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zerítenie kell magát, ha görcsös erőfeszítése-
et tesz, hogy megtalálja, hogy tüntetően di-
sőíthesse, az azt jelenti, hogy a hagyomány
em él benne. Ami nem él bennünk, azt nem
rdemes megcselekedni, mert nem lesz igaz.

Őszinteség
a teljesség keresésében

a színházat akarnak csinálni, fel kell tenniök
aguknak a kérdést: nélkülözhetetlen-e a

zínház az élethez? Nem mint színház, nem
int intézmény és épület és nem mint foglal-

ozás; hanem mint közösség és hely. Igen, ak-
or bizonyára nélkülözhetetlen, ha azt a helyet
eressük benne, ahol nem hazudunk magunk-
ak. Ahol nem rejtezünk el, ahol olyanok va-
yunk, amilyenek vagyunk, ahol az, amit te-
zünk, olyan, amilyen, s nem is akar valami
ásnak látszani; tehát ha azt a helyet keressük
enne, ahol nem vagyunk megosztva. Ez
gyébként, ha eljön az ideje, ki is vezet ben-
ünket a színházból. Ha teljes valónkkal csele-
edjük meg ezt a tettet, akár az igazi szerelem
illanataiban, akkor eljön az a pillanat, amikor
ár lehetetlen megmondani, hogy tudatosan

agy tudattalanul cselekszünk. Amikor nehéz
egmondani, hogy mi tesszük-e ezt vagy azt,

agy történik velünk. Amikor egyszerre vagyunk
ktívak és teljesen passzívak. Amikor az
rintkezés magától értetődik, nem kell keres-
ünk. Amikor megszűnik minden különbség test
s lélek között. Ezekben a percekben el-
ondhatjuk, hogy nem vagyunk megosztva.

Mi ez a teljesség? Azzal kezdődik, hogy ne

együnk langyosak. Ha valamit illusztrálni aka-
unk, mondjuk, egy előre kigondolt koncepciót,
kkor minden, amit teszünk, koncepcióra és
selekvésre oszlik, még abban a pillanatban is,
mikor megcselekedjük. Akár a szerelemben: ha
alaki afféle szexuális gimnasztikát műveI,
gyrészt tudatra hasad, másrészt test-re, amely
égrehajtja a tudat utasításait. Így hát ismét
isszajutunk a felosztottsághoz: test és lélek,
udat és tudatalatti, szex és értelem; az
llentéteket hosszan szaporíthatnánk. De végső
oron ebből nem szűrhető le más, mint az a
apasztalat, hogy csupán önmagunk részeként
selekedtünk. S aki természetének részeként
selekszik, az természetének része-ként él. Így
z élete töredékes marad. Alapjában tehát
indkét probléma - hogy ne rejtőzzünk el, és
ogy ne legyünk megosztva - ugyanoda vezet.

ialog, 1972. október

Fordította: Pályi András

JAN KOTT

GROTOWSKI AVAGYAHATÁR

Peter Brook és Jerzy Grotowski
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A múltkoriban kaptam egy német kiadótól egy
képeslapot, amelyen együtt látható Brook és
Grotowski, valamilyen sima háttér, talán egy fal
előtt. Széküket összetolták; éppúgy lehet fa-
pad is. Akár egy pályaudvari váróteremben. De
vajon hol? Miféle pályaudvaron? Lábaik között
nagy, jól megtömött hátizsák. Ugyan
melyiküké? Brook fekete öltönyt és garbónyakú
pulóvert visel, fejét lehajtja, hatalmas homloka
átcsúszik a majdnem kopasz koponyába, csak
kétfelől látható némi bozont. Grotowskin is
fekete öltöny, de alatta mélyen kigombolt ing és
nadrágtartó látható. Meztelen lábán szandál.
Egy pillanatra azt hihetné az ember: Vladimir és
Estragon újból találkozott, hogy együtt várjanak
valamilyen új Godot-ra.

Mindketten sokat utaztak. Talán inkább úgy
mondhatnánk: vándoroltak. Brook utazásairól,
mint mindenről, amit véghezvitt, dokumentációk
maradtak: leírások, beszámolók, fényképek.
Grotowski hónapokon át bolyongta be, lndia
hatalmas területeit, de az ő vándorlásairól
nyom csak benne magában maradt. Brook, a
maga csillapíthatatlan teatralitásszomjában, a
világ mind a négy sarkában, elfeledett afrikai és
ázsiai falvakban mindig azt kereste, ami a
színházat tovább gazdagíthatná: valamilyen is-
meretlen gesztust, ismeretlen hangszert, isme-
retlen dallamot. Van-e közöttünk olyan, aki ne
emlékeznék rá, amíg csak él, hogyan pólyázták
be a kabuki színháztól kölcsönzött szalagok a
Szentívánéji álom szerelmeseit, hogyan álltak
meg röptükben a nyilak a Mahábháratában,
holott talán nem is megfeszített íjból lőtték ki
őket, vagy hogyan gerjeszti a tüzet három felől
az öregasszony Carmennek és utolsó
szerelmesének szerelmi fészke körül? Brooknál
tűz, víz és homok megragadó jellé válnak, a
jelképek anyagszerűek maradnak. A színpad
vörös homokját a Gangeszből hozatta. Egye-
dülállóan ért hozzá, hogy a rituálét színházzá
alakítsa. Grotowski hosszú ideig makacsul kí-
sérletezett vele, hogy a színházat visszaalakít-
sa rituálévá, míg csak meg nem győződött ró-
la, hogy ez a hívő számára szentségtörés, a
szent dolgok meggyalázása, a hitetlen számára
képmutatás, az áldozat pedig - még ha
Cieşlakot megkorbácsolják is - csak színész-
kedés.

A Németországból küldött képeslapon Brook
a térdén nyugtatja kezét, szeme félig hunyva,
és figyel. Jól emlékszem, hogyan szokott
figyelni. Olyankor éber, mint a macska - mint az
éhes macska. Ő maga egy szót sem szól,
legföljebb néha összegyűr egy papírszalvétát;
ezek az összegyűrt szalvéták díszlettervek
voltak. Grotowski a fényképen felemeli jobb
kezét, és Brookra nézve beszél. Brook kérdez.
Giorgio Strehler, akivel együtt dolgoztam A
viharon, ugyancsak kérdezni szokott, de

maga válaszol magának, méghozzá kiadósan,
és valahányszor kérdez, csak a saját válaszai
érdeklik. Brookkal nehéz beszélgetni, mert
minden beszélgetés a saját monológunkká vá-
lik. Strehlerrel lehetetlen beszélgetni, mert
minden beszélgetésből monológ lesz: az övé.
Hármójuk közül csak Grotowski az igazi be-
szélgetőpartner. És talán ezért akarja a szín-
házból a találkozás elemét megőrizni - a
kölcsönös találkozásét.

Grotowskival több év után Santa Monicában
találkoztam ismét. A képeslaphoz viszonyítva
alaposan megváltozott. Az évek során sokszor
láttuk viszont egymást; hol kövér volt, hol so-
vány, mintha fizikai megjelenése vissza-
tükrözné belső változásait. A fényképen még
sötét volt a haja, és rendetlenül lógott kétfelől a
nyakába. Legutóbbi találkozásunkkor homloka
megnyúlt, időközben megszürkült haja barkóba
és rojtos, vékony kecskeszakállba olvadt át.
Fehér inget viselt, ezúttal régimódi, sötét, vas-
tagon megcsomózott nyakkendővel. Hozzá
ugyanaz a sötét öltöny, csak most lógott rajta,
mert lefogyott. „Úgy fest, mint egy császári és
királyi titkos tanácsos" - jegyezte meg L., a
feleségem.

Grotowski a haiti vudukultuszról beszélt; ar-
ról, hogy micsoda teatralitás rejlik a szertartás-
ban, amely a résztvevőket transzba ejti. Meg
arról, hogy miképpen tudja a színész ellenőr-
zése alatt tartani a transzot. Levetített egy do-
kumentumfilmet, amelyben egy fehér kakas-nak
elvágták a nyakát; tollai szanaszét röpködtek a
levegőben.

„A lótuszmag pompásan illik
a lengyel vodkához"

Mindez három évvel ezelőtt történt a Santa
Monica-i Getty Centerben, ahová - kilenc
amerikai és európai művészettörténésszel és
néprajztudóssal egyetemben - egyéves meg-
hívást kaptam. Én voltam köztük az egyetlen
színházi ember, és talán ezért fordultak éppen
hozzám a kéréssel, hogy hívjam ide Grotowskit.
Akkoriban Grotowski még szörnyűséges
akcentussal beszélte az angolt, a film pedig
folyton elszakadt (nyilván elromlott a vetítő-
gép), mint ahogy a fehér kakasból szakadnak ki
a tollak. Magam sokáig gurunak tartottam
Grotowskit, és nemegyszer megfigyeltem, ho-
gyan ejti transzba hallgatóit - talán inkább a
személyiségével, mint azzal, amit mond. Pedig
hát akkor szakmai közönségről volt szó, amely
azért gyűlt össze, hogy lássa őt. Ezzel szem-
ben a Getty Center által meghívott tudós kollé-
gáim addig csak keveset hallottak Grotowskiról,
esetleg a nevét sem ismerték. Őket

legföljebb az hozhatta tűzbe, ha egy régóta is-
mert kép hátoldalán egyszercsak váratlanul
rábukkannak Leonardo egy vázlatára. Gro-
towski azonban őket is fellelkesítette, jobban,
mint akárki más előtte vagy utána az egy év
alatt. Pedig az előadók között kiváló szónokok
is voltak.

Aznap este Grotowski velünk jött haza, orosz
pirogból, sajtból és krumpliból álló vacsorára.
Az étel fölöttébb ízlett neki. Csodálkoztam:
„Neked tulajdonképpen csak lótusz-magvakat
volna szabad enni." „A lótuszmag pompásan
illik a lengyel vodkához" - hangzott a válasz.
Ezt a Grotowskit nem ismertem. Korábban soha
nem viccelődött önmagán. Mintha egyszercsak
megnyílt volna. Magányos volt. Barátai és
színészei régóta szétszóródtak a nagyvilágban,
vagy már nem éltek. (Ugyanez a helyzet az én
barátaimmal is.) Búcsúzóul nekem ajándékozott
egy könyvet, amelyet - mondta - mindig
magánál hord. Martin Buber haszid
elbeszéléseinek francia fordítása volt. Az
elbeszélések hasonlítanak azokhoz a törté-
netekhez, amelyeket Stanislaw Vincenz gyűjtött
a Felső-Csermos haszidjai között. „Uram -
mondta Bal Sem Tov egyik ilyen távoli és kései
utóda -, mentsd meg a zsidókat! És ha már ezt
nem teheted, legalább azokat mentsd meg,
akiket magad választasz ki magadnak."
Roppant különös, de aznap este úgy éreztem,
mintha az egykori guru, amint ott ül az orosz
pirog fölött, ugyancsak ilyen haszid volna.

Még ugyanabban az évben, májusban vagy
júniusban, Grotowski meghívott minket magá-
hoz, Irvine-be. Sűrű erdő mélyén, ahol épületek
és emberek egyaránt elvesznek, egy kaliforniai
campus terül el, amely szinte észrevétlenül
megy át a sztyeppébe. Ellentétes irányban
néhány mérföld távolságra ott az óceán.
Grotowski a campus szélén, egy régi pajta
mellett építtetett magának világos fából kör
alakú szibériai jurtát, és itt, a sötét pajtában, a
világos jurtában, a közeli sztyeppén és az óce-
án partján gyakorolt egy évig új színészeivel,
hosszú órákon át, amelyek néha belenyúltak a
késő éjszakába. Hét vagy nyolc fiatalember és
egy fiatal nő volt a gárdában. Az egyik mexikói, a
másik alighanem maláj, a nő japán, a többiek
Észak- és Dél-Amerika különböző vidékeiről
jöttek, vagy a maguk akaratából, vagy mert
Grotowski kiválasztotta őket.

A hosszú irvine-i éjszakára Grotowski rajtam
és L.-n kívül meghívta Andre Gregoryt és fele-
ségét, valamint két vagy három campusbeli is-
merősét. Kevesebb volt a néző, mint az előadó.
A jurtának friss gyantaillata volt, a fényezett
padló úgy csillogott, mint a japán nó-szín-
házban. Az előadást - ha jól emlékszem - a
mexikói nyitotta meg, akinek Grotowski szerint
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abszolút hallása van. Először egy dalt adott
elő, amelyben mindig ugyanaz a hangnem is-
métlődött: kihunyt, majd visszatért. A monoton
dallamnak felelt meg az ismétlődő tánclépés,
amelyben összeért a két térd, s a lábujjak be-
felé fordultak. Ebben a testtartásban hajolt meg
a földig minden lépésnél a fej és a felső-test,
majd ismét kiegyenesedett. Az egész hosszú
ideig tartott, s lassan nőni kezdett a feszültség.
Olyan volt ez a különös mozgás, mint egy lassan
kitekeredő kígyóé. De ebben a kígyóban valami
hipnotikus elemnek kellett megbújnia, mert a
városi vendégek lassan csatlakoztak hozzá,
ugyanazt a himbálódzó lépést, ugyanazt a
monotonul zöngicsélő dallamot ismételve.

Később megkérdeztem Grotowskitól, honnan
merítette ezt a különös, az egész testet
elcsigázó lépést. Azt mondta, a lépésben kom-
binálódik a haszidok rituális imbolygása a Zen
utolsó meditációs pózával. Márpedig a meditá-
ciónak és a cselekvést megelőző gondolko-
dásnak szüksége van a testi feszültségre.

„Egyedül Isten a nagy
rendező"

Aztán kivezettek bennünket a jurtából néhány
száz méterre a sztyeppére, és egy előttünk
magasodó kis dombon két fiatalember és a nő
megismételték az iménti hajlongó lépést. Anél-
kül, hogy helyükről elmozdultak volna, felváltva
fordultak a négy égtáj felé, és meghajoltak az
ég és a föld előtt. Kaliforniában százával te-
nyésznek a legfurcsább kultuszok, s egy be
nem avatott idevalósi szemlélő azt hihette vol-
na, hogy valamilyen titokzatos rituálé zajlik e-
lőtte, pedig hát csak két latin-amerikai fiatal-
ember és egy japán lány állt naplemente ide-
jén egy dombon.

Váratlanul három ló vonult el mellettünk: két
fehér, egy fekete. Mintha Gauguin festette vol-
na őket. Mellső lábuk meg volt kötözve. Las-
san, rövid ugrásokkal mozogtak, s lehajtott fő-
vel keresgélték a száraz sztyeppén az elszórt
fűcsomókat. Egy pillanatra eltakarták a két fiút
és a lányt, akik hasonló mozdulattal hajtották le
fejüket. Később megkérdeztem Grotowskit, ő
találta-e ki ezt a gyönyörű pillanatot. „Nem -
válaszolta -, egyedül Isten a nagy rendező."

Még később, már alkonyatkor, a két férfi és
a japán lány körbeszaladták a jurtát. Futás
közben lépést váltottak; hol felgyorsultak, hol
lelassítottak. Nem néztek egymásra, mégis
egyszerre váltottak lépést, mintha láthatatlan
fonál kötötte volna össze őket. Mindez nagyon
sokáig tartott; de minél hosszabbra nyúlt ez az
egyhangú futás, ez az absztrakt, üres, zene

nélküli balett, annál lenyűgözőbben hatott. Az-
tán véget ért. Megkérdeztem Grotowskit, mi-
lyen mérték szerint határozta meg a futás
időtartamát, „Akkor marad abba - hangzott a
válasz -, amikor kimerítette magát."

Késő éjjel a pajtába vezettek bennünket. Is-
mét leültünk a padra, az egyik fal elé. Grotowski
a jobb oldali sarokba kuporodott. A pajta
sötétbe borult, csak velünk szemben, egy ala-
csony asztalon lobogott tizenkét gyertya. A szí-
nészek a falak mentén futottak. Váltották egy-
mást, mert mindig csak ketten voltak: az üldöző
és az üldözött. Férfi és nő vagy két fér-fi.
Meztelen testüket lazán lecsüngő fehér halotti
lepel borította, amelyre vastag vonásokkal
rajzolták fel a bordák, a medence és a gerinc-
oszlop vonalait. A gyertyák lángja úgy görbült
lefelé, mintha a futó testek kavarta légáramlat
kaszálná le őket, s ebben a fényben hatalmas
árnyak suhantak át a pajta falain. Ez az ismét-
lődő szekvencia volt az üldözés, amelynek vé-
gén gesztus jelezte a nemi erőszakot, a gyil-
kosságot vagy a megbocsátást. Két ízben az
üldöző, miután utolérte az emberszabású űzött
vadat, befedte azt a halotti lepellel, hogy utána a
hajsza vagy az erőszak áldozata lassan fel-
emelje lepel borította fejét, és úgy maradjon,
rezzenéstelenül, félig ülő pózban, mint a sírból
feltámadó Lázár vagy - mítoszoknak és kultú-
ráknak ebben a szinkretizmusában - a
szarkofágból felemelkedő, fehér szalagokba
pólyált egyiptomi múmia.

„Igazi nyom
csak az emlékezetben marad"

Kora reggel, a búcsúzásnál megkérdeztem
Grotowskit, van-e dokumentációja - fényképek,
rajzok, feljegyzések - az egyesztendős
munkáról. Úgy látszott, csodálkozik a kérdésen.
„Ugyan minek? Igazi nyom úgyis csak az
emlékezetben marad." Majd rám mosolygott.
„Ezt igazán te tudhatod a legjobban, Jan. Hi-
szen te írtál a test emlékezetéről."

Ez volt Grotowski irvine-i működésének
utolsó éve. Új Centro di Lavorója egy Firenzétől
nem messzi, toscanai faluban, Pontederában
található, ahol még vendéglő sincs; a
növendékek - és vannak majd' húszan - maguk
főznek maguknak.

Amikor ezen a távoli helyen megnyílt az új
iskola, Brook felkereste Grotowskit. Meglehet,
hogy ismét leültek a fapadra; a vándor háti-
zsákja ezúttal mindenesetre Brooké volt. Brook
ebből az alkalomból Gordon Craigről beszélt. Az
egyik legnagyobb közös mesternek nevez-te,
akinek befolyása és legendája egész év-
századunkon át hatott, és a színház minden

területére kiterjedt. Craig legendája azoktól in-
dult ki, akik legalább egyet ismertek kevés
számú munkája közül, ők továbbadták tanítvá-
nyaiknak, s így hullámzott tovább, végig a ta-
nítványok újabb és újabb nemzedékein. Craig
legendájának meghatározó eleme az abszolút
színház látomása. Ez az abszolút színház - bár
ezt Brook már nem tette hozzá - maga a
lehetetlenség, mert lényege nem található sem a
szóban, sem a színészben, sem a mozgásban
és a fényben. Nem tudom, vajon Brook volt-e
az első, aki Grotowskit Craighez hasonlította.
De azt gondolom, a hasonlat találó. És
mindkettőjükre illik.

E találkozáson jelen volt Georges Banu is,
aki utána ezt írta nekem: „Láttam Grotowskit.
Mennyi korlátozottság! De mekkora erő rejlik e
korlátok között! Most pillantottam meg első íz-
ben a színház határát." Irvine-ben ezt a határt
ismertem fel magam is. A Grotowski jurtáját
határoló sztyeppén napfelkeltekor csörgőkí-
gyók sziszegtek, és mozgott a levegő. Ilyen
mozgó levegőt addig életemben csak egyszer
láttam: a Negev sivatagban, Salamon rózsa-
színű oszlopai körül.

Theater heute, 1990. december

Fordította: Szántó Judit

Az edinburgh-i Nemzetközi Fesztivál az idén
augusztus 12. és szeptember 2. között kínálja
magas színvonalú zenei és színházi program-
jait. A jeles XX. századi cseh zeneszerző, Bo-
huslav Martinu születésének 100. évfordulója
alkalmából sorra bemutatják jelentősebb műveit,
s ezzel veszi kezdetét az a két évre tervezett
sorozat, melyet a csehszlovák művészet
bemutatásának szentelnek. Ennek jegyében lép
majd fel a Szlovák Nemzeti Opera és Balett, a
Prágai Szimfonikus Zenekar, a Suk-kvartett és
több szólista. A színházi programon belül külön
blokkot képvisel a japán színház. Fellép továbbá
az angol Renaissance Theatre, Ausztráliából a

Belvoir Street Theatre (Görög tragédia című
produkciójával), Indiából egy klasszikus
kathakali táncszínház a Lear király
adaptációjával, az Egyesült Államokból a Re-
pülő Karamazov Fivérek, a New York-i Zenés
Színházi Csoport (1988-ban óriási sikert aratott
produkciójával, a Juan Daríénnel), Új-Zéland
vezető társulata, a Downstage Theatre Com-
pany (Ibsen Hedda Gablerével), a koreai Nem-
zeti Színház tradicionális operabemutatóval és a
spanyol Els Comediants A démonok vagy egy
éjszaka a pokolban című, a katalán népi
fesztiválok hangulatát idéző műsorával.


