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lvetélt, állítólagos kegyetlenséggel teli művek
ögött, amelyek egyébként még egy gyereket

e tudnának megijeszteni, mindezen happenin-
ek mögött jóval több rejlik, mint puszta hozzá
em értés, eltévelyedés vagy könnyebb végről
egragadott, külsődlegesen erőszakos munka

minthogy sokkolnia kellene bennünket, de nem
okkol); s amikor e felemás termékeket látjuk,
elyeknek alkotói állandóan Artaud nevére hi-

atkoznak, akkor arra kell gondolnunk, hogy a
olog lényege szerint valóban kegyetlenség az,
mi itt működik: egy név kegyetlen meggyalázá-
a." Hogy Grotowski nálunk Artaud sorsára ju-
ott, az azért is különösen fájdalmas, mert egy
öntő ponton alapvetően különbözik tőle. Ponto-
an meg is fogalmazza, hogy Artaud, akivel tu-
atunkban összemosódik, miért súlyosan prob-

ematikus: „Artaud paradoxona ugyanis érdem-
en azon alapul, hogy se utánozni nem lehet őt,
e megvalósítani, amit javasol. [...] nem hagyott
ánk semmilyen konkrét technikát, semmilyen
egközelítési utat, semmilyen módszert. Csu-
án látomásokat, metaforákat örököltünk tőle."
s: „Ami megfoghatatlan, az pontosságot köve-

el." Bármilyen meglepőnek tűnjék is a színházi
egendárium zűrzavarában, Grotowski nem
nnyira Artaud-hoz kapcsolódik, akivel
gybelátni szokás, mint inkább
ztanyiszlavszkijhoz, aki már kívül is esik e

egendárium látókörén. Azt ír-ja: „Nagy, mély és
okoldalú tiszteletet érzek Sztanyiszlavszkij

ránt. Ez a tisztelet két alapon nyugszik. Először
s azon, hogy állandóan meg-reformálta
nmagát, hogy munkája során saját korábbi
orszakait állandóan kérdésessé tette. Nem
rra törekedett, hogy modern legyen, ha-nem

ényege szerint következetesen ugyanazt az
gazságkeresést folytatta. Végül pedig minden
jat kétségbe vont. [...] A másik dolog, ami-ért
agyon tisztelem Sztanyiszlavszkijt, az a tö-
ekvése, hogy mindig gyakorlati és konkrét ala-
okon gondolkodjon. Hogyan ragadjuk meg azt,
mi megragadhatatlan? A titkos, rejtett folyama-
okhoz konkrét utat akart találni. Nem eszközt -
zt banalitásnak nevezte és harcolt ellene -, ha-
em utat." Majd: „Sztanyiszlavszkij egész életé-
el a művészetben azt példázta, hogy felkészült-
ég nélkül nincs munka, s pontosan ő fogalmazta
eg a stúdiómunkának és a próbának, azaz a

éző nélküli alkotói folyamatnak a szükségessé-
ét. És a színészi tréning következményét is.
zek nagy érdemei." Végül: „A gyakorlatok mint

elki komfort... Azzal a csodás érzéssel ajándé-
oznak meg, hogy nem vesztegettük el az időt.
zt a mély meggyőződést kölcsönzik, hogy új
orizontok felé közeledünk. Sokat szokás be-
zélni a szellemről, a lélekről és a pszichikumról.
erő farizeizmus."
Szemben a figuráját és színházát körülgo-
olygó gőzzel, Grotowski gondolkodása kris-

álytiszta, s ő maga pontosan kijelöli a koordiná

táit, amelyek origójában olyan fogalmak állnak,
mint: gyakorlatiasság, konkrétság, technika,
módszer, pontosság, felkészültség. Aligha állít-
hatjuk, hogy neve mifelénk ezeknek a fogalmak-
nak a hívószava.

Grotowski színháza egyszersmind a színház
megszüntetése is, s mint ilyen, persze, a maga
igazi valójában nem integrálható a színházba:
radikalizmusa, minden szerep és maszk lehán-
tása, a tiszta autenticitás keresése túlvezet a
színházon, kivezet a színházból - miként ezt
Grotowski pályája, gyülekezetének sorsa de-
monstrálja is. Ráadásul úgy tűnik, Grotowski
színháztörténeti pillanata elmúlt, nálunk pedig a
kimaradása a szó legszorosabb értelmében pó-
tolhatatlan veszteség. Színháztörténeti pillanata
tudniillik történelmi pillanathoz kapcsolódott;
egyelőre úgy látszik, hogy a radikális gondolko-
dás utoljára a hatvanas években volt egyáltalán
relative érvényes és akceptálható Európában, s -
remélhetőleg - nem várható újra aktuálissá
válása. Ezen az általános okon túl nálunk külö-
nösen kedvezőtlen a színháztörténeti helyzet
ahhoz, hogy pótolni lehessen, ami a maga idején
kimaradt. Egy olyan színházi életben, amelyben
a színház a puszta működőképességért küzd, s
ezért folyton hisztérikus bizonyításkényszerben
él, gyorsan akar nagy eredményeket felmutatni,
semmi sem anakronisztikusabb, minta befelé és
a mélybe irányuló kutatás. Másfelől egy ilyen
színháztörténeti helyzetben Grotowski éppen
hogy figyelmeztető példa lehet. Írásai figyelmez-

Szeretném, ha mindenekelőtt meghatározná
a különféle színészi technikákhoz, így
például Sztanyiszlavszkij, Artaud, Brecht
technikájához való viszonyát, továbbá ha
elmondaná, hogy - az említett elméletek
kapcsán született reflexiói és természetesen
személyes tapasztalatai alapján - hogyan alakí-
totta ki saját színészi technikáját, hogyan kristá-
lyosodtak ki céljai és eszközei.

- Azt hiszem, pontosan el kell határolnunk a
módszert az esztétikától. Brecht például igen sok
érdekeset mondott a színjátszás lehetőségeiről,
tételesen megfogalmazva a Verfremdungsef-
fektet, ami a színész saját akciói felett gyakorolt
diszkurzív ellenőrzését jelenti. De nála nem a szó
szoros értelmében vett módszerről volt szó, in-
kább olyasféle fogalomról, ami a színészet esz-

tethetnek arra, hogy minálunk a hivatkozások rit-
kábban alapulnak tényleges ismereteken, mint
szerencsésebb' szín házkultúrákban, s ez a fi-
gyelmeztetés a színházi könyvkiadás megszű-
nésének, az információforrások eldugulásának
idején fölöttébb aktuális. Aztán figyelmeztethet
arra, hogy a színház és az élet határainak átjár-
hatóvá tétele, sőt felszámolása, a színház és az
élet egybemosása komolyabb dolog, mint az
manapság posztmodern hányavetiséggel törté-
nik. De az álmély teátrális blöff virágzásának, a
filozófiai igénnyel fellépő zavaros színi „látomá-
sok" burjánzásának, a művészi tudás nálunk
alighanem példátlan leértékelődésének korában
legfőképpen arra figyelmeztethet, hogy a gya-
korlatiasság, konkrétság, technika, módszer,
pontosság, felkészültség minden valamirevaló
színháznak alapfeltétele.

Az alábbi szöveg immár majdnem három évti-
zedes. 1967-ben Grotowski Laboratórium Szín-
háza egyik legfontosabb produkciójával, Az áll-
hatatos herceggel vett részt a párizsi Nemzetek
Színháza fesztiválon. Egy 1966-os dániai, svéd-
országi és norvégiai turné után ekkor ismerhette
meg a szélesebb közönség Grotowski módsze-
rének eredményeit, s e párizsi tartózkodás
alkalmával készült Denis Bablet interjúja, amely a
Les Lettres Françaises-ban jelent meg 1967
márciusában. A magyar fordítás az autorizált,
bővített lengyel változatból készült, amelyet
Grotowski legrégebbi és legközelebbi
munkatársa, Ludwik Flaszen gondozott.

tétikájának körébe tartozik, hiszen Brecht soha-
sem tette fel önmagának a kérdést: „Hogyan
csináljuk?" Ha adott is bizonyos magyarázatot,
az általánosságokban mozgott... Bizonyára a
legapróbb részletekig megfigyelte a színész
játékát, de mindig csak a színészre reflektáló
rendező szemével.

Artaud esete más: Artaud kétségkívül arra
inspirál, hogy a színészet lehetőségeit kutassuk;
de az, amit javasol, végül is látomás lesz, sajátos
költemény a színészetről, s így megnyilatkozá-
saiból semmiféle gyakorlati következtetést nem
lehet levonni. Artaud találóan figyelte meg - bi-
zonyára ismeri Az érzelmi testkultúrát A Színház
és Hasonmása című kötetből -, hogy tényleges
párhuzam létezik a fizikai cselekvést végző em-
ber erőfeszítése (például egy nehéz tárgy fel-
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emelése stb.) és pszichikai folyamatai (az inger
felfogása, reakció rá stb.) között. Artaud találó-
an vette észre, hogy van a testben egy központ,
mely irányítja az atléta vagy a pszichikai folya-
matait testileg kifejezni akaró színész reakcióit,
de ha gyakorlati szempontból vizsgáljuk alap-
elveit, kiderül, hogy ezek sztereotípiákhoz ve-
zetnek: állandó, meghatározott típusú mozgás
meghatározott fajta érzelem kifejezésére. Így
végül kliséket kapunk.

Bizonyára nem voltak ezek klisék, amikor Ar-
taud a maga kutatásait végezte, amikor mint
színész megfigyelte a saját reakcióit, s olyan
utat keresett, amely messze elkanyarodik az
emberi viselkedésformák verista utánzásától és
a józan konstrukcióktól; de most az elméletét
vesszük szemügyre. Nagyon hasznos inspi-
rációt fedezhetünk fel benne, de ha technikai
útmutatásként kezeljük, akkor klisékhez jutunk.
Artaud a további kutatások számára termékeny
kiindulópontot és bizonyos esztétikát nyújt.
Amikor arra biztatja a színészt, hogy figyelje
meg saját légzését, hogy játékában hasznosít-
sa a légzés elemeit, akkor azt kívánja, hogy
szélesítse lehetőségeinek körét, s ne pusztán a
szavak segítségével fejezze ki magát, hanem
azzal is, ami artikulálatlan (belégzés, kilégzés
stb.). Ez felettébb termékeny esztétikai javas-
lat, de nem technikai.

Végül is nincs túl sok színjátszási módszer: a
legkifejlettebb Sztanyiszlavszkijé. Sztanyisz-
lavszkij feltette a legfontosabb kérdéseket, és
megadta a maga válaszait. Sokéves kutató-
munkája során módszere állandódan fejlődött,
de nem úgy a tanítványai. Minden korszakában
megvoltak a tanítványai, ám minden tanítványa
többé-kevésbé egy adott korszakában tartott ki
mellette: innen a teológiai természetű viták. Ál-
landóan kísérletezett, s a színésznek nem re-
cepteket ajánlott, hanem eszközöket, hogy fel-
fedezze önmagát, hogy minden konkrét szituá-
cióban feltegye a kérdést: „Hogyan csináljuk?" -
s ebben rejlik a dolog lényege. Természete-sen
saját hazájának, saját korának színházi keretei
közt működött, a realista színházban...

 Ami belső realizmus volt...
 Egzisztenciális realizmus, azt hiszem...

vagy inkább egzisztenciális naturalizmus...
Charles Dullin is sok sikerült gyakorlatot veze-
tett le, improvizációkat, maszketűdöket, olyan
tematikájú gyakorlatokat, mint „ember és növé-
nyek", „ember és állatok" stb. A színész felké-
szítésében ezek nagyon jól használhatók, mert
nemcsak a képzeletet inspirálják, hanem a ter-
mészetes reakció fejlődését is, de mindent
egybevetve ebből sem áll össze - a szó igazi
értelmében - a színészképzés technikája.
 Min alapul tehát az ön álláspontjának

eredetisége a különféle koncepciókkal szem-
ben?

- A színjátszás minden tudatos rendszere
felteszi magának a kérdést: „Hogyan csinál-
juk?" És így van jól: a módszer nem egyéb, mint
e „hogyan csináljuk" tudatosulása. Azt hiszem,
egyszer az életben mindenkinek fel kell tennie
ezt a kérdést, de amikor mára részletekkel van
dolgunk, nem szabad többé foglalkoznunk ve-
le, mert a megfogalmazás pillanatában máris
sztereotípiákat, kliséket alkotunk. Eztán már
más kérdés következik: „Hogyan ne csinál-
juk?" „Mit nem szabad tenni?"

A technikai példák a legvilágosabbak. Ve-
gyük a légzést. Ha azt kérdezzük, „hogyan
lélegezzünk", s a helyes, tökéletes
légzéstípust tartjuk szem előtt, mondjuk, a hasi
légzést: az életben sikerrel megfigyelhetjük,
hogy a gyerekek, állatok, azok az emberek,
akik a természet szoros közelében élnek, főleg
rekeszizommal lélegeznek. Ám itt felmerül a
második kérdés: melyik hasi légzésfajta a
legjobb? És ekkor számos lehetőség közül
megpróbálhatunk megtalálni egy bizonyos
típusú belégzést, bizonyos típusú kilégzést, a
gerincoszlop bizonyos fajta tartását. De éppen
ez lenne az égbe-kiáltó hiba! Mert nem létezik
mindenkire, minden pszichikai állapotra és
testtartásra érvé-nyes, tökéletes légzéstípus. A
légzés fiziológiai reakció, amely
elválaszthatatlan az egyén sajátos
természetétől, és függ a szituációtól, a
cselekvés jellegétől, a testileg kifejtett tevé-
kenységtől. A legtöbb ember számára termé-
szetes, hogyha szabadon lélegzik, hasi légzést
alkalmaz, de megszámlálhatatlan típusú hasi
légzés létezik, s ezenfelül még kivételek is
akadnak. Találkoztam például olyan színész-
nőkkel, akik túl hosszú mellkasuk miatt nem
tudták színpadi munkájuk közben természetes
módon alkalmazni a hasi légzést. Más légzéstí-
pust kellett tehát számukra keresni, olyat, ame-
lyet a gerincoszlop irányít. Ha a színész mester-
ségesen magára akarja kényszeríteni a hasi
légzés tökéletes és objektív modelljét, leblok-
kolja vele saját természetes légzési folyamatát,
még akkor is, ha természetéből eredően abba a
típusba tartozik, amely a hasi légzést hasz-
nálja.

Amikor dolgozni kezdek egy színésszel, az
első kérdés, amit felteszek magamnak, így
hangzik: vannak-e nehézségei a légzéssel,
szabályszerűen lélegzik-e; van-e elég levegője
a beszédhez, az énekhez; mert minek okoz-
zunk neki problémát azzal, hogy más légzéstí-
pust kényszerítünk rá? Ez oktalanság lenne.
De esetleg vannak nehézségei. Miért? Fizikai
okok miatt? Pszichikai indítékokból? Ha pszi-
chikai problémái vannak, úgy mifélék?

Tegyük fel, hogy a színész „begörcsöl". Mi-
ért? Néha mindnyájunkkal előfordul, hogy „be-
görcsölünk". Az ember nem lazulhat ki teljesen,
ahogy ezt sok színiiskolában tanítják, mert aki
totálisan kilazul, az olyan, mint egy kifacsart
rongy. Élni: ez nem feszültséget jelent, még ke-
vésbé kilazulást, hanem folyamatot. De ha a
színész állapotát állandóan mértéktelen fe-
szültség jellemzi, akkor meg kell keresni az
okokat, amelyek majdnem mindig pszichikai
természetűek, és amelyek leblokkolják a ter-
mészetes légzési folyamatát. Meg kell határoz-
nunk természetes légzéstípusát, meg kell fi-
gyelnünk a színészt, s olyan gyakorlatokat kell
adni neki, amelyek rákényszerítik a teljes pszi-
chofizikai mobilizálódásra. Meg kell figyelnünk
olyankor, amikor másokkal konfliktusba kerül,
közös cselekvés, esetleg flörtölés stb. közben,
olyan pillanatokban, amikor bizonyos dolgok
automatikusan megváltoznak benne. Ha már
ismerjük a színész természetes légzéstípusát,
sokkal pontosabban meghatározhatjuk a ter-
mészetes reakcióit gátló tényezőket, a gyakor-
latok célja pedig ezeknek a kiküszöbölése. Eb-
ben áll a mi technikánk és más módszerek
alapvető különbsége: ami technikánk nem po-
zitív, hanem negatív.

Nem keresünk recepteket, se sztereotípiá-
kat, amelyek a rutiniék vívmányai, nem akarunk
választ találni az ilyesféle kérdésekre: „Mit kell
tennünk, hogy kifejezzük a haragot? Hogyan
járjunk? Hogyan játsszunk Shakespeare-t?"
(mert végső soron ezen alapul az a kérdésfajta,
amit általában fel szoktak tenni). Ezzel szem-
ben azt kell megkérdezni a színésztől: milyen
akadályok zárják el az utadat, blokkolják le az
exteriorizációs aktust, amelynek során - a leg-
ösztönösebbtől a legtudatosabbig - minden
tartományodat fel kell szabadítanod? Meg kell
állapítanunk, mi a légzés, a mozgás és - a leg-
fontosabb - mi a másokkal való kapcsolatte-
remtés szempontjából gátló tényező? Miféle
ellenállásról van szó? Hogyan lehet megszün-
tetni? El akarok venni, el akarok lopni a szí-
nésztől mindent, ami zavarja, hogy csak az ma-
radjon meg benne, ami kreatív: ez egyfajta fel-
szabadítás. Ha nem marad semmi, akkor nem
alkotóművész.

Az egyik legnagyobb veszély, ami a színészt
fenyegeti, természetesen a fegyelem hiánya, a
káosz. Az ember az anarchiával is kifejezheti
magát. Ilyenkor azt mondjuk, hogy nincs mon-
danivalója. Mégis azt hiszem, hogy a sponta-
neitás és a fegyelem ugyanannak az alkotói fo-
lyamatnak két oldalát jelenti. Úgy gondolom,
hogy a színészben se fegyelem, se spontanei-
tás nélkül nem jön létre igazi alkotói folyamat.
Mejerhold a fegyelmet, a külső megformálást



 SZABADPOLC 

stb. állította munkájának tengelyébe, Sztanyisz-
lavszkij viszont a mindennapi élet spontaneitá-
sát. Lényegében azonban az alkotói folyamat
két, egymást kiegészítő aspektusáról van szó.

 Tehát a gyakorlatban a színészképzést

minden egyes esetre külön ki kell találni?
 Így van, semmiféle receptet nem tudok

el-fogadni.
 Vagyis nem létezik általában színészkép-

zés, csak az egyes színész képzése. Akkor

ön hogyan jár el? Megfigyeli őket? Kikérdezi?

És azután?
 Vannak gyakorlatok. Nagyon keveset be-

szélünk: a tréning ideje alatt minden színésztől
elvárjuk, hogy keresse a sajátvariánsait, kutassa
saját határait, és igyekezzék azokat átlépni;

Jelenet az Akropolisz 1962-es előadásából

amikor a színész technikailag már uralja és a
saját igényei szerint kibővítette a gyakorlatokat,
akkor következik az „átszínészítés": asszociá-
ciókat keres, azaz „játszik" velük, meglepő va-
riánsokra törekszik.
 A tréning közösen zajlik?
 A tréning kiindulópontja mindenkinél

ugyanaz, de... Vegyük a fizikai gyakorlatok pél-
dáját: a gyakorlatok elemei mindenki számára
ugyanazok, de mindenkinek saját ellenállási
pontjait kell megkeresnie és átlépnie. Még a
külső megfigyelő is könnyen felfedezheti e gya-
korlatokban az egyéni különbségeket, de csak

az általánosan kötelező, pontosan uralt elemek
alapján. Amikor már elemi szinten nem létezik
akadály, a színész számára saját „nyers válto-
zatának" kreatív keresése közben alapvetően
fontossá válik a „biztonságérzet". A színészi
munka állandó veszélyben van, folytonos fel-
ügyeletnek, megfigyelésnek stb. van alávetve.
Olyan munkamódszert kell kialakítani, hogy a
színész is érezze; abból, amit csinál, soha sem-
mi sem válik nevetség tárgyává, még az sem,
ami elfogadhatatlan. Ismétlem: amikor a mun-
ka magas fokon folyik, a színészi megnyilvánu-
lásnak már semmi köze sincs a technikai
nehézségek előli meneküléshez, se a nárciz-
mushoz, se a saját élményekben való tetszel-
géshez.



 SZABADPOLC 

- Vagyis abszolút bizalom uralkodik a színé-

szek között, a színészek és ön között...
 Nem egészen. Nem arról van szó, hogy a

színésznek mindent végre kell hajtania, amit a
rendező javasol, hanem hogy tudja; bármit tehet,
amit akar, csak felelős módon - azaz tárgysze-
rűen - tegye, és ha végül is a rendező nem fo-
gadja el a javaslatát, akkor ezt nem fordítják
ellene.

 Megítélik, de el nem ítélik... Amikor arról a
feladatról beszél, ami a színészre az előadásban
hárul, ön „szerep" helyett szívesebben említ
„partitúrát": ezt az árnyalatot ön láthatóan igen

fontosnak tartja munkája szempontjából. Meg
tudná pontosan határozni, mit ért a színész parti-
túráján ?
 Mi a szerep? Végső soron majdnem min-

dig egy figura szövege, az a gépelt szöveg, ame-
lyet a színész megkap. Egyben a figura bizonyos
koncepciója is, amely ráadásul valamiféle szte-
reotípiát tartalmaz: Hamlet akarat nélküli entel-
lektüel vagy forradalmár, aki mindent meg akar
változtatni. A színész megkapja a szöveget, s el-
kerülhetetlenül találkoznia kell vele. Nem mond-
hatjuk, hogy a szerep csak ürügy a színész
szempontjából, de a színész sem csak ürügy a
szerep szempontjából; a szerep inkább kihívás,
azt mondanám, olyasmi, amivel a színész „tele-
szívja" magát, bizonyos cselekedet, amelyet
meg kell valósítania, tárgyszerű felhívás. Amikor
felel rá, azaz felméri, vizsgálja a lehetőséget,
megpróbálja mintegy a szervezetével, egész va-
lójával megérteni, vagy - tárgyszerűen - fel-
emelkedni ahhoz a lehetetlenhez, ahhoz az em-
beri tetthez, amelyet a szerep megkövetel tőle,
akkora színész eljut az exteriorizáláshoz. Ha vi-
szont megmaradunk annál, hogy csupán a sze-
repet magyarázzuk, úgy a színész se fog többet
tudni, mint hogy itt ülnie kell, ott kiáltania, s noha a
próbák kezdetén még támadnak természetes
asszociációi, ebből a huszadik előadás után már
semmi sem marad, csak a pusztán mechanikus
játék.

Ha ezt el akarja kerülni, a színésznek, ugyan-
úgy, mint a zenésznek, saját partitúrára van
szüksége. A zenei partitúra a kotta. A színház:
találkozás. A színész partitúrája az emberi kap-
csolatok elemeiből áll: impulzusokból és reakci-
ókból, amelyek fegyelmezettek, tárgyszerűek. A
kapcsolatokban mindig benne van a „felfogni" és
a „reagálni", azaz a mások tól jövő és a mások
felé irányuló impulzusok. Megismétlődik a folya-
mat, de mindig hic et nunc, vagyis sohasem
ugyanaz a folyamat ismétlődik meg, noha a parti-
túra minden részlete megmarad.

- Az előadás partitúráját a színésszel együtt,
fokozatosan rögzíti?

- Igen, ez bizonyos fajta együttműködés.
- A színész tehát szabad. Hogyan tudja (s ez

Sztanyiszlavszkijnak is az egyik legalapvetőbb
kérdése) minden előadásra megtalálni azt az

alkotói állapotot, amelyben képes a partitúrát

úgy eljátszani, hogy nem lesz túl merev, s amely
nél-kül csupán a mechanikus fegyelem
lehetséges? Hogyan lehet a partitúra

szükségszerű létezését és a színész
nélkülözhetetlen alkotói szabadságát egyszerre
megőrizni?
 Nehéz néhány szóval válaszolnom, de ha

megengedi, hogy leegyszerűsítsem a kérdést,
ezt felelném: ha a színész a próbák során termé-
szetes, organikus dologként sajátítja el a partitú-
rát (veszek-adok impulzusaim játéka), s ha ké-
pes-fellépés előtt - az exteriorizációs aktusra,
amivel nem önmagát akarja szolgálni, akkor
minden előadás eléri a maga teljességét.
 Veszek-adok... Ez a nézőre is vonatkozik?
 Játék közben nem szabad a nézőre gon-

dolni. Persze kényes kérdés ez. Első szakasz: a
színész felépíti a szerepét; második szakasz: a
partitúra. E ponton a színész bizonyos tisztaság-
ra (a felesleg kiküszöbölésére) törekszik, de
egyúttal az önkifejezéshez szükséges jelekre is.
Ezt gondolja: „Érthető-e, amit csinálok?" E
kérdés pedig feltételezi a néző jelenlétét. Én is
ott vagyok, irányítom a munkát, és azt mondom
a színésznek: „Nem értem" vagy „értem", „érzek
valamit, de nem értem" vagy „értem, de nem hi-
szem el"... A pszichológusok szívesen felteszik
a kérdést: „Mi a vallásod?", nem a dogmáid vagy
a filozófiád, hanem a viszonyítási pontod. Ha a
színésznek a néző lesz a viszonyítási pontja,
mindig bizonyos fokig rosszabb lesz nála. Más-
képp szólva, el akarja magát adni.
 Ez lenne az exhibicionizmus...
 A prostitúció, a rossz ízlés stb. egy

formája. Elkerülhetetlenül. Osterwa, a háború
előtti nagy lengyel színész ezt
„publikotropizmusnak" nevezte. Mégsem
gondolom, hogy a színésznek semmibe kellene
vennie a tényt, hogy a néző jelen van, és azt
kellene önmagának mondania: „nincs itt senki":
ez hazugság volna. Egyszóval a színész nem
tekintheti a közönséget viszonyítási pontjának,
de a nézők jelenlétének tényét sem szabad
lebecsülnie. Mint tudja, előadásainkban más-más
módon határozzuk meg a színész-néző viszonyt:
a Faustban a nézők vendégek voltak. Az
állhatatos hercegben megfigyelők; de a
legfontosabb, azt hiszem, hogy a színész ne a
közönségnek játsszon, hanem - tudatosan - a
nézők előtt, a nézők jelenlétében. Így hajtsa vég-
re az igazság, a szélsőséges, de tárgyszerű és
strukturált exteriorizálás tettét. Adja oda magát,
anélkül hogy bármit visszatartana, tárulkozzék
fel, de ne vesződjön önmagával (nárcizmus).
 Úgy véli, hogy a színésznek hosszú előké-

születre van szüksége minden fellépés előtt,
hogy elérje, amit némelyek a „kegyelem állapo-
tának" neveznek?

 A színésznek elegendő idő kell, hogy távol
kerüljön a mindennapi élet dolgaitól és a saját
szétszórtságától. Nálunk csak harminc perc
csönd kötelező - e z minden -, ezalatt a színész
foglalkozhat önmagával, előkészítheti jelmezét
stb., esetleg felidézhet emlékezetében néhány
konkrét jelenetet. Ez természetes dolog, se nem
misztikus, se nem titokzatos.
 Gondolja, hogy az ön technikáját más ren-

dezők is felhasználhatják, hogy ezt a technikát
nemcsak az ön, hanem mások művészi céljaihoz
is alkalmazni lehet?
 Azén munkámban is különbséget kell tenni

esztétika és módszer között. Természetes, hogy a
wrocławi Laboratórium Színházban is léteznek
bizonyos elemei egy esztétikának, amelyek
egyedül a mieink, és mások nem kopírozhatják,
minthogy az eredmény se hiteles, se sikeres nem
lenne. De egyúttal a színészi játék módszertanát
kutató intézet is a miénk. Ami technikánknak kö-
szönhetően a színész igen széles skálán tud
megszólalni és énekelni, ez pedig objektív ered-
mény. Hogy beszéd közben ne legyen problé-
mája a légzéssel: ez is objektív feladat. Hogy kü-
lönféle típusú testi és hangreakciókat tudjon al-
kalmazni, ami sok színházi ember számára álta-
lában rendkívül nehéz, ez ugyancsak objektív
körülmény.
 Jelenleg tehát két aspektusa van a munká-

jának: az egyik az alkotóművész tudatos esztéti-
kája, a másik pedig a színjátszás technikájának

kutatása. A két aspektus közül melyik a fonto-
sabb?
 A leglényegesebb számomra, hogy újra

felfedezzem a színészi mesterség elemeit. Elő-
ször színésznek tanultam, azután rendezőnek.
Első krakkói és poznańi rendezéseimben eluta-
sítottam a színházi konzervativizmusnak tett en-
gedményeket. Fokozatosan fejlődtem, és rájöt-
tem, hogy önmagam megvalósítása sokkal ke-
vésbé termékeny, mint ha annak lehetőségét
kutatom, hogyan segíthetek másokat önmaguk
megvalósításában. Ez a legkevésbé sem az alt-
ruizmus egy formája, hanem ellenkezőleg, min-
denekelőtt kaland. Végeredményben a rendező
kalandja súlytalanná válik, a másokkal való talál-
kozás ellenben nehezebb, termékenyebb és ins-
piratívabb feladat. Ha elérhettem, hogy a színész -
közös munkánk eredményeképpen - eljusson az
önfeltárás állapotába, mint Ryszard Cieslak Az
állhatatos hercegben, ez számomra sokkal
gyümölcsözőbb, mint kiötleni még egy szín-padi
előadást, vagyis kizárólag a saját nevem-ben
alkotni. Ezért fordultam egyre inkább a színész
művészetének paratudományos kutatása felé.
Nem eredendő szándékom, hanem személyes
fejlődésem eredménye ez.

Fordította: Pályi András


