaknem
mezítelenül lép a színre (az Állhatatos
herceg ágyéka köré csavart kendőben vagy
ruhafoszlányban, az Akropolis foglyai
ujjatlan öltözéket viselnek, karjuk
„hasznavehetetlen"). A színész a szükséges
zörejeket hangjával teremti meg, a
kellékeket játékával sugalmazza. Szegény
színházat mutat be, ahol minden az
emberből indul ki. Nincs szüksége előre
elkészített, mesterséges esz-közökre, gépi
technikára, (magnóra, vetítésre). Színház
az, ami a nézők előtt születik. A színész
előttük változtatja át arcát. Ez a pillanat
színháza, amely nem azonos a divatos
spontán vagy improvizatív színházzal;
igényli a próbafázis hosszú előkészületeit, a
mesterségesen megkomponált gesztusok
technikáját, a cselekvést előkészítő
partitúrát.

A színész mentális terébe a néző csak
közvetve hatol be, a játék előtte folyik,
jelenlétében, helyette. A színész máglyára
lép, s az alkotásnak hasonló aktusát hajtja
végre, mint Van Gogh a festészet-ben.
Súlyos sebeket kell szereznie az életben
ahhoz, hogy vállalja ezt a játék-módot.

Szeredás András fordítása

ANDRZEJ BONARSKI

Beszélgetés
Grotowskival

- Ki vagy?
- Erről a kérdésről egy régi tél jut eszembe,
még a háború idejéből; talán minden azzal
függ össze, hogy - mint gyerek -
Nienadówka faluban éltem akkor; összefügg
mondom, de tudom, hogy röpke összefüg-
gés ez, bizonytalan, nem is tudnám ponto-
sabban meghatározni. Anyám elment a
városba; gyalog-e vagy vonattal, találko-
zott-e valakivel vagy sem, mindenesetre
hozott magával egy könyvet, A jógik nyo-
mában címmel, melyet egy angol újságíró,
Brunton írt. Mindenféle emberekről volt
ebben szó, akikkel Brunton Indiában talál-
kozott, de főként egy különös emberről,
akit a mi civilizációnkban jogtudósnak ne-
veznénk; az Arunacsali hegy oldalában la-
kott, melyet szent hegynek, a Sugárzás He-
gyének tartottak; Maharisinek hívták. Az a
különös szokása volt, hogy mindenkitől,
aki felkereste, hogy az élet lényeges dolgai-
ról vagy értelméről vagy egyáltalán bármi
fontosról faggassa, ő azt kérdezte: „Ki
vagy?" De első személyben fogalmazott;
vagyis azt mondta: Kérdezd meg magadtól,
„ki vagyok ?".

Maharisi eredeti szövegeiben ez a kérdés
másképp, erőteljesebben szól; így hangzik:
„Ki vagyok, ki vagyok én?"

 „Ki" - ezen a jellemvonásokat érted?
- „Ki", kérdezd meg magadtól, „ki?"

„Ilyen és ilyen vagyok, itt és itt születtem."
„Ki az, aki született?" „Én, aki ilyen vagyok,
én, aki most ez vagyok „Ki az, aki ilyen ?"
„Ki az, aki most ez ?" És így tovább. Ez
mintegy elvezet az elmúlt folyamatok
bekapcsolásához és a teljes centrum meg-
találásához; ha szabad így mondanom, ah-
hoz a kozmoszhoz, ami az egyént alkotja.

Valóban, ha feltesszük ezt a kérdést, így
visszafelé haladva eljutunk valamiféle .
kigondolhatatlan világossághoz, mely ha
„belső", úgy a hegycsúcsok jeges levegőjé-
hez hasonlíthat, ahogy Nietzsche beszélt
magáról; az én esetemben hiányzott ebből
valami nagyon emberi, az érzékelés.
 Nem gondolod, hogy ez abszolút szükségszerű,

ha pontosan tudni akarod, ki vagy. És nemcsak
tudni, hogy ki vagy, hanem ...

Úgy alakult, majdnem véletlenül, hogy
eljutottam Tiruvannamalaj faluba, ahol ez a
Brunton által leírt ember élt. Az, hogy em-
lékeztem rá, emlékeztem a hegyre, a helyre,
olyan ízt adott ennek az útnak, mintha va-
lamiféle forráshoz tértem volna vissza, is-
merős földre. Nem jött meg a kedvem itt
sem e „ki vagyok?" kérdéshez. De egész
szívem azé az emberé volt, aki feltette ezt

a kérdést, azé a sorsé, azé a hősiességé, mely
mindennel szakított, amit az általános mű-
veltség szempontjából fontosnak szoktunk
tartani.

- Két dologra szeretnék visszatérni. A z első: hogy
Nietzsche nyomán a hegycsúcsok jeges levegőjéről
beszéltél. Ha ez jeges is és ezáltal embertelen, mégis
felemelkedve ide - legalább egy kis időre - hideg
fejjel felmérheted a lezajlott folyamatokat: a
múltadat, a történéseidet, a változásaidat, s mindezt
azért, hogy később esetleg sokkal tisztábban lejjebb
szállj, melegebb és emberibb vidékre. Ez az első
dolog, s lehet, hogy mellékes is. De a másik fontos, s
nem más, mint a két falu, Nienadówka és
Tiruvannamalaj közt ott az életed; nemcsak az, ami -
a te kifejezéseddel élve - az általános műveltség
körébe tartozik - tehát hogy tanultál, hogy színházat

csinál-tál, színészi módszert dolgoztál ki stb., vagyis
mindaz, amiről sokat írtak, hanem az életednek az a
része is, ami - mondjuk így - felsőbb szinteken zajlott
le. Ha Nienadówka kiindulópont volt, akkor
Tiruvannamalaj megérkezési pont. Milyen
kontinuum alkotja a két pont között feszidő ívet?

- Ezt pontosabban meg kellene fogal-
maznod.
 Szeretném megismerni a képedet, az önarc-

képedet. Sokat írtak rólad, sokat beszéltek; sokat
beszélnek ma is. E z engem néha idegesít, máskor
tetszik. A híred szélsőséges ítéletekre indítja az
embereket. Engem viszont az érdekel-ne, hogy te mit
gondolsz magadról. Milyen az a kép, amit magadról
alkotsz? A z a bizonyos „imago" ?
 A bajos az, hogy nem találok olyan

személyiséget, akire mintaként hivatkoz-
hatnék. Nem mondhatok olyasmit - hogy
ismert példára hivatkozzam -, mint Napóle-
on, amikor kijelentette: „Én vagyok Nagy
Sándor"; nem mondhatom: „Én ez és ez
vagyok." Igen, voltak pillanatok az életem-
ben, amikor ilyen erőfeszítéseket tettem;
egy időben Sztanyiszlavszkij akartam lenni.
Előbb ez olyan formát öltött, hogy - már a
dolog erejénél fogva is - szakmai vonatkozás-
ban a követője lettem. Majd épp fordítva,
arra törekedtem, hogy megőrizve a
becsülést atyám iránt, mintegy az ő szerepét
tölt-sem be. Mígnem mindenestül kialudt
ben-nem az érdeklődés, ahogy a szakma se
érdekel már. Csak a tisztelet maradt meg.

Életem egy másik szakaszában, ötvenhat
októberében és az október utáni időben,
politikai szent akartam lenni, nagyon is elvi
alapon. Annyira magával ragadott valami
Gandhi alakjában, hogy azonosulni szeret-
tem volna vele. De be kellett látnom, hogy
ez nemcsak objektív okokból megvalósít-
hatatlan, hanem a természetemhez sem illik,
mely hajlik ugyan a fair play-re, de nem
hajlik annak teljes és általános
feltételezésére, hogy minden embert a jó
szándék vezet. Ezek csak példák, az egyik
talán túlságosan anekdotikus is. De volt
egy bizonyos kép ... Ha fel akarnám
vázolni azt az önarcképet, amit
megálmodtam, akkor ennek közép-
pontjában az élet mint fesztelenség, mint


