
GROTOWSKI-KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN

erzy Grotowski 1993. augusztus 11-én
ünnepelte hatvanadik születésnapját. A
művész, akinek nevével a huszadik
század második színházi reformját
szokták fémjelezni, és akinek a

személyiségét legendák övezik, vándorlásai
során nem járt Magyarországon, előadásait nem
láthatta a magyar közönség, és írásainak is
csak töredéke jelent meg magyar nyelven.
Hatásának azonban mélyebb gyökerei vannak
azoknak a hajdani húsz-éveseknek a
tudatában, akik elzarándokoltak Wroctawba, a
Laboratórium Színház előadásai-ra, majd 1975-
ben a varsói és wroctawi Nemzetek Színháza
Fesztiválra, ahol Grotowski mester és tanítvány
volt egyszerre; szerény tolmács és interpretátor
szerepet vállalva Peter Brook és Louis Barrault
mellett.

Most, amikor Wroctawban és másutt a világon
Grotowski munkásságával foglalkozó intézetek
működnek, két dologra érdemes felhívni a figyel-
met:

1. A világsikert hosszú éveken át szakmai
értetlenség és a közönség közömbössége
előzte meg. Például az opolei korszak három
utolsó produkciójának 54 előadását mindössze
1748 néző látta, átlagban előadásonként 32.

2. A kérdésre, melyet Grotowskinak nem ré-
gen tettek fel, hogy tudniillik akarja-e, hogy halá-
la után is működjön Grotowski-központ, azaz
akarja-e, hogy munkamódszereit zárt sziszté-
maként fogják fel, nemmel válaszolt. De hozzá-
tette: ha azt kérdezték volna tőle, akarja-e, hogy
folytassa valaki azt a hagyományt, amelyet egy
meghatározott időben és helyen teremtett újjá,
igennel válaszolt volna.

A Józsefvárosi Galériában szeptember 9-én
nyíló Grotowski-kiállítás, amelyet a Katowicei
Szcenográfia Központ és a wroctawi Grotowski
Intézet készített elő, a több mint harmincéves
Szegény Színház gazdag hagyományát szeret-
né bemutatni első ízben Magyarországon. A kiál-
lításhoz kapcsolódva közöljük Grotowski első hi-
telesnek tekinthető életrajzát, amelyet a wroctawi
egyetem készített a doctor honoris causa cím
adományozása alkalmából.

Curriculum vitae

Jerzy Grotowski 1933. augusztus 11-én szüle-
tett Rzeszówban. Apja, Marian erdészmérnök és
festőművész volt. 1949-től emigrációban élt;
először Magyarországon internálótáborban, az-
tán Angliában, 1949-től pedig Paraguayban,
ahol 1968-ban halt meg. Anyja, Emilia Kozlowska,
tanítónő volt. Egyedül nevelte fel két fiát, Jerzyt
és a nála három éwel idősebb Kazimierzt (je-
lenleg atomfizikus a krakkói Jagello egyete-
men). Grotowski gyermekkorát Rzeszóvban és

Premyslben, háborús éveit Nienadówka faluban
Rzeszóv mellett töltötte. 1951-ben érettségizett
a krakkói V. számú általános gimnáziumban. Ta-
nulóéveiben gyakran szerepelt szavaló-verse-
nyeken és előadóesteken. Ugyancsak 1951-ben
a krakkói színművészeti főiskolán felvételizett és
feltételesen fel is vették a színészosztályba,
melyet 1955-ben végzett el. Aktív részt vállalta
három színművészeti főiskola tudományos
életé-ben, és publicisztikai írásokat közölt a
krakkói folyóiratokban.

1955 augusztusától 1956 szeptemberéig ren-
dezői tanulmányokat folytatott Moszkvában Jurij
Zavadszkij tanítványaként és Sztanyiszlavszkij,
Vahtangov, Mejerhold és Tairov színésztechni-
káját tanulmányozta.

1956 nyarán két hónapot töltött Közép-Ázsiá-
ban. Visszatérve Lengyelországba, elkezdte ta-
nulmányait a krakkói főiskola rendezői szakán,
és egyúttal asszisztensi munkakört töltött be.
1957-ben lonesco Székek című darabjával de-
bütált mint rendező a krakkói Teatr Staryban. A
krakkói rádióban néhány produkciót rendezett
kínai, tibeti és hindu legendák alapján. A krakkói
Gyíkok alatt elnevezésű klubban keleti filozófiá-
val foglalkozó előadásokat tartott. A Teatr (Szín-
ház), Wspólczesnosc (Jelenkor) és más
folyóira-tokban közölték cikkeit. 1960
októberében kapta meg a rendezői diplomát.

Néhány önálló rendezői munka után, melye-
ket a krakkói Teatr Staryban valósított meg
(Csehov Ványa bácsi, Krzyszton Az eső
istenei), 1959-ben megkapta az opolei színház
vezetését, és Ludwik Flaszennel együtt
megalapította a 13 soros Színházat, mely 1962
februárjában Laboratórium Színház nevet kapott.
Ennek az idő-szaknak a legfontosabb munkái:
Byron Káin (1960), Majakovszkij Buffo
misztérium (1960), Kalidasza Szakuntala
(1960), Mickiewicz ősök

(1961), Slowacki Kordian (1962), Marlowe dr.
Faustus (1964), Wyspianski Akropolis (1962),
Stúdium Hamletről (Shakespeare-Wyspiar)ski-
szövegek alapján) (1964).

1965-ben, az opolei színház bezárása után,
Wroctawba költözött a társulat. Itt születtek azok
az előadások, amelyek a korábbi Akropolisszal
Grotowskinak és Laboratórium Színházának a
világsikert hozták: Az állhatatos herceg - Cal-
derón-Slowacki alapján (1965) és az Apo-
calypsis cum figuris (1968).

1968-ban először Dániában, később az Egye-
sült Államokban jelent meg Grotowski fő műve -
Towards a Poor Theatre -, Peter Brook elősza-
vával. Ez a könyv több országban megjelent
(Lengyelország és más kelet-európai országok
kivételével). A Laboratórium Színház számos
külföldi turnén, fesztiválon vett részt.

A hatvanas-hetvenes évek derekán Grotowski
lemondott a színházi előadásokról és újabb
programját fogalmazta meg, amelyet „a
részvétel színházának", „aktív kultúrának"
avagy parateátrálisnak nevezett. Ennek a prog-
ramnak a kulminációs pontját az Ünnep, Special
Project és Hegy Projekt jelezték. 1975 nyarán
Jerzy Grotowski és a Laboratórium Színház
megszervezte a Nemzetek Színháza Egyetem
találkozóját Wroctawban és Varsóban. 1976-
ban a Források színháza elnevezéssel transz-
kulturális programot kezdeményezett, amelyet
főleg a Wrociaw melletti Brzezinkában és Ostro-
winában valósítottak meg. Később Haitiba, In-
diába, Nigériába és Mexikóba utazott.

1982-ben, a szükségállapot idején, elhagyta
Lengyelországot és menekültként a New York-i
Columbia University-n tanított, majd 1 9 8 3 -8 4 -
ben a kaliforniai egyetem professzora lett. Itt már
teljesen új programon dolgozott, melynek az Ob-
jective Drama címet adta. 1985-ben Olaszor-
szágba, Pontederába költözött, ahol a helyi Szín-
házi Kísérleti és Kutató Központ kezdeményezé-
sére létrejött a Centro di Lavoro de Jerzy Gro-
towski. Mind a mai napig itt dolgozik nemzetközi
csoportokkal a Ritual Arts (Rituális Művészetek)
programján.

Művészi tevékenységéért Grotowski több ki-
tüntetést és címet kapott. Többek között 1991
áprilisában a worcTawi egyetem adományozott
neki doctor honoris causa címet, a chicagói Mac
Arthur Fundation pedig Genius Award-díjjal tün-
tette ki, amely a Nobel-díj után talán a legrango-
sabb művészeti díj. Nobel-díjat nem szokás szín-
házi alkotónak adományozni, ezért Peter Brook
értékelése, amely az 1989. október 6 -7 -é n Mo-
denában rendezett Grotowski-konferencián
hangzott el, sajátos ajánlás maradt: „Grotowski
kétségkívül megérdemli a Nobel-díjat, mert ő
folytatja jelenleg a legszélsőségesebb kutatáso-
kat a színművészet területén."
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