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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
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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



természetes állapot, mint szabadság jelenne
meg. Tehát nem az, amit - európai szó-
használattal élve - a „keleti ember" monda-na,
nem önmagam felszabadítâsa. Önmagunk
felszabadításának fogalma, ahogy ezt a
„keleti ember" használja, feltételezi, hogy
testi létünkhöz eleve hozzátartozik a rossz,
hogy fel kell szabadítani magunkat az alól,
amit a testi létezés jelent. Én nem így érzem.
A szabadság szót nem téveszteném össze a
szabadossággal, sem pedig azzal, hogy bele-
törődünk a sors forgandóságába; nem azt
jelenti számomra, hogy egyszer ezt akarom,
máskor meg azt. A szabadság azzal függ
össze számomra, ami a legfőbb kísértés.

- Nem értem; nem magyaráznád ezt meg?
- A szabadság azzal függ össze számomra,

ami a legfőbb kísértés. Úgy van ezzel az
ember, mintha nem is ismerné, de máris
birtokolja és elherdálja; a legkülönfélébb
módon, bárhogyan, bármi közt, akár egy
halom hulladék között, elkallódik, elfelej-
tődik. Ezt nevezhetnénk pedig a fő szomjú-
ságnak, olyasminek, amire a leginkább szom-
jazunk, ami a leglényegesebb. De még ha
laposnak és sekélyesnek tűnik is, amire
szomjazunk, az, aki végsőkig követi ezt az
egyetlen, alapvető, őt magát is felemésztő
dolgot, bizonyos mértékben aláveti magát a
transzcendenciának, átlépi a sekélyességet és
a hétköznapokat. De csak akkor, ha e kísértés
valami több, mint a sekélyesség. A szabadság
nem tartozhat se a fegyelmezetlenséghez, se a
tiszta voluntarizmushoz, a szabadság egy
hullámhoz tartozik, ahhoz a nagy hullámhoz,
mely elválaszthatatlan a szomjúságtól.
Amikor szomjúságot mondok, arra gondolok,
amit a víz jelent a sivatagban vagy egy korty
levegő a fuldoklónak.

E megálmodott kép nyomában haladva - az
ember szabadsággal a középpontjában -
megláttam még valamit, amit bizalmas szó-
használatomban akkor úgy neveztem: Free
Way - Szabad Út, High Way - Magas Út. Ez
volt az az út, mely a szabadsághoz társult,
mert ott volt benne a lendület, a nyitott tér, a
zúgás, a ritmus, a szél, amely magával ragad.
Csak úgy lehet elképzelni ezt az utat, mint
Ouroburoszt, a saját farkât felfaló kígyót,
mint valami beton nélküli sztrádát, mint egy
áradatot, mint olyasmit, ami ma-gától
születik, az ember részvétele nélkül, s
elragad, visz - ez, pontosan ez a beton nélküli,
üzemanyag nélküli Magas Út, Szabad Út;
csak úgy lehet elképzelni ezt a Szabad Magas
Utat, hogy se kezdete, se vége, se
kiindulópont, se megérkezés, se cél; nem
olyan út ez, melyen az egyik városból a
másikba megyek, hanem amelyen Úton
vagyok, s amely akár ide visz, akár oda,
mindenképp egy lépéssel közelebb kerülök
ahhoz, amit a leginkább keresek. S ebből a
képből bontakoztak ki előttem annak az
embernek a körvonalai, aki nem a saját
kocsiján utazik, inkább felkéredzkedik más
kocsikra. Olyan valakire gondolok, aki alap-
jában véve az összes kocsit a magáénak érzi,
épp azáltal, hogy egyiket sem birtokolja.

Olyan valakire, akinek a várakozás ideje, az
idő, amikor - nem keresve az aszfaltot és a
benzinbűzt, a betont, az adminisztrációt és a
vasszerkezeteket, ezt az egész önmagunkból,
saját bőrünkből, élő szöveteinkből való
kifordulást, mely szinte a születésünk pilla-
natától körülvesz bennünket - áll a Nagy Út
szélén felemelt kézzel, vagy mentén megy,
nem a salakon, hanem az élő földön, mely a
Magas Út mellett húzódik, néha még annyit
se jelent, hogy kocsit akarna fogni, csak
annyit, hogy odaadja magát a saját húsának,
szemének, hallásának, szaglásának,
érintésének, a saját jelenlétének, korábban,
még mielőtt nekivágna az Útnak - a ho-
mályból vagy az éjszakából vagy az erdőből,
az emberlakta vidékek mögül. Ebből a
„mögül"-ből és „magam"-ból előtűnnek
mások is - és megismerhetem azokat, akik-
kel hasonlóak vagyunk; rátalálok tehát
valamire, ami ugyancsak a továbblépésre
hajt, ami lehetetlenné teszi a meghátrálást.
 Miért beszélsz a meghátrálás lehetetlenségé-

ről? Miért épp most említed?
- Ez a „mögül", ez a „magam", ez a nem-

aszfalt, nem-szégyen, ez az élő érintés
rendszerint a legfőbb bűnnek számít annak a
világnak a szemében, melyet a szenvedő
nemzedékek kigondoltak. Ha tehát így élek,
olyan leszek, mint az állat, melyre vadász-
nak. Igen éber érzékszervekre van szükség
ehhez a létezéshez. Nyugalomra és mosolyra,
ez a lényeg.
 Beszélgetésünk elején a gyerekkorodról be-

széltél. Többé-kevésbé ugyanakkor kezdtem én is
iskolába járni, s a füzeteimre szépen ráírtam a
nevemet, a tantárgyat, az osztályt, az iskolát. Alább,
s ez már inkább a saját igényem volt, az ország és a
kontinens nevét is. Később már csak a világot: a
Föld. És még a Világmindenséget. Ennél több az
iskolai füzet címkéjére nem {érhetett rá. Azért
említem ezt, mert úgy gondolom, ösztönösen is
rendszerezni, besorolni, hierarchizálni próbáltam a
dolgokat: meghatározni, melyik osztályhoz mi
tartozik. De az a vágy is kifejeződött benne, hogy -
ha csak gondolatban is - az egyestől az általános felé
haladjak. S éppen erről szeretnélek most kérdezni: a
tan-tárgyról és az osztályról. Tantárgy - a művészet.
Osztály - a művész.

Exművész, inkább.
 Ha lehet, hagyd ezt a problémát, mely alig-

hanem a kulcsprobléma, a későbbiekre, mert úgyis
fel szeretném tenni neked a kérdést, mikor és hogyan
szűnt meg számodra „tantárgy" lenni a művészet, s
vált ürüggyé vagy kiindulóponttá valami máshoz.
Most tehát, ha megengeded, térjünk vissza az előbb
említett osztályhoz - a mű-vészhez.

- Ez számomra az alsóbb osztály. De
kezdhetem innen is. Kijártam ezt az alsóbb
osztályt, a művészosztályt. Rájöttem, hogy ez
inkább a módszer iskolája vagy osztálya, hisz
ebben rejlett a lehetőség. Arról az idő-szakról
beszélek, amikor a Laboratórium Színház már
létezett és többé-kevésbé jelen-tett is valamit.
Úgy alakult akkor, hogy fontos testületekben
vettem részt, fontos sze-

mélyiségek, nagynevű művészek közt.
Eszembe jut egy kép: ülünk körben az Ú-
alakú asztalnál. Mindenki mond valamit. Mit
kellene csinálni, úgy általában. Tudom, hogy
nekem is kell valamit mondanom, s nem
lehetek a legrosszabb. Minél furcsább, minél
ijesztőbb, minél gyanúsabb lett az általam
vezetett intézmény, annál inkább Ígyekeznem
kellett, hogyne legyek a legrosszabb. Nem
csalással vagy játékkal, hanem valóságosan:
hogy tényleg azt adjam ezekhez a fog-
lalatosságokhoz, ami a saját részem. Tehát
adtam a részemet. Egyszerre olyan érzésem
támadt, hogy valaki rám néz és azt mondja:
„Igen . . ." szigorúan végigmér: „De való-
jában mit keresel te közöttünk?" Olyan érzés
volt, mintha a tantestület ülésezne, én meg
egy diák lennék, aki bajuszt vagy szakállt
ragasztott magának, álruhába bújt, s most
felismerhetetlenül ül a tanárok között. Folyik a
vita, de egyszer csak valaki észreveszi, hogy
nocsak, nem más ez itt, mint .. . a kis Jerzy.
És azt mondja: „És mit keresel te itt
közöttünk ?" Nem haragszik. Csak szigorúan
néz. Nem az volt a benyomásom, hogy
alapjában véve nincs rendben a dolog,
inkább, hogy az én jelenlétem a tantestület-
ben természetellenes. Ez a kép nemrég arról
jutott eszembe, hogy valaki, aki közel áll
hozzám, megkérdezte, hány éves vagyok,
pontosabban, hány esztendősnek érzem ma-
gam. Megjegyeztem, hogy nincs érzékem a
naptárhoz., Sajátos állapotban érzem magam,
mely kamaszkor is, öregkor is. Viszont, ami a
kettő között van, az számomra meg-
foghatatlan.

A felsőbb osztály épp azt jelentette: nem
féltem többé, hogy valaki krákogni fog. Nem
azért, mintha bármit is változott volna a
helyzet. A tantestület is tovább ülésezett, s én
- valami magasabb törvény vagy tévedés
következtében - továbbra is részt vehettem az
üléseken. Csak éppen a közérzetem változott
meg. Már nem Igyekeztem azon, hogy a
magam módján tagja legyek a tan-testületnek,
tudomásul vettem, hogy csak diák vagyok. És
épp ez jelenti a felsőbb osztályt.
 Az az osztály, amelyet kártál és amelyben

elérted azt, amit elértél, elindított a világba - a
világba, a szó szoros értelmében. De én másról
szerettelek volna kérdezni: a gyökerekről, az
altalajról. Lengyelországból indultál világgá ...
 Lengyelországról jobb szeretek külföl-

dieknek beszélni, tekintettel arra, hogy ennek
közvetlen értelme van számukra. Így magunk
közt valamilyen formulát kellene mondanom
... Ha pedig formuláról van szó, szabatos
meghatározásról, mely mégsem több, mint
formula, akkor azt mondhatom, semmiféle
gondot nem okoz, hogy a világ bármely táján
otthon érezzem magam, csak azért, mert
innen származom.
 Abból, amit mondasz, látni, hogy elégedett vagy

a magad helyével, hogy nem érzel ellenséges
indulatot önmagaddal szemben, mint annyian,
akiknek nem sikerült kiteljesedni, és csalódtak
magukban, tehát hogy elfogadod a múltadat.



A teljes élettel, a kiteljesedéssel, úgy gondolom,
összefügg egyfajta álmodozás. Ezért kérdem: mi
akarsz lenni? kérdem ezt, hogy mind-végig az a
benyomásom, hogy uralkodsz, hogy pragmatikus
vagy, de egyúttal mintegy könnyű is, azaz nincs
benned nehézkesség: közvetlen vagy. Nem magamra
gondolok, nem erre a beszélgetés-re, hanem a
másokkal való kapcsolataidban meglevő
közvetlenségedre.

- Sokáig arra gyanakodtam, hogy én nem is
létezem, úgy tűnt, mindenki más létezik, csak
én nem, én nem létezem igazán. Azt hiszem,
összefüggött ez azokkal a fenn-tartásokkal,
melyek a saját - biológiailag is értendő -
természetemmel szemben voltak bennem.
Nem mintha azt gondoltam volna, hogy
alapvető, végzetes szemrehányásokat
tehetnék magamnak, egyszerűen csak úgy
láttam, másoknak jobb természete van. Nem
bíztam a saját teherbíróképességemben.
Veszélyeket provokáltam, de ezt vaktában
tettem - előre bebiztosítva magam és be-
hunyva a szememet . . . Hogy a nemlétezés
érzését valamiféle látszólagos létezéssel el-
lensúlyozzam. Mindez összefüggött a szé-
gyennel.

- Mit szégyellte??
- Magamat.
 A testedet?

- Magamat, minden tekintetben.
 A szellemet, a kifejezést?

 Mindent, teljes mértékben.
- Semmilyen értelemben nem szeretted magadat?
 Nem kedveltem magam, az bizonyos. S

ha mégis élni akartam, miközben nem sze-
rettem magamat, valamiképpen jobbnak
kellett lennem a többieknél, tehát vagy a
rosszak, vagy a jók vezérévé kellett válnom.
Ez okozta, hogy mint mondtad, uralkodni
kezdtem; de ennek mára inkább csak a ma-
radékáról, néha meg csak a látszatáról be-
szélhetek; ha most uralkodásra akarnék szert
tenni, ez játékot vagy erőfeszítést kívánna
tőlem. Bizonyos időben szükségem volt az
uralkodásra, nem volt más lehetőségem, hogy
éljek. Olyasféle helyzetben voltam, mintha
fölgyújtottam volna magam mögött a hidat.
Visszafelé nem mehettem, csak egyetlenegy
irányba. Ez elég távoli korszak.
Sokféleképpen lehetne ezt most árnyalnom,
hisz a technika, a módszer, a művészet iránti
érdeklődésem abból a fő szomjúságból
származott, hogy létezni akartam - abból a
szomjúságból, melyhez az uralkodás, a
diktátorság, a szigorúság, a következetesség
társult. De nem gondoltam én ezt végig oly
módon, hogy „nekem létezni kell"; másképp
történt: olyasféle helyzetben voltam, mint a
fuldokló, akinek levegőre van szüksége.
Meghatározott irányban kifejtett erőfeszítés
volt ez - minthogy nem láttam más
lehetőséget. Később, mikor érintkezés-be
kerültem azzal, ami a szakma anyaga, már az
emberekkel is érintkezésbe kerültem. A
nemlétezésem kulcskérdése valószínűleg az
volt, hogy a másokkal való kapcsolat mindig
hiányérzetet hagyott bennem, mert

egyetlen kapcsolat sem realizálódott teljesen.
De minél erősebb volt részemről az uralko-
dás, annál kevésbé realizálódhatott a kap-
csolat.

- Féltél az emberektől?

 Igen.

 Féltél az emberektől, miközben se őket nem
szeretted, se magadat?

- Annyira szerettem őket, hogy nemegyszer
úgy tűnt, meghalok - a reménytelenségtől. És
ugyanakkor nem szerettem őket és féltem
tőlük. Ebből szokott előtörni az agresszió:
gyűlöllek, mert nem szeretsz.

E depresszió megszűnt, ezt hangsúlyoznom
kell, még mielőtt a hírnévvel és a presztízzsel
eltelhettem volna. Az, ahogy néha beszélnek
rólam - egy őrült, akit a presztízs kissé
lecsillapított - vonzó elmélet lehet, de így
nem igaz. Az emberekhez való viszonyom
hozta meg a változást. Arról, ami a színészet
iránti érdeklődésnek tűnt, kiderült - s a
depresszió mindjárt elmúlt, ahogy ezt
megértettem -, hogy bizonyos igény van
bennem a társnak - valakinek, aki más - a
megkeresésére és megtalálására, s akit egyéb-
ként tevékenységem közben, munka közben,
azokban az esztendőkben, olyan szavakkal
jelöltem, amilyeneket az „isten" megha-
tározására használnak. Pontosabban én így
mondtam akkor: az ember fia. Minden meg-
változott, igen drámai módon és fájdalmasan,
de nem tűnt el belőlem bizonyos ragadozó
vonás . . . Ez viszont már egészen más volt.

Aztán valami teljesen elmúlt. Ez a követ-
kező életszakaszhoz tartozik, a csavargáshoz
- vagy inkább a csavargás mítoszához? A
névtelen szabadság mítoszához ? Emberek-kel
találkozni félelem nélkül, ez azt jelenti, hogy
megtaláltam azokat, akikkel szemben nincs
bennem félelem és szégyen. Mítosz volt vagy
valóság, de elvezetett oda, hogy a High Way
embereit keressem, úgy értve: a Magas Út és
nem az autosztráda embereit. Tehát
megtettem az első lépéseket valami felé, ami
érzésem szerint már a művészet után van.

Önálló életem kezdetén úgy éreztem, nem
létezem. E későbbi ponton már megvolt az az
érzés, hogy létezem, eltűnt a totális szégyen.
De ez azt jelenti-e, hogy nincs bennem
félelem vagy bizalmatlanság? Nem. Csak
most már előfordul, hogy nem félek. És ez
rendkívüli, ez már kis fény a barlangban.
Vannak emberek, akikről nem mond-hatom,
hogy közelállnak hozzám, de ez nem jelenti,
hogy gyűlölöm őket. Vannak, akiket
valahogy megvetek, de ez sem jelent
gyűlöletet. Sokan egyszerűen közömbösen
hagynak. De sokan vannak, akik egyáltalán
nem hagynak közömbösen. Egyik ösztön-
díjasunk tette fel nekem a kérdést: Érzek-e
nosztalgiát valami után, ami elmúlt, vagy
olyasmi iránt, ami megeshetett volna vala-
mikor? Nos, nincs okom, hogy nosztalgiát
tápláljak a múlttal kapcsolatban, azok iránt a
pillanatok iránt érzek nosztalgiát, melyek

most adódnak, de érzésem szerint túl rövid
ideig tartanak.
 Van a világ, a világban egy ember, az az ember

te vagy. Ebből az emberből és nem valami elvont
emberből kellene megközelítenünk az embert és a
világot. Mit jelent neked a világ és benne az ember ?
 Azon az úton, melyet megtettem, a világ

összefonódott számomra az emberrel és
csakis az emberrel. De . . . léteznek más
jelenségek is, például az a maga teljességé-
ben és szélsőségességében oly szakrális je-
lenség, amikor a Nap korongja feltűnik az
égen, vagy ugyanennek a Napnak a lemene-
tele, vagy .. .
 Miért mondod, hogy szakrális, miért nem

asztronómiai?

 Mert így érzem.
 A zárkózott ember, aki alapjában véve nem

tudott szeretni - annak ellenére, hogy beszéltél a
mások szeretetéről -, aki nem tudta szeretni a
többieket, félt tőlük, a hideg ember, akinek ereje
saját gyengeségének tudatosításában rejlett,
átalakult benned nyílt emberré, aki keresi a talál-
kozást, aki minden demokratikus érzelgősség nélkül,
mégis demokratikusan választja meg azokat, akiket
övéinek tarthat.

- Te így látod - s én nem szeretném ér-
telmezni ezt a képet. Egy biztos, hogy ha
demokratikusan választjuk egymást, ehhez
kölcsönös választásra van szükség. Továbbá:
a logika, mellyel élek, nem formális, hanem
logikátlan logika, tele van bakugrással és
tekervényes kacskaringóval, s a bizonyosság
a legváratlanabb ponton tűnik elő. Tessék:
nem tudunk újra s újra találkozni egy-mással,
ha nem indulunk el mindannyiszor egymás
felé - és egyetlen lépést sem tehetek a másik
felé, ha nem távolodtam el tőle. Abban a
cselekvésben, ami a találkozás, kell lennie
valaminek, amire nem tudok jobb szót, csak
ezt a személyes kifejezést: magamnak. Enélkül
nem jöhet létre az együtt mint természetes és
szabad létezés. Van nap-pali Nap és éjszakai
Nap, mely a Föld kérge alatt rejtőzik.
„Ébrenlét" és „álom". Az asztronómiai
jelenségek, ha nekem találkozást jelentenek,
szakrális jelleget öltenek. Nem csupán a
nappal és az éj váltakozása, a Hold, a Tejút.
Elhagyod az Otthont, mert a Sark-csillag
vezérel. Ott van a fa, ott van, ahogy a föld
érinti a testedet, ott van a nagy hempergés a
fűben. Ezek a dolgok összefüggnek, ezek
alapvetőek, ezek táplálékot jelentenek, vagyis
a lét éhes rájuk, és jól kell velük lakni. És
belőlük születik az élet.
 Mégsem ez a világ, legalábbis nem az egész

világ ilyen. E z csak része a világnak. A világ a
háborút is jelenti, az agressziót, a kríziseket, a nagy
városokat, a világ az iparosodást is jelenti, a

társadalmi problémákat, a politikai életet. - Igen,
mindez igaz, de én arról a világról beszéltem,
melyet szakrálisan érzékelek, vagyis egy
másik világról. A háborút nem tudom
szakrálisan érzékelni. A nagy városok az más,
azt lehet. Vannak nagy városok, melyben
ugyanazt a borzongást érezhetem, akár az
őserdőben - azt a borzongást, mely



ráébreszt, hogy a lábam másképp emelem,
hogy a lépteim e különös kacskaringón visz-
nek, mintha felfalt volna a tér. Vannak ilyen
városok, bizonyosan. De ezek az épületren-
getegek, ahol egymás nyakán ülünk, azt is
jelentik, hogy az ember nemigen érintkezik a
másikkal, mint valóságos létezéssel, amilyen a
fa meg a patak, inkább csak mint élettelenné
szikkadt valamivel, amilyenek a kísértetek meg
a démonok.

 Egy kérdést kerülgetek jó ideje, mely így
hangzik: az vagy, ami vagy? Ebben ott az el-fogadás,
a megbánás, az alázat, a gőg - minden. Az vagy, ami
vagy ?

 Az vagyok, ami vagyok - olyankor, ha
azokkal állok szemben, akik elfogadnak és
akiknek hiszek: létezés-ember, létezés-szél,
Hold, létezés-fa. És nincs se tervem, se okom,
semmiféle indítékom, távolságom, se
titkolózásom, se halvány félelmem, hogy
elrejtsem, ami vagyok.

 73 októberében, Wrocławban egy szörnyű
sajtókonferenciaszerűségen,* ahol a „Nyitott
Színház" fesztivál résztvevőivel találkoztál, több száz
főnyi hallgatóságodnak az életed két dimenziójáról
beszéltél: a lefegyverkezés, a bizalom dimenziójáról,
melyben elindulunk egymás felé - és a másikról, mely
gyakrabban fordul elő a hétköznapok térképén, az
ütközet, a felfegyverkezés, a fortély, a hazugság, a
stratégia, a taktikázás dimenziójáról. Ha azt
kérdeztem, az vagy-e, ami vagy, e két életdimenzió
összefüggésé-ben kérdeztem, hisz nem csinálhatok
belőled szentet, mert nem vagy szent. Tehát a harc és
az ütközet dimenziójában, amikor a saját javadat
szem előtt tartva, kényszerűségből vagy éppen
meglátszott kényszerűségből felfegyverzetten,
tomboló, erős, kegyetlen emberként lépsz a cselekvés
porondjára, ugyanúgy érvényes ez, mint a
lefegyverkezés és a bizalom dimenziójában, amikor
ama félelem behálózta lényből átalakulsz nyitott és
bizalommal teli emberré? Így van?

- Szeretném, ha így lenne.
 Vannak, akik azt mondják: Grotowski

erkölcstelen, mert mit is javasol? Egy kis, exkluzív,
sajátos módon összeválogatott embercsoport nak
többé vagy kevésbé - de inkább többé - ezoterikus
tapasztalatokat, miközben milliók és milliárdok
születnek, élnek és meghalnak annak a
középszerűségnek a küszködései közepette, mely a
járási kórházban, ahol világra jöttünk, kezdetét vette
és a temetőben ér véget, különféle számjegyekkel
jelölt lakásajtók mögött zajlik, gyárakban, irodákban,
intézetekben. Grotowski erkölcstelen, mert nem vesz
tudomást vagy nem akar tudomást venni a
középszerűségről, mely annyira jellemzi korunkat,
arról, hogy az emberiség túlnyomó többségének a
létért való küzdelem tölti ki az életét. Míg e küzdelem
drámaisága, gondolom, nem függ össze közvetlenül a
szegénységgel vagy a gazdagsággal. Valóban
erkölcstelen vagy?

* Ezzel sajtótájékoztatóval foglalkozott
Mészáros Tamás Grotowski felel? című
(SZÍNHÁZ 1974/2), valamint Pályi András:
Meztelen-e a színház? című írásában
(SZÍNHÁZ 1974/3).

- Azt hiszem, az az erkölcstelen, ha el-
nézem mások nehéz küzdelmét a létért, és
témát találok benne a művészetemhez, ha
megosztom velük az aggodalmamat, miköz-
ben fenntartom magamnak azt a kiváltságos
pozíciót, ami a művészet képviselőjét meg-
illeti.

Vagy abból indulunk ki, hogy minden erő-
feszítés hiábavaló, ami nem járul hozzá köz-
vetlenül az emberi nyomorúságnak és bol-
dogtalanságnak - az emberiség materiális
boldogtalanságának - csökkentéséhez, s akkor
be kell vetni magunkat a harc sűrűjébe,
forradalmárrá kell lennünk, a szó szoros
értelmében, mint Che Guevara tette; vagy
feltételezzük, hogy az emberi faj fejlődése
igen összetett folyamat, s ez azt is jelenti,
hogy a szükségletek, melyek jelentkeznek,
szakaszosan bontakoznak ki, tehát ami ma
exkluzív, az idővel bizonyos hatások és vál-
tozások nyomán olyasmivé lesz, amire azt
mondjuk, általános. Mindenki, aki nem a
legégetőbb politikai tennivalók elvégzésével
foglalkozik, tekintet nélkül arra, hogy a
humanisztika mely ágát műveli, eleve fel-
tételezi, hogy az anyagiak mellett más szük-
ségletek is léteznek. Es akkor már a dolog
természetéből eredően is el kell fogadnia,
hogy e másfajta szükségletek ugyancsak
különfélék. Ott, ahol bekövetkezik az anyagi
javak viszonylagos telítettsége - mondom:
viszonylagos, tehát nem a gazdagságra gon-
dolok, inkább arra, hogy eltűnik az éhezés
réme -, az emberekben felszabadulnak bizo-
nyos szükségletek, melyek kezdetben elrej-
tőzhetnek a színház, a film, a televízió stb.
iránti érdeklődés körében; nagyon sokféle-
képpen kezdődhet ez. De mindezen érdek-
lődés mögül kirajzolódik az önzetlen emberi
érintkezés elementáris és alapvető szükség-
lete. Mert az önzés elválaszthatatlan az élet
taposómalmától, a létért való küzdelemtől.
 Amit elértél, azt a művészet osztályában érted

el, s nem tudlak nem úgy látni téged, hogy
ugrásszerű fejlődésen mentél át, hogy azt ne mond-
jam, technikai ugrás zajlott le benned. Mert mit is
jelent, amikor így fogalmazol: „az, ami a művészet
után van"? Arról van-e szó, hogy a művészet
számodra véget ért, hogy már nem akarsz művész
lenni, csak gondolkodó, filozófus ? Arról van-e szó,
hogy otthagyod a királyságodat, leteszed a koronát,
lemondasz .. .

- Nem vagyok olyan naiv, hogy akkor
mondjak le, amikor már nincs más lehető-
ségem.
 Várj, várj ...
- Hogy addig ragaszkodjam a koronához,

amíg le nem verik a fejemről.
 Várj, várj ! De az emberek kezdenek már nem

bízni benned, egyre többet kérdik, mi az, amit ez
csinál? Képzelj el egy élesnyelvű újság-írót, akivel
lehet, hogy nem akarnál szóba állni, de ő
letámadna: „Elnézést, uram, de nem drámai dolog
önnek lemondania a színházról, melyet oly nagy
sikerrel művelt, olyasmi kedvéért, amit senki soha
nem látott ?" Lehet, hogy ez a kérdés számodra
hülyének és arcátlannak tűnik, de alapjában véve a
felsőbb osztályba lépésről van szó.

- No, ezt fogalmazd meg pontosabban, még
pontosabban.
 Nagy szív és nagy lélek kell ahhoz - bár

egyáltalán nem akarlak tömjénezni -, hogy mi-után
megmásztál egy nagy hegyet, megtagadjad e hegyet,
ahelyett, hogy megállnál, erősen megkapaszkodnál és
azt mondanád: „Ez az enyém !" Ha egy ilyen
hegyről lemegy az ember, ez vagy fáradtság,
gyengeség, oxigénhiány, szívelégtelenség, vagy a
választás aktusa, mely összefügg - s ezek nem azonos
fajsúlyú dolgok - valami magasabb fokú értéssel,
alázattal, olyan fontosabb feladatok és magasabb
csúcsok megpillantásával, melyeket még senki se lát.
Térjünk vissza még a középszerűséghez. Ahhoz,
hogy van sajtó, vannak tömegkommunikációs
eszközök, van egy Intézet, melyet a te neved fémjelez,
vannak híveid, sőt: művészi hit-vallóid. Ha
gyülekezőt fúvatsz, jönnek Izlandból, Hondurasból
vagy épp Radomból, ugye? s te azt mondod nekik:
„Stop my friends - színház? Ez a múlt. Én túl vagyok
mára művészeten." Ők meg azt kérdik maguktól,
vajon ez itta saját farka körül kering, vagy valóban
meglátott valami újat? Én is ezt kérdem.

- Értem.
- Az az érzésed támadt, egy bizonyos ponton, hogy

a színház számodra véget ért, vagy pedig
megpillantottál valamit ezen a ponton, ami több,
mint a színház? Minden kertelés nélkül Így
hangzana a kérdés.
 Akkor beszélhetünk nagylelkűségről, ha

az embernek választása van. Nekem nem volt
választásom. Nekem nem volt választásom
ott fönt a hegyen, mert tudtam, menynyire
omlékony helyen vagyok. Ha fenn ül az
ember a hegyen, akkor elnézheti, hogy
sürögnek-forognak körötte, megvan az
emelvény, lent beállítva a jupiter-lámpák,
várnak és világítanak, az ember köhint egyet
- és íme, ezt már közvetítik is. Ah, köhintett!
De az egész mechanizmus arra az alap-elvre
épül: lényegtelen, hogy ki ül ott fenn, mit
csinál ott fenn a hegyen, az a tény a fontos,
hogy tessék - van valakink, aki ott fenn
tartózkodik. Elkezdődik a bálvány megte-
remtésének és óhatatlan ledöntésének folya-
mata. Még 66-ban, amikor Párizsban a Nem-
zetek Színházában felléptünk, volt egy talál-
kozóm az újságírókkal, ahol azt mondtam:
„Rendben, rendben! Most ezeket a dolgokat
mondják, ezeket a kérdéseket teszik fel, de én
már látom, mi lesz néhány év múlva. Né-
hány év múlva ugyanitt - s ez az Odeon
Színház épületében történt - fellépked majd
valaki e lépcsőn, aki kitalálta, mondjuk, a vad
színházat. Lehet, hogy Montrealból jön, s úgy
hívják, Dupré, lehet, hogy az Elefánt-
csontpartról, és Kumba lesz a neve, nem tu-
dom. Ő belép, s önök ugyanígy itt állnak
majd fényképezőgéppel a kezükben és kije-
lentik: Minden véget ért, semmi sem számít
már, csak a vad színház. Én meg lenn ácsor-
gok majd a lépcső alján, leveszem a kalapom,
és azt mondom neki: adj öt frankot, Kumba.
Én is híres voltam valamikor."

A tömegkommunikáció hatásából követ-
kezik, hogy amíg az ember reflektorfényben
áll, addig ez bizonyos lehetőségeket biztosít



számára. Azzal a feltétellel természetesen,
hogy nem szabad azonosítanom magamat az
alakított figurával. Íme a figura: nem más ő,

mint aki megkapja a díjakat, a címeket, a ki-
tüntetéseket, akit üdvözölnek az államférfiak
vagy fogadnak az uralkodók. Lényeges, hogy
tudjak a figura létezéséről, s ne azonosítsam
vele magamat, mert kreált teremtmény. A
középkorban „egregor"-nak nevezték a
teremtményeket, s hittek benne - én ma is
hiszek benne -, hogy léteznek. Ha az ember
nem azonosítja magát az egregorral, miközben
az létezik, akkor fontos lehetőséget biztosít
számunkra, hogy rendelkezzünk eszközeink
felett. Például azok a kísérletek, melyeket
különböző országokban mostanság végzünk,
ott tehát, ahol nincs állandó bázisunk,
ugyanezen okból eredően költséges kísérletek;
elő kell készíteni a terepet, tartózkodási bázist
kell teremteni, távol a t-zsúfolt városoktól,
több napon át együtt lenni a résztvevőkkel,
olyanokkal, akik nem tudnak ezért fizetni,
mert nem elég gazdagok hozzá. Ha nem
létezne az egregor, akkor nem lenne erre pénz;
senki se adna egy fillért se, mert a dolog
értéke - ha egyáltalán van ilyen, bár én
tudom, hogy van - megfizethetetlen, egyedül
az egregor megfizethető. E szempontból az
egregor létezése célszerű, és nem szabad róla
megfeledkezni. Belépést biztosít bizonyos
emberekhez, bizonyos fórumokra. De egyúttal
igen omlékony valami. Ha csak ülnék a
hegyen és ülnék, akkor előbb-utóbb
elveszteném az eszem, s levernék a fejemről a
koronát. Azt hittem, hogy ez sokkal hamarabb
megtörténik - de megtörténhet holnap vagy
holnapután. A következő szenzáció és
fogyasztási cikk a bálványdöntés. Ah, ab, ott
hever a földön! Letiporták! Soha nem is
létezett! Nem volt, vége van! Egy régi hulla!

Mondják, hogy a táncosnőnek időben abba
kell hagynia a táncolást. Nohát én abba-
hagytam a rendezést az Apocalypsis cum figuris
után. Más vidékre mentem. Ha valaki azt
állítja, hogy nekem továbbra is színházi elő-
adásokat kellene csinálnom, az abból indul
ki, hogy nem voltam rossz rendező, hogy el-
értem valamit e téren, ami biztosítja őt arról,
hogy bízhat bennem. Most, hogy más vidék-
re távoztam, oda, amit parateátrális tapasz-
talatnak nevezek, szükségem van erre a biza-
lomra. Mindezt első személyben mondom,
mert ez a megállapodásunk, de az egész cso-
portról beszélek.

Ha ragaszkodnék a helyemhez ott fenn a
hegyen, ez illuzórikus lenne, mert ama he-
gyen úgysem lehet sokáig megmaradni; az
ilyen típusú érdekeltség nemcsak silány, de
sikertelenségre is van kárhoztatva. Ha az
ember tud erről, akkor bizonyos mérvű sza-
badságot élvez; tudja, hogy a hegyen való
tartózkodásnak nincs tartós jelentősége. Mi
az, ami megmarad? Csakis az, amire kiváncsi
vagyok, az marad meg. Ha elhinném, hogy
örökké ott ülhetnék fenn a hegyen, s
köröttem egyre nagyobb lesz a tömjénfüst,
akkor is le tudnék onnan jönni? Ez a kérdés.

Gondolom, mindezek ellenére lejönnék, mert
oly nagy bennem a kíváncsiság. Egyébként a
kérdés így fel sem verődött, mert jól tudom,
ha nem mozdulnék, akkor is más lépne a
helyemre. Nincs is ezen mit tűnődni. Csak az
a kérdés marad: mire vagyok kíváncsi? Mi az,
ami kísért? Mi az, ami táplálék? Az-e, ami a
színházi munka volt, a színház, az a színház,
melyet a mi civilizációnk ismer - egy
produktum, melyet a pénztárban vásárolt
jegyekért megtekintenek az emberek ? Még az
Apocalypsis cum figuris esetében is erről volt
szó. Ebben az értelemben az is szín-ház. És
feltehetem magamnak a kérdést: tudnék-e
ma előadást csinálni? Előadást, úgy értve:
színházi előadást. Lehet, hogy amit most
csinálnék, jobb is lenne, mint a korábbiak,
mert kinn csinálnám a szabadban. De nem
tudnám rászánni magam e munkára. Ha
felmérem, hogy mit kerestem a színház
vidékén (a magam és a hozzám közelállók
látásmódja szerint), az már megtörtént. Meg-
ismételjem? Konzerváljam, még egyszer, még
egyszer és még egyszer? Folyton ugyanazt?
Ugyanazt: még egyszer? Az a rendeltetésünk,
hogy mindig új horizont felé forduljunk,
amelyre igazán kíváncsiak vagyunk. A
következő horizont nem nevezhető ugrásnak,
mert ha nem lett volna az előző, nem
bontakozott volna ki a jelenlegi sem.

- Fenn voltál a hegyen, és lejöttél róla. Lejöttél.
Világgá mentél. Nem a művészi utazásokról beszélek
most, mert az más kérdés. A szó szoros értelmében
világgá mentél, az utazási irodák védőoltása nélkül,
a véletlenre bízva magad, autóstoppal, gyalog meg
ahogy adódott, csak menni szabadon, szabadon,
aludni, ahol rád esteledik. Mentél szembe a
veszélyekkel, kiprovokáltad őket. Miért hívtad ki a
sorsot, mit kerestél, miközben vándoroltál, mire
emlékszel, mi maradt meg a fejedben ?

- Nincs miről számot adnom, ez egy nagy
vakáció volt. Ha most elkezdenék beszámolni
a nagy vakációról, akkor a következő vakációt
eleve azzal a gondolattal csinálnám végig,
hogy majd elmesélem. És nem tudom,
mennyire mesélném az igazságot s mennyi-re
engednék a mítosznak. De az utak nem a
hegyről való lejövetel után ahogy te nevezed
ezt - következtek, hanem mintegy meg-
előzték. Volt ugyanis egy időszak, melyben a
tehetetlenségem, a természetes, velem
született tehetetlenségem, az ismeretlentől
való félelmem, az az érzés, hogy ha kilépek a
klasszikusan ismert művészeti ág köréből,
őrültséget követek el, hogy e lépés rosszul
végződhet, megakadályozott abban, hogy kép-
telennek érezve magam valaminek a folyta-
tására, amit szép, de lezárult fejezetnek te-
kintettem, nem volt elég erőm és bátorságom,
hogy új fejezetet nyissak.

- Ebben nyilván ellentmondás rejlik. Így hatá-
roztad meg magad, „A z vagyok, ami vagyok", vagyis
elengeded magad, és nem kötődsz erőszakolt
követelményekhez, s közben az, amiről most beszélsz,
mintha valami heroikus magatartás lenne.

- Nem, szó sincs heroikus magatartásról. A
szabadság feltételezi az akaratot, ami eti

mológiailag is nyilvánvaló.* Átengedni ma-
gam Valakinek,' Valaminek, ez nem ugyan-
az, mint megengedni magamnak mindent,
ami tetszik. Abban az időben valamihez mát
nem volt eléggé szívem, valami máshoz pedig
nem volt elég bátorságom. Mit tehettem
ebben a helyzetben? Folytathattam volna a
régit, de ehhez igen erős jellemnek kellett
volna lennem, mert ebben feltétlen lett volna
valami nagyon hitvány - hisz idővel minden
olyan lesz, akár a kövekkel megrakott tarisz-
nya; elrejtőzhettem volna egy betegségben,
igaz, ez nem rossz kiút; lehettem volna pro-
fesszor, rektor, létrehozhattam volna valami
extra színházi főiskolát, amire egyébként
gondoltam is. Nagyon megosztottnak éreztem
magam, mert már kézzelfogható volt
számomra, amit ugyan még csak bizonyos
mértékig tapasztaltam, de már tapasztaltam:
a valóságos emberi érintkezés lehetősége, de
közben ott volt a saját, tisztán biológiai
lustaságom.

A test lustasága?
- Igen. Rendszerint úgy van velem, hogy

amikor tudom, mit tanácsoljak másoknak,
akkor többé-kevésbé azt is tudom már, hogy
igazán mire van szükségem. Másoknak tehát,
akiknek jót akartam, azt tanácsoltam, hogy
menjenek csavarogni. Mígnem - hasonlóan
ahogy ez egyszer-kétszer már megesett velem
az életben - rájöttem, hogy nekem is
ugyanezt kell tennem.

Aztán nagyon nehéznek éreztem. Aztán
hatalmas öröm fogott el. Majd egyik is, másik
is, egyszerre. És a bizonyosság érzése. Es az
az érzés, hogy lehetséges, hogy létezik ilyen
szervezet, azaz, hogy bizonyosan nem
herkulesi dolog ez, hanem bízhatok a
szervezetemben, másképp szólva, bízhatom
magamban. Találhatok másik emberi lényt,
olyat, amilyen én vagyok, aki jártas ugyan-
ezen a vidéken. E legelső találkozások lénye-
ges tapasztalatot jelentettek. Természetesen
minden dolog kimerül Az autóstop például
csodálatos, ragyogó eszköze a véletlennek, a
nyitott út érzését kelti - nem tudom, hol, itt,
ott, minden útkereszteződés lehetőség, mely
valahova vihet, egy szeszély, vagy egy lökés,
vagy a közönséges véletlen elegendő hozzá,
vagy annyi, hogy alkalmi útitársunk,
útitársnőnk azt mondja: „Megyünk?" Igen
fontos dolog ez, de egy ponton kimerül. Így
érzem egy ideje. Es a városban való bolyon-
gás is kimerül. Talán egyszerűen csak menni
kellene -- nem tudom.

Nem úgy történt, hogy kezdettől ismertem
volna az emberi kapcsolatteremtés mód-ját.
Bonyolult, rövid ideig tartó, általam túl-
mitologizált kapcsolataim voltak. Nagyon
sokféleképpen alakult. Az is előfordult, hogy
napokig egyedül voltam. Ez is előfordult.
Ilyenkor hangosan beszéltem magamhoz, s
ez volt az elmélkedés. Mert kérdéseket tettem
fel magamnak. Sokkal később bekövet-

* A szabadság (wolność) és az akarat (wola)
a lengyel nyelvben etimológiailag rokon
kifejezések.



kezett egy másfajta korszak . . . egy korszak,
amikor már nem akartam beszélni, megne-
vezni, fogalmakkal megjelölni azt, amit az
érzékeim közöltek velem.

- Mit tettél, hogy azok, akiktől te régebben fél-tél,
most ne féljenek tőled?

- Nem féltek tőlem - bizonyos kivételektől
eltekintve. Azokra gondolok, akik bárkitől
tartanak, ha nem konvencionális a kinézete.

- Nem a kinézetről beszélek, nem .. .
- Másképp van ez. Útközben a legegysze-

rűbb dolgok fordulnak elő az emberrel - enni
kell valamit, útnak kell indulni . . . Előfordul,
hogy az olyan anyagi jellegű ajándékok a
legértékesebbek, mint például valaki odahajít
egy marék cigarettát a tovarobogó
teherautóról, amikor nincs már egy szál se, s
csak ül az ember az út mentén, mert nincs, ami
beolajozza. És akkor puff, egész cigarettaeső.
Ez a cigaretta valami nagyon személyes dolog,
valami kétszeres, háromszoros, sokszoros...

 Féltéł-e már másképpen - másképpen, mint
régen?

 Néha féltem fizikailag, hogy valaki meg-
támad, megöl.

 Akkor hát elmúlt az a másokkal való érint-
kezéstől, mindenfajta megfoghatatlan kapcsolattól
való rettegés ?

- Az, amikor mindez eldőlt és megoldódott,
már más találkozásokat és más időt jelentett,
későbben. Ez már annak a vidéknek az ideje
volt, ahová eljutottam, amikor nyilvánvalóvá
lett számomra, hogy az életemben a színház
végleg a múlté.

- Amikor a vándorlásodról faggatlak, ama kezdeti
vándorlásról, mely a lustaság évei után következett,
ahogy te nevezted ezt, nem azért te-szem, mert az
útvonalra lennék kíváncsi, vagy az úgynevezett úti
kalandjaidra, hogy találkoztál-e kobrával vagy
.sárkánnyal, melynek levágtad a fejét. A személyes
próbatételedre gondolok, arra, hogyan tudatosult
benned, hogy le kell jönni a hegyről, szétnézni,
közelről szemügyre venni ...

 Nem, másképp volt. Meg kellett harcol-
nom magammal azért, hogy lejöjjek a hegy-
ről. Meg kellett érlelődnie, hogy úgy mond-
jam, kézzelfoghatóvá kellett válnia annak,
hogy nem megyek tönkre, ha nincs elég erőm,
hogy ellentmondjak a kísértésnek, mely afelé
hajt, ami természetes.

- Vándorlásod közben tehát nemcsak az önma-
gadhoz és másokhoz való viszonyodat oldottad meg,
hanem a színház és - a te kifejezéseddel élve - a
parateatralitás kérdését is. Meg tudnád határozni ezt
pontosabban ?

 Megpróbáltam összeszedni az okokat,
melyek azokban az években vándorlásra ösz-
tönöztek, nehezebb lenne meghatároznom,
hogy a többieket milyen motívumok indították
útnak. Úgy éreztem - bár ez mítosz is lehet -,
hogy kétféle szomjúság fonódik össze abban,
ami az útnak indulás forrása: először is, hogy
vágyom a szabadságra, melyet a bőrömön
érzek - hogy annak tartsam magamat, ami
vagyok; másodszor hogy vágyom Valamire
(Valakire), egy másikra, egy harmadikra,
akivel közös hullámon vagyunk.

S ez nemcsak ember lehet, bár ezzel egyálta-
lán nem valamiféle túlvilági szellemekre cél-
zok. Csak arról beszélek, ami látható, ami élő.
A szél is él, és a levegőt is lehet látni. A
növény is élőlény, teremtmény, mozgásban
van. Érintkezés. Ez csak később tárul fel
igazán, magában a cselekvésben. Nem abban,
hogy úton vagyok, hanem hogy helyet
változtattam. De az út impulzust jelent, mert
felborítja a megszokott életrendet. Te-hát
rejlik benne valami értelem, hogy úgy
mondjam, az éhezés értelme.

Felteszem, hogy hozzám hasonlóan a töb-
biekben is, amikor útnak indultak, reálisabb
volt e szükséglet tudata, mint maga a szük-
séglet, mégsem látok ebben semmi rosszat
vagy téveset.

Hiszen ha mindennek így kellett történnie,
ha kibontakozott előttünk a szükséglet, a kí-
sértés is, az útrakelés kényszere is, az is, ami
belőle, az is, ami utána következett, akkor a
csoportunknak, mely kezdetben csak művészi
csoportosulás volt, ki kellett szélesednie, ki
kellett nyílnia. Arra szomjaztam és szom-
jaztunk, hogy eljöjjenek hozzánk és velünk
maradjanak azok, akik az Út szükségét, kí-
sértését, kényszerét érzik. S nem pedig azok,
akik a színházban a művészetet keresik.

Említetted, hogy lemondva a színházról - a
civilizációs értelemben ismert színházról:
mint alkotói termék készítéséről -, de meg-
őrizve a korszakból, ebből az alsóbb osz-
tályból azt, ami az érintkezésre való éhség, a
dolog erejénél fogva a gondolkodó, a filozó-
fus pozícióját kell elfoglalnom. Gyakran ta-
lálkozom ezzel a következtetéssel, de ez téve-
dés. Használom azt a komputert, ami az érte-
lem, de bizonyos vagyok benne, hogy nem ez
a forrásom. Tagadhatatlan, hogy szolgá-
latomra lehet az előrelátásban, valószínűsé-
gek számbavételében - mikor milyen veszély
fenyeget, mikor mit kell kikerülnöm -, de
nem köszönhetek a komputernek semmiféle
káprázatot. Ha azt mondom: komputer, akkor
azt mondom: értelem, azt mondom: in-
tellektus, azt mondom, beprogramozás, de az
is, amit tudásnak, ismeretanyagnak, tudo-
mányos felkészültségnek nevezünk. Soha
nem éreztem és ma sem érzem, hogy itt lenne a
forrás. De nem nézem le ezt a komputert.
Hivatkozom rá, beprogramozom, használom.
Fontos, hogy jól működjön, mert különben az
ember, útban ahhoz, ami lényeges, amit a
valódi szükséglet diktál neki - egész valóm
szükséglete, a bőrömig, a bőrömmel együtt -
könnyen kisiklik, megcsúszik egy
banánhéjon.

Van egy pont, ahol kiderül, hogy az ember
önmagára redukálhatja magát, arra, ami; nem
a maszkjaira, nem a szerepeire, nem a
játékaira, nem a kulcsaira, nem az önmagáról
alkotott képére, nem az öltözetére - csak ön-
nönmagára. Továbbá: ez az önmagamra való
redukálás csak egy másik létezés tekintetében
jöhet létre.

Amikor létrejön az érintkezés, amikor az
ember már egyáltalán nem fél, ez olyan,
mintha kioldódnának bizonyos kötelékek,

fékek, mintha minden öröm lenne,. mintha az
egész életfolyamat öröm lenne bennünk,
mintha mi magunk lennénk az életfolyamat.
Ha szemben állunk a sugárzással, akkor a su-
gárzás bennünk van, ha a vízben vagyunk,
a k k o r . . .

Áttérve arra, hogyan hagytam magam mö-
gött a színházat, azt mondhatom, hogy kez-
detben igen keveset tudtam: semmiféle his-
tória, semmiféle mese, semmiféle történet er-
ről vagy arról - ez egy ; kettő - hogy azokkal,
akik ide jönnek, kölcsönösen válasszuk egy-
mást. A sajtó nyelvén úgy lehetne mondani,
hogy ez olyan ösztöndíj, mely előzetes beál-
lítottságot igényel, és nem hozzáértést. To-
vábbá tudtam, hogy annak kell megtörténnie,
ami az élőlények érintkezésében a leg-
egyszerűbb, ami a leginkább elementáris,
legintimebb; hogy megvannak ugyan a sza-
kaszai, a fokozatai ennek, de nem lehet rítus -
abban az értelemben, ahogy a megkomponált
szertartás az -, mert egyszerűbbnek kell
lennie a rítusnál. Hogy olyan dolgokra kell
épülnie, amilyenekre a megismerési folyamat
épül, ahogy osztozunk a szubsztanciában,
ahogy osztozunk az elemekben - a szó ar-
chaikus jelentésében, de anélkül, hogy gon-
dolnánk erre az archaikus jelentésre -, ahogy
megosztjuk egymással a teret, megosztjuk a
vizet, megosztjuk a tüzet, ahogy megosztjuk
a futást, megosztjuk a földet, megosztjuk az
érintést. Létezik ilyen kitörés, létezik az ér-
dek és a félelem határainak ilyen áthágása,
létezik a találkozás, mely a szélhez, a fához,
a földhöz, a vízhez, a tűzhöz, a fűhöz fűz. És
a találkozás velük: a széllel, a fával, a földdel,
a vízzel, a tűzzel, a fűvel, az Állattal. És a
röpülés megtapasztalása. Az ember kitalál
mindenféle történetet másokról és magáról,
és minden feltárulkozás az érintkezés felé
fordul. Annak, amiről beszélek, igen kényes
feltételei vannak. Mégis, hiszem, hogy
valamiképp széleskörű lesz, nem marad oly
kétségbeejtően kevés ember tapasztalata.

- És mondd, nem tölt el szomorúsággal, hogy
mindazok közül, akik szeretnének ezzel foglalkozni,
mert megvan rá a hajlamuk, ama sajátos
adottságaik, csak kevesen engedhetik meg maguk-
nak, mert a többieket agyonnyomják az élet terhei?

- Elég ijesztő ez nekem, eléggé fáj, de re-
mélem, hogy mindezek ellenére sikerül őket
megtalálnom. Nem tudom viszont, hogy
valóban sikerül-e? Talán sikerül másnak.

Pályi András fordítása

* Jerzy Grotowski színházi tevékenysége
körül sok vita folyt a magyar sajtóban is, s
nem kevésbé visszhangra talált újabb mű-
ködése is, melyet ő maga „parateátrális
tapasztalatnak" nevez. A fenti interjút, mely-
ben Grotowski személyes fejlődéséről és
művészi munkájához való viszonyáról be-
szél, dokumentumként közöljük. A beszél-
getést a varsói Kultura című hetilap szer-
kesztője készítette 1975-ben, ebben a lapban
látott először világot. A fordítás a wrocławi
Teatr Laboratorium által kiadott Teksty c.
kötet alapján készült.


