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Aztán ott van a realista értelemben vett cse-
ekmény rétege a szereplőkkel, azok lélekrajzá-
al, színpadi jelenetekkel, dialógusokkal stb.
ersze ennek a rétegnek is legalább két dimenzi-
ja van: realista és metaforikus, szimbolikus, ál-
alánosító, egyszerűen szólva költői dimenziója.
z Éhezőművész Różewicz realista-költői da-

abjainak egyike. S van még egy jól kivehető ré-
eg. Mert az Éhezőművész, ahogy a nevében is
enne van, az éhezés művésze, mai szóval „per-
ormer", aki látványossággal kápráztatja el a kö-
önséget. Előadása a „show-business" körébe
artozik. Az lmpresszárió valóban impresszárió,
állalkozó, cirkuszigazgató (egy különleges ál-
attal - az Éhezőművésszel) vagy színházigaz-
ató (egy színésszel...). Az lmpresszárió hente-
eket alkalmaz őröknek, hogy egyfajta látványt
eremtsen. Igen, van a darabban „színész", van
gyfajta rendezés, vannak díszletek (a ketrec az

hely, ahonnan az őrök szemmel tartják az
hezőművészt stb.), a ketrec nyitvatartási ideje
latt a látogatókat zene szórakoztatja, fények
illog-nak, és persze van közönség. Tehát a
zínházi előadás minden eleme adott. Ez itt
ersze „szín-ház a színházban". Előadás az
lőadáson belül. És ez a Różewicz-darab
övetkező rétege. Igyekeztem ezt a réteget
yakorlatiasan és konkrétan fölépíteni.

A tér középpontjában állt a ketrec. Körülötte
árom spotlámpa, amelyek közelről világították
eg az Éhezőművészt; de persze ezeket is
egvilágították a színházi reflektorok. Az egész
lőadás egy színházi függöny előterében játszó-
ott. Vagyis mindaz, ami a színpadon történt,
gyfajta idézőjelbe került. Nyitott, három oldalról
ézőkkel körülvett színpad, a háttérben függöny-
yel. Két ízben ment szét: először, hogy bemu-
assa, mintegy visszatekintésként, Franz Kafka
olgozószobáját, amikor az Éhezőművész egy
illanatra Kafkává alakult át; másodszor, hogy a
etrecnyitás ceremóniájára vitt Éhezőművész
etrecét leleplezze; az lmpresszárió rendezte
eg így a nagy finálé meglepetését, feszültsé-
ét...

gy premier előtti interjúban ezt mondtam: „Az
hezőművész saját identitásának megőrzésére,
számára legfontosabb meggyőződések és ér-

ékek megőrzésére törekszik. Az elsődleges ér-
ék számára a szabadság, pontosabban: a vá-
asztás szabadsága. Az Éhezőművész olyan va-
aki, aki nagy árat fizet a választás, a másság jo-
áért."

Fordította: Szenyán Erzsébet

észlet a szerző Szinházi nyelvek című kötetébő l. Kazimierz Braun
1 93 6 - ) rendező, szakíró, pedagógus. Főként Różewicz műveinek
zínre állításával aratott jelentős sikereket Lengyelországban, az Egye-
ült Államokban és másutt is.

észlet az íróval folytatott beszélgetésből:
Mulattat, amikor a színházi próbákon lélek-
anról, jellemekről beszélgetnek: a férfi gyűlölte

a nőt, a nő pedig nem szereti évekkel korábbi
önmagát, és elégedetten állapítja meg, hogy
immár másmilyen. A férfi elvette a nőt, a nő
egyébként előre látta azt az eshetőséget stb.,
stb. Természetesen e megjegyzések és be-
szélgetések nélkül nem értenének meg
benneteket a színészek, de hát ez olyan
idejétmúlt dolog, visszabújtok azokba a zugokba,
amelyeket már elhagytatok, ahol már voltatok.
A modern szín-házban nincs okvetlenül
szükség sem ihletre, sem áldozatra, sem
fanatizmusra a művészet szolgálatában.
Mindezek már számtalanszor
kompromittálódtak. Még az általatok dicsőített
szakmai tökély is untat engem. A sztárjaitok
alapjában véve rutinosan végzik a szakmájukat.
Grimaszokat vágnak - holott nem ez a lényeg
.............

1969-ben három kiváló színházi előadás szü-
letett, amelyekkel szemben mint kritikus és mint
néző tanácstalanul álltam. Ezek: Tadeusz Róże-
wicz: Kotlik az öregasszony (Rendezte: Jerzy
Jarocki - A ford.), Konrad Swinarski Wyspiański-
rendezése, az Átok és Jerzy Grotowski Apo-
calypsis cum figuris című előadása. Látszólag
nem sok közös vonás van e három alkotásban,
különféle színházi elképzelések megvalósulá-
sai, de hatalmas falként állnak előttem, olyan
akadályként, amelyet nem tudok átlépni. Az
Apocalypsis és az Átok, amikor először láttam,
„nem tetszett". Most, az idő múltával megnőttek
a szememben, egyre fontosabbnak érzem őket.
Gyökeret vert bennem a feltételezés, hogy ezek
tudatosan vagy szükségszerűen sikertelenül, hi-
ányosan megvalósított víziók. Bennük rejlik a XX.
századi művészet, a modern drámaírók előtt tor-
nyosuló nehézségek felismerése. Azt gyanítom,
az alkotók munkásságának összegzése, és így a
lehető legteljesebb műalkotássá kellett volna
válniuk - az alkotók szándéka szerint tragédiák-
ká. A Swinarski rendezte Átokban a darab végén
villámlik és mennydörög. A fanatizált tömeg
megkövezi a menyasszonyt. A legények nagy
erőfeszítéssel emelik fejük fölé és hajítják el a
feszülő izmokkal a köveket. A kövek lágyan
hulla-nak a színpad deszkáira: sziklát imitáló,
kitömött párnák. Csahol a vedlő bulldog. A
szifiliszes letépi orráról a kötést, üszkös sebét az
eső alá tartja. Nyomorékok fetrengenek a
sárban, kitátják a szájukat, várják a csodát,
mennydörgés, eső,

sár, elszürkül a kép, egyre koszlottabb, sötétebb.
A Menyasszony feláldozása bevégeztetett. A
nézőket lenyűgözi a látvány, mégis elégedetle-
nül, kielégületlenül távoznak. Nem sikerült? Le-
hetséges, hogy egy kiváló előadás nem sikerült?

Csak kevés kiválasztott fér el a Laboratórium
Színház nézőterén. Belépünk a fekete terembe,
a fekete kamrába. Néhány pad áll a falak tövé-
ben. A terem közepe üres. Összejárkált, koszos
padló. A Színészek-Vándorok a földön feksze-
nek elkoszolódott fehér ruhájukban, amely sza-
básában egyenruhára, talárra, farmerra, bermu-
dára egyaránt emlékeztet. Mai fiatalok, lázadó
beatnikek öltözéke lehetne. A fehérruhások kö-
zött van egy fekete köpenyt viselő alak. Fehér bot
van a kezében. A Vak. A zarándokok mögött ván-
szorog. Igyekszik alkalmazkodni hozzájuk, de
vezetni is szeretné őket. A színészek az előadás
alatt sorra eltűnnek a teremből. Kimennek. Ma-
rad a két ellenfél: Simon Péter és Krisztus. Az
inkvizítor és az eretnek. A látó és a vak. Az okos
bűn, az eltaszított és az eltaszító ember. Sorra el-
lobbannak a lángocskák. Kihunytak a fények.
Beléptünk a nemlátók világába. A sötétségben a
következő szavakat halljuk: „Menj, és többé ne
térj vissza." Amikor újra látjuk egymást, amikor
bekapcsolják a terem sarkában álló reflektort, a
színészek már nincsenek közöttünk. Kimentek.
A Kotlik az öregasszony fináléjában leereszkedik
a vasfüggöny. Egy pillanattal korábban még lát-
tuk, hogy az öregasszony lázasan keresgél a
szemétben; botjával szétkotorja a szemétdomb
rétegeit, körmével kaparja a földet. Csikorog a
függöny, szétlapítja a földön heverő dobozokat,
tárgyakat, babákat. A színészek nem jöttek ki
meghajolni.

Az egyik kritikus azt írta, hogy a Swinarski ren-
dezte előadásban egyedül a forma és a rendezői
fogások játszottak. Ez az előadás valóban felvo-
nultatja mindazokat a fogásokat és képeket,
amelyekkel már találkozhattunk Swinarski más
rendezéseiben is. Az Átokban megengedett volt
minden kipróbált fogás (ebből adódóan könnyen
észrevehető az idézett konvenciók sokfélesé-
ge). Ebben a könnyedségben és a szinte cinikus
iróniában volt valami sértő. A rendező, Adrian
Leverkühn nyomán, a szemünk láttára forgatta
ki, érvénytelenítette a régi, leíráson és pszicholo-
gizáláson alapuló „realista" színházi formákat.
Zúdult minden, kölcsönösen érvénytelenítve
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egymást, felfedve a maga trivialitását. Ebből az
előadásból hiányzott az, amit Swinarskinál meg-
szokhattunk: a színházi formával való okos játék,
mulatság vagy vigaszt nyújtó irónia. Ebből a
Wyspiański-előadásból a téboly, a betegség, a
fanatizmus maradt meg az emlékezetemben. Ez
az előadás betegségre és halálra ítélt emberek-
ről szólt, és a művészetről, amelyben már min-
dent szabad.

A másik Wyspiański-előadás, a Bírák, az
Átokkal összehasonlítva, kedvesen vigasztaló
látványosságnak, szinte idilli képnek tűnt.
Ugyanis a Bírák várakozással ér véget. Az élő-
kép mozdulatlanná dermed. Valamennyien egy
jelre várnak. Sámuel kéri az Istent, hogy „mondja
ki a szót", szentesítse szavával Joas áldozatát;
arra kéri az Istent, adja bizonyítékát örök, a vilá-
got igazgató lényének. Sámuel és az Öregember
egy hangra vár, amely cáfolná a káoszt, a sérel-
mek és szenvedések esetlegességét. Jelre vár-
nak. Az Átok egy jellel ér véget. Megszólalt az Is-
ten. Elszabadította a vihart. Mennydörög. A ren-
dező keze „villámokat szórt". Swinarski Isten-
helyzetbe került. Ezért fejezte be az előadást az
emberi természet kigúnyolásával. A szentség-
ben csak a patológiát vette észre, a művészet-
ben a hamisságot. Nem hagyott reményt. Túl jól
ismeri alkotását és az általa rendezett mímelés
silány hazugságát.

Grotowski a tökélyig fokozta színészei
iskolázási rendszerét. Színházában a színész
autentikus alkotó. A rendező az, aki segíti
elképzeléseinek szelektálásában és
kiválasztásában. A szavak jelentése, színe,
dallama, az improvizáció ezek témáira, a
partnerral való kapcsolat révén kialakult
szituációk mind ösztönzően hatnak a színész
képzeletére, egyéni játékára, amelyet, ó, mily
különös, átszőnek a már közhellyé vált
motívumok és minták. Olykor éppen fordítva
történik. A színész a képtől eljut az élmény
igazságáig, beleéli magát a képbe, a szituációba.
Az Apocalypsisben a színészi játék lenyűgöző, és
technikailag virtuóz. A szín-ház színészei által
beszélt nyelv ugyancsak viszonylag új, épp
ezért nem a formai megoldások elcsépeltségére
vezetem vissza ingerültségemet és
tanácstalanságomat, amelyek okán bizony két-
szer is otthagytam az előadást...

Általában értem az alkalmazott jeleket. Talán
elemző kritikusi alapállásom gátolt, s talán az is,
hogy gyakorlatilag magam is rendezéssel foglal-
kozó szakmabeli vagyok. Pedig igyekeztem át-
adni magam az előadás ritmusának, s naiv szív-
vel befogadni azt.

Az előadásban a szenvedés látható és szó
szerinti. Leplezetlenül a szemünk elé tárják. Né-
zem a szenvedést, Az erotikát, a barátságot, a
szerelmet kompromittálja az önzés, megsemmi-
síti az impotencia és a maszturbáció. Sietős ka-
paszkodás az idegen testekbe. Szadizmus. Kí-
sértés. Fájdalom és szórakozás. Tékozló bőség-

Jerzy Grotowskit tiszteletbeli doktorrá avatják a
wrocławi egyetemen (1991. április 10.)

gel indul az előadás. Feljegyzem: orgia és me-
lankólia. A más előadásokból már ismert, kont-
rasztos szituációépítés. Gúny és igézet. Az elő-
adás képről képre, szaggatottan zajlik. Maroknyi
csoport táncos léptekkel halad ebben a lakodal-
mi vagy gyászmenetre emlékeztető körmenet-
ben a magányosság, a halál keresztstációi felé.

Az alkotó szándéka szerint az előadás a bűnről
és megjelenési formáiról szólt, de én kíváncsi-
sággal és szinte közömbös helyesléssel szem-
léltem. Felcsendült a gyermekkorból ismerős,
nosztalgikus vágyakat keltő dallam: „Menyegző
volt Kánában..." Hosszú, lassú menetelés. A dal,
a dallam a legrejtettebb, ősi emlékeket hordoz-
za. Szentség, vágyakozás, érzelmesség és irga-
lom. A féktelenség éppúgy, minta nosztalgia, re-
ménytelen és csillapíthatatlan. A korbácsolási je-
lenet Valóságos, valódi fájdalommal. A hason-



nemű szerelem elutasításának jelenete. A kon-
venciók által behatárolt, tiltott szerelem. A barát-
ság, a szerelem, a tanácstalanság és a heves
megkívánás határmezsgyéje. A félelem. Egy-
másra tolulnak a képek.

Az előadás szekvenciákból építkezik, de egyi-
dejűleg ott függ felette a befejezés veszedelme.
Bármely pillanatban félbe lehetett volna szakíta-
ni, habár volt kompozíciós logikája: az
elmaradozás, elfogyás, eltűnés, a fények
kihunyása; fogynak a fények, elmaradoznak a
teremből a színészek, míg végül elhangzanak
az utolsó szavak: „Menj, és többé ne jöjj
vissza", de ezek nem az utolsó és nem is a
legfontosabb szavak. Ismétlődők. Az előadásnak
a kereszténység és a keresztény etikán alapuló
kultúra válságáról kellett volna szólnia, de
mindebből nem kerekedett sem vallásos, sem
pedig valamely filozófiai felfogásnak alárendelt
színjáték. Még a világ elveszített dualista
felfogása utáni vágyakozás sem igen olvasható ki
belőle. Emlékezetünkben az egymásra tolakvó
képek, az egymással kaotikusan küzdő
szimbólumok maradnak meg. A mítoszok és
jelképek felépítménye elszakadta valóságtól. Ez
az előadás látványosan tudatosítja, hogy mind-
ezek már idejüket múlták az életben, de talán a
művészetben is...

A művészetben lehet élénkíteni a tudós párbe-
szédet: az apokalipszis lovasa, a pápa, az apos-
tol hátán lovagol, s úgy nógatja, mint egy
hátaslovat. Szinte hallom, hogyan zizegnek a
Biblia lapjai, Eliot, Simone Weil, Dosztojevszkij
műveinek lapjai... E művek képei felkerültek a
„katalógus-cédulákra". A katalogizált kultúra és
a biológiai ösztönök világába belökték a Vakot.
Az Embert. A Krisztus-Bűnöst, a XX. század
második fel-ének emberét. Az Alkotó-Vak-
Cieślak-Grotowski-Ént: és ebben a figurában
megtört az előadás. A Senki volt. Kitölthető,
birtokolható, eltaszítható. Önmagát nyújtja,
önmagát taszítja el, kívánja meg, áldozza föl.
Tíznél is több figurára esik szét, a jó és a rossz
egykor szabályozott világába belopja a káoszt, a
sokféleséggel, milliárdnyi arccal gazdagítva azt.

Úgy éreztem, felfogtam már, megértettem az
előadás vezérelvét, kezemben a „királyság kul-
csa", de nyomban azután, tiszta fejjel, józanul
észreveszem a formai, a szakmai tökélyt is. Az-
után csaknem könnyek tolulnak a szemembe.
Majd átvillan az agyamon, hogy Grotowskinak
talán nincs ízlése, vagy hogy erőltetett. Majd pe-
dig a dallam, a „Menyegző volt Kánában" ragad
magával naivitásával. Csodálkozom, mennyire
nem igyekeztek leplezni az erotikus vágyakat,
már-már habzsolják a pompás izomzatot, a ve-
rejtéket. Ingerültség, tanácstalanság lesz úrrá
rajtam.

Grotowski olyan előadást készített, amely
alapjában véve kudarcra van ítélve. A formával
akarta menteni magát, és megkomponálta az
anyag szétbomlását. A formalizmusig fokozta a
látvány iszonyatát. Minél tökéletesebb a színészi
technika, annál szembetűnőbb a metafizikával
szembeni tehetetlenség és tanácstalanság. Tel-
jességgel ateista, őszintén, kérkedőn emberi
előadás ez. A Vak-Színész felolvad a Senkiben.
Talán nem is nekünk, nézőknek, hanem neki
szólnak ezek a szavak: „Menj, és többé ne jöjj
vissza"? Ez a mondat elutasítja a művészetnek
és a nézőknek önmagát feláldozó Színész-Pap
fáradozását. Az előadás mesterségbeli tökélye
valószínűleg akaratlanul a kortárs színház tragi-
kus tapasztalataira terelte a figyelmet. A Színház
többé nem Szentély, és a színház nem lehet a
kézenfekvő igazságok kimondásának helye.
Megjósolhatjuk, vagy legalábbis az előadás
alatt eszünkbe juthat, hogy a rituális
önfeláldozás kudarcra van ítélve. Ez a szertartás
a színész fizikai és pszcihikai erőfeszítésére
épül. Alapjában véve rituális erőfeszítés. Nem jár
érte a katartikus élmény jutalma. A Pap
elgyötört arca mögött a Színész elgyötört arcát
látjuk.

Mellőzzük Grotowski előadásából ezt a látvá-
nyos „erőfeszítést", és akkor észrevehetjük: a
nagyon összetett és tömény, tiszta forma szín-
háza ez. Witkiewicz abban a hitben ringatta ma-
gát, hogy az esztétikumban, a feldúsított formá-
ban megtalálja a metafizikai élmény utolsó lehe-
tőségét. Valami közöset látok Witkiewicz törek-
véseivel abban, ahogyan Grotowski konokul tö-
rekszik az előadás esztétikai szövetének sűríté-
se felé. Ez az Apocalypsis-előadás megfosztott
ettől a feltételezéstől is, amelyben pedig már-
már hajlamos voltam hinni. Az esztétikum által
közvetített metafizika nem egyéb, mint tükörjá-
ték. Olyan alakzatok keletkeznek, amelyek által
betekintést nyerünk a geometriai végtelenség-
be: „Menj, és többé ne jöjj vissza!"

Różewicz Kotlik az öregasszonycímű darab-
ját tragédiának szánta. Végső tettekről, a halállal
dacoló, de annak elkerülhetetlen voltát tudomá-
sul vevő választásokról szól. Ugyanakkor egy
automatikus szál is végighúzódik rajta: a darab-
ban az élet folytatásának szükségességéről és
az alkotás kényszeréről beszélnek.

Ez európai kultúra és művészet válságának
gondolata nem új keletű. Még az agóniájáról ké-
szült látlelet is aligha lep meg valakit. Ugyanak-
kor ez a diagnózis valamiféle állásfoglalásra
kényszeríti az alkotókat. Hogy alkothassanak,
előbb meg kell oldaniuk néhány fontos kérdést,
legalábbis tudatosítaniuk kell magukban ezek
létezését: válságok, az értékrend elmosódása,
az értékek viszonylagossága, az emberélet
elértéktelenedése, az esztétikák rothadása... A
Művészet-Istent nélkülöző korban az alkotónak
szük-

ségszerűen minden műben a saját felelősségére
kell megalkotnia azokat a kritérium-együttese-
ket, amelyekhez viszonyítva, amelyek címén ve-
heti a bátorságot, hogy megszólaljon, világra
hozzon egy újabb esztétikai természetű tárgyat,
amely szerencsés esetben megközelíti az el-
vesztett harmónia eszméjét, és bizonyítja az
„emberiség arculatának" létezését.

Nagy elképzeléseit, ötleteit Różewicz rögvest
aláveti a szerzői cenzúrának. Először elvégzi raj-
ta a nevetségesség próbáját, lefokozza, és úgy
vizsgálja meg. A XX. század emberének tragé-
diájáról írandó mű így alakult át színdarabbá egy
falánk és nyers öregasszonyról, aki életének het-
venedik évében észhez tért, és elhatározta, hogy
jóllakik, gyermekeket szül, fölneveli őket, és „ki-
költött" szerelmetes gyermekét, a szép, hosszú
hajú ifjút megóvja a történelem viharaitól, a min-
denünnen fenyegető pusztulástól. Ez sajnos
nem sikerül neki. Így változik a költő (a darab
rejt-jelezett hőse) a maga alkotói kétségeivel
szeszélyes és mohó, kotló öregasszonnyá.

Ugyanígy mondja el a költő a Nevetséges öre-
gúr maszkjában, álruhájában a „század gyerme-
kének" vallomását, De Sade, Sartre, Beckett
problematikáját, a lét-nemlét kérdéskörét egy
életrajzi vonatkozású gyanúval profanizálva. Az
öregemberre mutogat. Lehet, hogy a Műemlék
Idegenvezetője (így mutatkozik be az öregem-
ber) csak egy nagyzási hóbortban szenvedő „vé-
césbácsi"? A nagy gondolatok lefokozódnak, és
ki vannak téve a szakítószilárdság próbájának.
Różewicz darabjainak kettős értelmű címe
ugyancsak elgondolkodtató. A címek, a szituációk
az ő drámáiban nem allegóriák és nem meta-
forák, még csak nem is szimbólumok, hanem
konkrétak, mindennapiak - és kettős értelműek.
Ez a kétértelműség következmény, az ironikus
megközelítés elmélyülésének jele. Az irónia az
európai humanizmus afféle „sáncává" vált.
Ezekről a sáncokról próbál kapcsolatba lépni a
barbársággal, a csábító vadsággal vagy a kórral.
A kétértelműség likvidálja a közvetítőt. A min-
denhol jelenvaló iróniához való folyamodás nél-
kül az olvasó, a néző, csakúgy, minta szerző,
közelebb jut a rombolás és a káosz eleméhez,
de ugyanakkora rend és a rendezettség
esélyéhez is.

A kétértelműség esélyt nyújt a nyílt konstruk-
ció szerkesztéséhez, amely lehetővé teszi, hogy
a befogadó részt vegyen az alkotás folyamatá-
ban. A szerző ugyanis olyan struktúrát ad a néző-
nek, amelyet az kitölthet saját élményeivel és ta-
pasztalataival. Ez okból oly kiváló és egyben oly
veszedelmes színházi alapanyagok Różewicz
darabjai. A struktúra megbontása tönkreteszi a
darab szervezetét és értelmét. A szerző sok sza-
badságot biztosít az alkotóknak és az olvasók-
nak, akár a kockázat jogát is, ugyanakkor feltétel
nélküli engedelmességet követel darabjai struk-



túrájával, keretével Szemben. A Kotlik az
öregaszszony jeleneteit egy szeméttel, a
civilizáció hulladékaival, elhasznált és frissen
gyártott, eldobott tárgyakkal borított hatalmas
színpadon kell játszani. Ezen a dús, mozgó
szemétdombon élnek az emberek. Itt születnek,
és végzik mindennapi tevékenységüket.
Szolgálnak. Fogyasztanak. Elbeszélnek.
Emlékeznek. Bármely pillanatban elboríthatja
őket a szemét. Meghasadhat alattuk a föld. A
színpadon látható alakokban csekélyke
mitológiai jártassággal is felismerhetjük az antik
görög isteneket. Valahol a látóhatár szélén él
Ókeanosz. Az Öregasszony a legidősebb isten-
nőt, a Földanyát juttatja eszünkbe, a három Pár-
ka, Lakhészisz, Atroposz és Klothó szülőjét (az
apjuk Okeanosz volt). Így is nevezik a darabban
az Öregasszony frottírtörülközőn napozó három
lányát. A Fiatalember talán maga a vágyaiba fáj-
dalmasan belefeledkezett Hüpnosz, de felismer-
hetjük benne Faust és a trójai Heléna fiát is, aki a
legtitokzatosabb isten anya engedelmével jött a
világra.

A szemétdomb, ki tudja, talán az őskáosz kor-
szakát, az új formák és istenségek vad születé-
sének és harcának korát idézi. A gigászok éppen
harcukat vívják (a színpadon, a szemétből kiala-
kított futóárokban küzdenek egymással a pincé-
rek). Jön a vak próféta, a szerelemittas Zeusz, a
kopaszodó szibarita irodalmár.

A darab követi az élet keletkezésének bioló-
giai ritmusát: készülődés a megtermékenyítés
aktusára, szülés, a köldökzsinór elmetszése. Az
élet forrásához fűződő szálak elmetszése. El-
szakadás az Anyától. Kényszerítés az önálló lét-
re - és a végítélet. Megszületett a Fiatalember:
Hüpnosz-Próféta-Hippi. Kiköltötte őt az
Öregasszony, és büszke a szépségére,
tagjainak harmóniájára, a jóságára. Óvja a fiát,
őrködik fölötte. De a káosz törvényei vagy
tövénytelensége által igazgatott szemétdombon
nem tudja megvédelmezni. A Fiatalember
elindul a tenger felé. Naivan, védtelenül
vándorol. Cukrot szopogat, és elszaval egy
verset a szerelemről. A szemét-dombi Rend Őre
megfosztja a Fiatalembert a kissé merengő,
fájdalmas mosolyától. A Fiatalember a
mosolyával együtt eltűnik. Semmivé lesz. Az
Öregasszony a fiát keresve, belekotorja, be-
leássa magát a földbe. A költő, a harmóniát ke-
resve, szétkotorja a szemétdombot.

Różewicz ahelyett, hogy felelevenítené, újra-
teremtené az ismert mítoszt, úgy, ahogyan a
neoklasszicisták tették, vagy akár Grotowski
(megpróbáltam leírni ezt a folyamatot a Grotows-
ki színházának csodáiról című cikkemben), a
„kotló öregasszony" mai mítoszát ábrázolta,
amely egyaránt magába foglalja az európai hu-
manizmus, az alkotók és az anyák tragédiájának
sorsát. Ők minden bizonnyal magukra ismernek
ebben a mítoszban, ők, akik minduntalan szem-
besülnek a világra hozott élet iránti felelősség-

A Kotlik az öregasszony Jerzy Jarocki rendezé-
sében (Teatr Wspólczesny, Wrocław, 1969)

gel, a gyermekek életének és halálának
átéléséből fakadó biológiai fájdalommal.

De milyen is ez a katarzis? Amikor az emberek
látták, hogy a halott Becket Tamás érsek több
réteg ruhája alól előmásznak a férgek, egyesek
sírva fakadtak, mások állítólag nevetni kezdtek.
Az Öregasszony megbocsátón hallgatja ezt a
történetet. Azután eszébe jut, hogy rajta még
több réteg ruha van, mint Becket Tamáson.
Kiváltható-e

a megtisztító sírás vagy nevetés az emberi lét
el-választhatatlan kísérőjének, a
szörnyűségeknek halmozásával? Vajon ez
volna-e az egyetlen út az emberi életnek és
határainak gyors megismeréséhez? A Kotlik az
öregasszony című dráma első részébe
belezsúfolt anyag azt sejteti, hogy a szerző
sokkolni akar bennünket az „undorító dolgokkal".
Csakhogy ebbe az esztétikaellenes törekvésbe
belopózik a kétértelműség.

A képek legalább annyira undort keltőek, mint
groteszkek és nevetségesek, azonkívül a szín-
padi ocsmányság, bomlás, rothadás, férgek
csakis műviek lehetnek, mindig csak utánzatok



Grotowski beszédet mond doktorrá avatásán

lesznek, nem lehetnek valódiak, csak hasonlóak.
Ezért Różewicz megsokszorozta az effektusokat.
A tágas színpadi teret telerakja, teleszórja tár-
gyakkal, szeméttel. Illuzionista és egyben konkrét
képet fest, bemutatja a szemétdomb tektonikáját,
egyik-másik jelenetet tékozlón „túlzsúfolja" (pél-
dául a karnevált). Dantei látomásokat vetít elénk,
a szemétszállítók egyre újabb szemetes konténe-
reket tolnak be a színpadra, melyekből a hulladék-
kal együtt bábuk, eleven emberek és gyermekek
hullanak ki. Różewicz különböző színházfajtákat
ötvöz, s különféle nyelvi rétegeket elegyít: a költé-
szetet a bárgyú viccel, a könyvekből vett idézete-
ket a beszélt nyelvi fordulatokkal. Halmozza a
színpadon az effektusokat. Összegyűjti, hogy az-
után megsemmisítse őket. A Fiatalemberben aIa-
kot öltő szépség és jóság utáni sóvárgást a túlzsú-
folt szemétdomb ocsmányságával egyensúlyoz-
za ki. De egyszer csak félbeszakad az előadás. A
vasfüggöny véget vet az előadásnak. Eltűnik a
kép. Ahhoz, hogy emlékezetünkben újraéledjen,
át kell hatolnia a konkrét, valóságos vasfüggö-
nyön.

Az előadás csak a néző képzeletében telje-
sedhet ki. A vasfüggöny leeresztésével a szerző
érvényteleníti, kompromittálja víziója anyagát.
Nem talál befejezést a darabjának. A Kotlik az
öregasszony alkotói folyamat kiteljesedésének
lehetetlenségéről is szól.

Az idézett három színházvízióból kiérződik a vá-
lasztott technikák és kifejezésmódok csekély
eredményessége, a színház illékony, pillanatnyi
hatása miatt érzett alkotói türelmetlenség. Gro-
towski színházában a színészi, Swinarskinál pe-
dig a rendezői eszközök intenzitásának határait
vagy a nevetségesség, vagy az ízléstelenség je-
löli ki. Azt hiszem, Różewicz messzebbre ment,
legyőzte ezt a kérdést, mivelhogy tudomásul vet-
te a színházi nyelv korlátait, belenyugodott művi-
ségébe, de alkotásait egyszersmind kinyitotta a
valóság felé, és részvételre kényszerítette a né-
zőt. Arra kényszerít bennünket, hogy a felvázolt
struktúrák határain belül elvégezzük a válasz-
tást, és kitöltsük a struktúrát.

Swinarski leírható epikai világokat alkot. Elő-
adásaiban az ironikus demiurgosz szerepét tölti
be. Grotowski arra a sokkra alapozza előadásai-

nak hatását, amelyet a lélek, a pszichikum várat-
lanul leleplezett, intim, takargatott vagy nem tu-
datosult rezzenései láttán szükségképpen ér-
zünk. Az ember lényegét kutatja, éppúgy, mint
ahogyan a színház lényegét. Kutatásaiban odáig
jutott, hogy kodifikált egy színházi nyelvet, ame-
lyen csak neki sikerül értékes színművet alkot-
nia. Ám ő is szembekerült a nyelvi határok kérdé-
sével, az igazság elérhetetlenségének kérdésé-
vel. Ez a nyelv olykor túl ezoterikusnak tűnik.

Ami az ő színházában közkincs, ami minden
néző számára hozzáférhető: a vad és néha titok-
zatos szertartásban való részvétel tudata; csak-
hogy ennek emberi vagy netán metafizikai értel-
mét érvényteleníti, háttérbe tolja a rituális gesz-
tusok, azaz a színházi forma kitartó figyelése.

Różewicz lemondott a titokról, a metafizikáról.
Ha ezt keresi, akkor magát az alkotás folyamatát,
a teremtés aktusát figyeli, vagy talál rá nyomaira
a világ biológiai ritmusában. Nézőpontjául a XX.
századi városlakó, a névtelen fogyasztó kényel-
metlen nézőpontját választotta, az emberét, aki
újjáépít és rombol.

Fordította: Cservenits Jolán

Esszé a Sztuki i eseje (színművek és esszék) című kötetből. Varsó,
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