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után már volt némi képem arról az emberről,
akit megformálok. Jártam-keltem a színpadon,
nem csináltam semmit. Kerestem, kutattam,
gondolkodtam. Úgy kezdődik a darab, hogy
Lázár kinyitja a boltot. Egészen egyszerű kis
tény ez, de nézzük meg, mi van mögötte? Azt
csinálom, hogy kijövök a kuckómból és
kinyitom az ajtót. Ez rendben van. De ez még
nem mutat semmit. El kell döntenem, hogy
milyen lelkiállapotban vagyok akkor. Jól
aludtam, álmatlan volt az éj-szakám, jobb vagy
bal lábbal keltem fel. Ezt el kellett dönteni
éspedig abból kiindulva, hogy az üzlet
gyalázatosan megy, a csőd szélén áll, tehát én
nem lehetek jókedvű, hiszen nem valószínű az
életben sem, hogy ha egy kereskedő a csőd
szélén áll, táncolva nyitja a boltajtót. Tehát
leszögezhető, hogy ilyen lelkiállapotban kell
indítanom a darabot. Mi következik ezután?
Samuka megijeszt. Mit csinálok én ilyenkor?
Jól szájon vágom. Próbáltam kergetni,
ráordítani. Tehát cselekedtem. Most meg kellett
állapítanom azt, hogy ebben az esetben hogy
cselekedne ő, Lázár. Semmi esetre sem or-
dítana, mert lejönne Karnyóné, akitől mégis
tart, mert kenyéradója. Szeretné pofonverni
Samut, de nem teszi, mert nincs rémesebb,
mint végighallgatni, ha egy hülye gyerek sírva
panaszkodik, valamint az első okból is. Ezt
sem teszi. Mit tehet? Visszafojtja indulatait,
inkább belemerül munkájába, nehogy elfogja a
kísértés. Íme, így indul a darab.

Alig telt el a függöny felmenetele óta egy
perc, és íme, már hány fizikai cselekvés történt.
A belső pszichológiai cselekvés, az el-
keseredés egy olyan fizikai cselekvést váltott
ki, amely megmutatkozott az üzletnyitás
módjában, vagy az üzlet felseprésében; a
Samu iránti düh is kivált egy fizikai cselekvést,
akkor, amikor meg akarja verni, de nem meri. A
helyes cselekvés feltétlenül helyes érzést kelt
életre. Ezen az úton kell az-után továbbhaladni,
hogy elérje az ember azt az alkotófolyamatot,
amelyet Sztanyiszlavszkij átalakulásnak nevez.

GELLÉRT ENDRE Kedves Elvtársak! Azt
hiszem, még három óra hosszat is együtt
tudnánk lenni. Bizonyára lesz még alkalom,
hogy ezekről a kérdésekről beszélgessünk.

Nagyon köszönöm a részvételeket, és
köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm azt,
hogy ilyen alaposan foglalkoztat benneteket a
művészet."
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annak kérdések, amelyek értelmetlenek.
„Jelent-e valamit Sztanyiszlavszkij az új
színház számára?" Nem tudom. Van-
nak új dolgok, amelyek olyanok, akár a
divat. És vannak új dolgok, melyek ősiek,
mint az élet forrása. Miért kérdezed,

jelent-e Sztanyiszlavszkij valamit az új színház
számára? Próbálj magad válaszolni
Sztanyiszlavszkijnak, s válaszod akkor nem
tudatlanságon fog alapulni, hanem a dolgok
gyakorlati ismeretén. Nyisd meg magad mint
létezést, s kiderül, vajon alkotó ember vagy-e
vagy sem. Ha igen - vala-miképpen túlhaladsz
rajta; ha nem - hűséges vagy hozzá, ám
meddő maradsz.

Nem szabad ilyen kérdéseket feltenni: „Vajon
fontos-e ma számunkra Sztanyiszlavszkij?" -
Ha számodra jelent valamit, ne kérdezd, miért.
Ne kérdezd, fontos-e mások vagy általában a
színház számára. „Vajon A színész munkája ak-
tuális könyv-e ma is?" Ez a kérdés ugyanazon
okból értelmetlen. Mit jelent a színészi munka
ma? A kérdésben benne van, hogy létezik, s
olyan, amilyen; és a dolgok természeténél fogva
a munka is más kell, hogy legyen, mint tegnap
volt. S mostanában a munkavajon mindenki szá-
mára ugyanaz? A te munkád létezik. Tehát rá-
kérdezhetsz: vajon lényeges-e ez a Sztanyisz-
lavszkij-könyv a munkádhoz. De ezt ne tőlem
kérdezd. Senki sem válaszolhat más helyett.
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Az e probléma körül tapasztalható félreértések
abból adódnak, hogy nagyon sok embernek ne-
héz technika és esztétika között különbséget
tenni. Tehát azt tartom, hogy a Sztanyiszlavsz-
kij-módszer az európai színház egyik legna-
gyobb ösztönzője volt, különösen a színészne-
velésben, de távol áll tőlem az esztétikája.
Sztanyiszlavszkij esztétikája korának,
országának, egyéniségének terméke. Mi
magunk is sajátos összegzői vagyunk
hagyományainknak és szükségleteinknek.
Olyan dolgok ezek, melyeket nem lehet egyik
helyről a másikra átültetni anélkül, hogy ne
merevednénk sztereotípiákba, sablonokba,
olyasvalamibe, ami már létrejötte pillanatában
is halott. Ez egyaránt vonatkozik Szta-
nyiszlavszkijra, ránk és mindenki másra.
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Szakmai vonatkozásban Sztanyiszlavszkij mód-
szerén nevelkedtem. Valamiképpen hittem a
profizmusban. Ma már nem hiszek. Kétféle spa-
nyolfal létezik, kétféle menekülés. Lehet a dilet-
tantizmusba menekülni, miközben azt
„szabadságnak" nevezzük. És lehet a
profizmusba, a technikába is. Mindkettő
bocsánatos bűn. Vala-mikor hittem a szakmai
tudásban. E téren Sztanyiszlavszkij a
példaképem volt. Pályám elején az ő
technikájából merítettem. Magatartása, amely
minden korszakában képessé tette a
megújhodásra, sajátos kiindulóponttá vált szá-
momra.

Sztanyiszlavszkij mindig úton volt. A szakma
kulcskérdéseit vetette fel. Ami a válaszokat illeti
- itt inkább Iátok különbséget kettőnk között. Ám
nagy tiszteletet érzek iránta. És gyakran gondo-
lok rá, amikor azt látom, hogyan lehet a dolgokat
összezavarni. A tanítványok... Azt hiszem, hogy
ez rám is vonatkozik.

Az igazi tanítványok sohasem tanítványok.
Sztanyiszlavszkij igazi tanítványa Mejerhold volt.
Aki nem alkalmazta skolasztikusan a rendszert.
Egyéni választ adott a kérdésekre. Inkább ve-
télytársa volt Stanyiszlavszkijnak és nem az a
fajta középszer, aki időnként felkiált, hogy nem
ért egyet mesterével. Volt meggyőződése, vál-
lalta önmagát. Meg is fizetett érte. Sztanyisz-
lavszkij igazi tanítványa volt Vahtangov is. Nem
szállt szembe Sztanyiszlavszkijjal. Amikor
azonban a saját gyakorlatában alkalmazta a
„szisztémát", ezt olyan egyénien tette,
színészeihez való viszonyát annyira
meghatározón (természetesen számított a kor
hatása, a végbemenő változások, az új
generáció világlátása is...), hogy előadásai
egészen mások lettek, mint
Sztanyiszlavszkijéi.

Sztanyiszlavszkij öreg bölcs volt. Tanítványai
közül leginkább Vahtangovot fogadta el. Amikor
a Turandot hercegnő bemutatóján sokan azt
hitték, hogy nem lesz hajlandó elismerni az
annyira más, tőle oly idegen előadást -
Sztanyiszlavszkij maradéktalanul igenlő
álláspontra helyezkedett. Tudta, hogy
Vahtangov ugyanazt tette, amit korábban ő
maga is tett: egyéni választ adott azokra a
kérdésekre, amelyeket a hivatása tett fel neki; a
kérdésekre, melyeket magának feltenni
merészelt, kikerülve a sablonokat, még
Sztanyiszlavszkij sablonjait is.

JERZY GROTOWSKI

VÁLASZ STANYISZLAVSZKIJNAK
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Jerzy Grotowski és Eugenio Barba Olasz-
országban (1988)

Ezért mindig, amikor alkalmam adódik rá, elis-
métlem, hogy nem vágyódom tanítványok után.
Bajtársakra tartok igényt. Bajtársi viszonyra tö-
rekszem. Hittestvérekre van szükségem, még
olyanokra is, akik messze vannak, s bár befo-
gadnak tőlem eredő impulzusokat, mégis első-
sorban önnön természetük ösztökélésére hall-

gatnak. Más viszonylatok terméketlenek: vagy
zsarnokot hoznak létre, aki a színészeit dresszí-
rozza rám hivatkozva, vagy dilettánst, aki a ne-
vemmel takarózik.
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Alapjában véve csak arra vállalkozhatom, amire
előttem mindenki: hogy feledjem saját Szta-
nyiszlavszkij-mítoszomat, nem törődvén azzal,
hogy a másoké mennyire bizonyul valósághű-

nek. Amikor elkezdtem tanulmányaimat a szín-
művészeti főiskola színészszakán, a színházról
szerzett tudásom Sztanyiszlavszkij elvein ala-
pult. Mint színészt megbabonázott Sztanyisz-
lavszkij. Fanatikus híve voltam: azt tartottam,
hogy ő az a kulcs, amely az alkotómunka minden
zárját képes felnyitni. Jobban akartam érteni őt,
minta többiek. Sok munkát fektettem abba, hogy
mindent, amit csak lehet, megtudjak arról, amit
mondott, vagy amit vele kapcsolatban mások
mondtak. Ez a pszichoanalízis törvényeinek
megfelelően az utánzás korszakától a lázadásig,
azaz a kísérletig vezetett, hogy végre megtalál-
jam önmagam. Hogy képes legyek mások szá-
mára ugyanolyan fontos szerepet betölteni a
szakmában, amilyet az én számomra ő töltött
be... Később rájöttem, hogy ez veszélyes út, és
nem az igazi. Kezdtem azt hinni, hogy ez talán
csak egy új mitológia volt.

Amikor rájöttem, hogy milyen illuzórikus az a
próbálkozásom, hogy saját módszert dolgozzak
ki, és hogy egyáltalán nem létezik semmilyen
ideális szisztéma, amely kulcsot adna az alkotó-
munkához, akkora „módszer" szó jelentése szá-
momra megváltozott.

Van olyan kihívás, melyre mindenkinek saját
választ kell adnia. Mindenkinek önmagához kell
hűnek lennie. Mindez nem mások kizárásához
vezet, ellenkezőleg - mások bevonásához. Éle-
tünk más emberekkel való kapcsolatainkon
alapszik, és éppen a többi ember jelenti szá-
munkra az eleven életet, életünk lényegét. Sok-
féle szükségletünk és sokféle tapasztalatunk
van. Igyekszünk úgy értelmezni őket, mint vala-
miféle üzenetet, melyet a sors, az élet, a
történelem, az emberi faj avagy a
transzcendencia intéz hozzánk... (Az
elnevezéseknek egyébként nincs
jelentőségük.) Mindenesetre az élettapasztalat,
a kérdés és az igazság szellemében fogant
alkotás a válasz. Minden azzal az erőfeszítéssel
kezdődik, hogy ne titkoljunk el semmit, és ne
hazudjunk. Ekkor a módszerrel - ezúttal
szisztémát értve rajta - nem törődünk. Nem lé-
tezhet másként, mint kihívásként vagy felszólí-
tásként. És soha nem lehet előre tudni, milyen
választ ad rájuk valaki más. Nagyon fontos
felkészülnünk arra, hogy mások válasza
különbözik a miénktől. Ha ugyanolyan, akkor
szinte bizonyos, hogy valamelyik válasz hamis.
Ezt meg kell érte-ni: ez a kiindulópont.

Hasonlóképpen korlátozott a profizmus fogal-
ma. Meglehet, a színház mélyén helye van vala-
miféle tiszta profizmusnak. De ez nem annyira lé-
nyeges, hogy egész életünket ennek szenteljük.
Ha azonban erre van igény, akkor bele kell vetni
magunkat maradéktalanul. De elég fontos-e a
színház ahhoz, hogy egész életünket neki szen-
teljük? Azt hiszem, hogy a színház ma olyan,
mint egy elhagyott ház; szükségtelen valami,
olyasmi, ami nem nélkülözhetetlen. Még mindig
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nem hisszük el, hogy ezek már csak romok, felté-
telezzük, hogy még működhetnek. Ám kialakul-
tak már az emberi tevékenységnek olyan szférái,
melyek elfoglalhatják a színház helyét. Nem csak
a film, a televízió, a musical. Arról van szó, hogy
eltűnőben van a színháznak a múltban oly nyil-
vánvaló funkciója. Inkább a kulturális szokás
működik, semmint a szükséglet. A kulturált
emberek tudják, hogy színházba járni illendő.
Általában nem az előadásért mennek
színházba, hanem kulturális kötelességből.
Mindenhol azon töprengenek, miként
szervezzenek közönséget, hogyan lehetne
hatásosabban becsalogatni avagy
bekényszeríteni a nézőket a színházba. Néhol
ezt a bérleti rendszerrel oldják meg, másutt a
pornográfiával. Hogyan lehetne mindenáron
megtölteni a nézőteret? Azt gondolom, hogy ma
már helyénvalóbb színház helyett romba dőlt,
szinte elhagyott házról beszélni.

Nos hát, a kereszténység kezdetén az igaz-
ságkeresők elhagyott helyeken teljesítették kül-
detésüket. Vagy félrevonultak a sivatagba (nem
hiszem, hogy ez természetes, ámbár életünk bi-
zonyos szakaszában szükség van rá, hogy aztán
visszatérhessünk), vagy romos házakba költöz-
tek, ahol arra voltak ítélve, hogy esetleg nem ta-
lálják meg őket - hétköznapi mércével mérve
talán őrültek voltak.

A profizmus tisztelete egyre távolabb áll
tőlem. Önálló rendezői tevékenységem első
szakaszában megértettem, hogy a dilettantizmus
az a paraván, amely mögé a színész elbújik a
kitapintható és konkrét őszinteség elől. Semmit
sem csinál, viszont megvan az a jó érzése, hogy
vala-mi mégiscsak történik. Erre vonatkozólag
nem változtattam meg a véleményemet. De a
technika is paravánul szolgálhat. A különböző
eszközöket, fogásokat gyakorolhatjuk, nagy
mesterek lehetünk ebben, és zsonglőrködhetünk
velük, hogy fitogtassuk a technikánkat, és
közben magunk ne tárulkozzunk ki. Paradoxon,
hogy túl kell jutni a dilettantizmuson is, a
technikán is. A dilettantizmus a szigorú
szabályok tagadását jelenti. A szigorú szabály
erőfeszítés arra, hogyne tévedjünk illúziókba.
Amikor nem vagyunk őszinték, és bebeszéljük
magunknak, hogy cselekedtünk, akkor csak
valami artikulálatlan és amőba-szerű valami
jöhet létre. A technikából csak azt kell
elfogadni, ami felszabadítja az emberi gát-
lásokat.
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Sztanyiszlavszkij iránt nagy, mély és sokoldalú
tiszteletet érzek. Tiszteletem két pilléren nyug-
szik. Az egyik állandó törekvése az önreformra,
előző munkakorszakainak szüntelen megkérdő-
jelezése. Nem abbeli igyekezetéből eredt, hogy
korszerű maradhasson. Valójában az igazság

keresésének következetes útja volt ez. Útja so-
rán megkérdőjelezte saját újításait is. És ha útke-
resése a fizikai cselekvés módszerénél
abbamaradt, ez nem azért történt, mert abban
megtalálta a szakma legnagyobb igazságát,
hanem azért, mert a halál félbeszakította a
további kutatást. A másik dolog, amiért nagyon
tiszteltem Sztanyiszlavszkijt, megfeszített
gondolkodása a gyakorlat és a konkrétum
szintjén. Hogyan érintsük meg azt, amit nem
lehet megérinteni? A titkos, titokzatos
folyamatokhoz valóságos utakat akart

Ryszard Cieślak és Stanistaw Ścierski az Apo-
calypsis cum figuris előadásán (1975)

találni. Nem eszközöket - azok ellen harcolt,
„közhelyeknek" tartotta őket -, hanem utakat.
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A fizikai cselekvés módszere új, s egyben utolsó
szakasza útkereséseinek, melyben Sztanyisz-
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lavszkij kétségbe vonta előző felfedezéseit. De e
nélkül az előzetes megalapozó munka nélkül bi-
zonyára nem tudta volna megtalálnia fizikai cse-
lekvés módszerét. S éppen ebben a korszakban
tett olyan felfedezést, amely megvilágosodás-
nak fogható fel: nevezetesen, hogy az érzelmek
nincsenek alárendelve akaratunknak. Korábban
ez még nem volt számára világos. Kereste a
híres „érzelmi emlékezetet". Úgy vélte, hogy a
különböző érzelmekre való emlékezés
lényegében magukhoz az érzelmekhez való
visszatérést rejti magában. Hitt abban, hogy az
érzelmek az akaratnak vannak alárendelve, s ez
hiba volt. Az életben nem nehéz ellenőrizni, hogy
az érzelmek függetlenek akaratunktól. Nem
akarunk szeretni valakit, és mégis szeretjük.
Avagy fordítva: szeretni akarunk valakit, és
képtelenek vagyunk rá. Az érzelmek
akaratunktól függetlenek, éppen ezért
Sztanyiszlavszkij tevékenységének utolsó
szakaszában arra helyezte a hangsúlyt, ami alá
van rendelve akaratunknak. Például: az első idő-
szakban rákérdezett arra, hogy milyen érzelmek
elérésére törekszik a színész a különböző jele-
netekben. És az úgynevezett „akarati dolgokra"
koncentrált. Ámbár akarhatunk „akarni", ez
mégsem ugyanaz, mint az a tény, hogy „aka-
runk". A második szakaszban tehát azt hangsú-
lyozta, hogy mit kell tennünk, hiszen a cselekvés
akaratunktól függ.

Csakhogy - mi a cselekvés? Azok, akik a fizi-
kai cselekvés terminológiájának csak a felszínén
maradtak, azt hitték, hogy ez a kifejezés azt je-
lenti: sétálni, dohányozni stb. Más szóval, hogy a
fizikai cselekvések a hétköznapi élet egyszerű
akciói. Ez naiv felfogás. Mások, akik az előző
korszak Sztanyiszlavszkiját kedvelték jobban, az
„érzelmi emlékezet" terminológiára hivatkozva
egyre csak a fizikai cselekvésre vonatkozó meg-
állapításait ismételgették, például: „X nem ked-
veli azt az embert, tehát tenni akar ellene valamit,
erőlködik, hogy mit is csináljon", és így tovább.
Ez sem fizikai cselekvés csupán. Voltak olyanok
is, akik összetévesztették a játékot a fizikai cse-
lekvéssel.

Sztanyiszlavszkij felfogásában a fizikai cse-
lekvések a viselkedés alapelemei, közönséges
cselekvések, valóban fizikaiak, de feltételezik a
másik ember reakcióit. „Nézek, nézek a szemé-
be, igyekszem hatalmamba keríteni őt. Figye-
lem, ki van mellettem, és ki ellenem. Nem nézek
senkire, mert nincsenek érveim." Minden, még a
legkisebb erő is a testben, amely valaki felé vagy
felém irányul, fizikai cselekvés - hallgatni, néz-
ni, cselekedni a tárggyal, megtalálnia támponto-
kat. Nézünk és látunk, de nem úgy, minta rossz
színész a rossz előadásban: néz, de nem lát. A
rossz színész vak és süket, amikor a többiekről,
partnereiről van szó, és ezt apró trükkökkel
leplezi. E módszer sikeres alkalmazásával el
lehet vezetni a színészt a színlelt őszinteségtől
a fél

őszinteségig. Az előadás koncepciója szem-
pontjából ez már eredmény. Ha a rendező mes-
tere az eredményes munkának, hozzásegítheti
az őszinteséghez a színészt. De szeretném
megjegyezni, hogy a profizmus kultuszától eltá-
volodva megváltoztattam az eredményességről
alkotott felfogásomat is.
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Sztanyiszlavszkij „egész művészi pályája" pél-
dát adott rá, hogy a színészi munkára fel kell ké-
szülni. Megfogalmazta a stúdiómunka szüksé-
gességét, és a nézők nélküli próbákat tekintette
a tulajdonképpeni alkotói folyamatnak. A kötele-
ző színészi tréninget ugyancsak. Ezek az ő nagy
érdemei.

A színészi tréningben azonban hamis önelé-
gültséget is fel lehet fedezni, amelynek segítsé-
gével megkerülhető a személyes őszinteség.
Évekig gyötörhetjük magunkat. Hihetünk abban,
hogy a gyakorlás önmagában nagy érték. Fel le-
het fogni úgy is, mint feloldozást az alól, ami a
cselekvésben nem teljesül be. Más kulturális
közegben a gyakorlást gyakran közönséges
idomításnak tekintették. Manapság viszont
kicsit perverz örömöt lelnek benne. Nem azt
akarom ezzel mondani, hogy a tréningnek csak
kellemet-lennek kell lennie, de más a kellemes
keresésé-nek a narcizmusa, mely akkor is
szerfölött szubjektív és magányos, ha
csoportban űzik, és más az, ami nem
kellemetlen, mivel természetünk igazi, de
kiszámíthatatlan törvényein alapszik. Ebben az
esetben nincs értelme arról beszélni, hogy mi a
kellemes és mi a kellemetlen. Lehet, hogy a mai
ember azért szerencsétlen, mert a kellemes
hajszolása közben eltávolodott a boldogság
keresésétől.

A tréning mint lelki komfort... Csodálatos ér-
zés, hogy ez nem elveszett idő. S mélységes
meggyőződésem, hogy ezáltal újabb távlatok
nyílnak meg előttünk. Sokat beszélünk szellem-
ről, lélekről és pszichikumról. Ez képmutatás.

Sztanyiszlavszkij hitt abban, hogy a pozitív, a
színészek számára nélkülözhetetlen tréninget
különböző típusú gyakorlatokból kell
összeállítani, olyanokból, amelyeket közös cél
köt össze. Ezt a megfogalmazást igaznak és
pontosnak tartom az ő tapasztalat- és
eredményesség-fogalmának perspektívájából.
Azonban a profizmus túlhaladásának
szemszögéből csak az emberi teljességet
felölelő tett létezik.

Ha a profizmus túlhaladásával emberi teljes-
ségre törekszünk, akkor nem kerülhetünk meg
egy - be kell ismernem - a fentiekhez hasonló
ellentmondást. Nevezetesen: gyakran tűnik úgy,
hogy azt tesszük, amit tenni vélünk, pedig valójá-
ban egészen mást csinálunk. E cselekvéstípus
precíz elemzésével Freudnál találkozunk elő-

ször, de már Dosztojevszkij Félkegyelműjében is
van egy történet, amelyben egy férfi, aki egy üz-
let kirakatát és az abban kiállított kést nézi, egé-
szen mást tesz, mint amit tenni vél. A lénye öntu-
datlanul valami másra készült fel, mint amit a tu-
data elemzett. Ezért: tudatában lenni annak,
amit teszünk, nem minden, nem öleli fel a teljes-
séget. A definíció szerint: ami öntudatlan - nem
tudatos. Sztanyiszlavszkij egyébként tisztában
volt azzal, hogy ilyen dilemma létezik, és a maga
módján kereste, milyen közvetítéssel érintsük
meg a tudatalattit.
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Ha azt keressük, miként szabadíthatnánk fel sa-
ját énünket, hogy a másik ember felé fordulhas-
sunk, akkor az úgynevezett technikai szférához
folyamodunk - például a hanghoz. Röviden nem
lehet elmondani, hogyan is megy ez végbe, csak
félreértésre adnánk okot. Mindenesetre nehéz és
hosszadalmas folyamat. Nem csak a szükséges
erőfeszítés miatt nehéz, inkább el-szántságot
és bátorságot igényel.

Minden általunk használt és megőrzött gya-
korlat kivétel nélkül a belső ellenállás felmorzso-
lására irányult. Akadálygyakorlat volt. Ahhoz,
hogy túlhaladjunk a mintegy kelepcét állító gya-
korlaton, fel kell oldanunk saját gátlásainkat.
Alapjában véve minden gyakorlat negatív jellegű
volt, vagyis azt a célt szolgálta, hogy felfedezzük,
mit nem szabad tennünk, és sohasem azt, mit és
hogyan kell csinálnunk, s ezáltal mindig össze-
függésben volt a saját utunkkal. Amikor a gya-
korlat túlhaladottá vált, megváltoztattuk vagy fél-
retettük. Ha folytattuk volna, a tiszta techniká-
hoz, a „technika a technikáért" gyakorlathoz ér-
kezünk. És megtaláltuk az okokat. Nem a megol-
dásokat, hanem az okokat.

Voltak olyan időszakok, amikor mindennapos
tréningre volt szükség. De volt, amikor csak a fo-
lyamatokra kellett összpontosítanunk. És nem
azért, mert közeledett a bemutató. A bemutató
akkor lesz, amikor lesz. Lényegében soha sem
lesz. Ami bennünket illet - ha ötszázszor ját-
szunk is egy előadást, még mindig dolgozunk
rajta. Gyakran a próbák még izgalmasabbak és
még lényegesebbek voltak több száz előadás
után. Így visszatértünk a gyakorlathoz vagy
félre-tettük; mindig attól függően, hogy mi volt
munkánkban a lényeg.

Nem helyes a gyakorlás öncélú felfogása.
Sokszor viszont a gyakorlatok nagyon is fonto-
sak. Például, ha valaki előadás közben azt érzi,
hogy hatalma van a nézők lelke fölött. Vagy
emelkedett hangulata felszabadítja a precizitás
kényszere alól. Ekkor azonnal vissza kell térnie a
tréninghez. Hogy alapos munkát végezzen.
Hogy földet érezzen a talpa alatt, földet, amelyen
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talán nem olyan magasztos, de alapvető dolgok
történnek. A tréning állandó fejlődésben volt.

Gyakran megfigyeltem, hogy az emberek
igyekeztek bizonyos gyakorlatokat megkönnyí-
teni a maguk számára, és azt állították, hogy ez-
által egyéniségükhöz igazítják. Miközben meg-
fosztották lényegétől, és saját félelmükhöz, ha-
zugságaikhoz és lustaságukhoz idomították, azt
mondták: „Igen, ez már azén egyéni gyakorlóstí-
lusom." Egyéni gyakorlóstílus a szó igazi értel-
mében akkor alakul ki, amikor a legnehezebb
gyakorlatokat találjuk ki, félredobva minden ala-
koskodást és hamisítást, amit önmagunkkal
szembeni elnézésünk kínál. A gyakorlatok egye-
diek, mivel tesztként működnek az egyén visel-
kedésében. Tehát sokkal nehezebbek szá-
munkra, mint mások számára.
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Ha a gyakorlatok nem jelentenek többet pótcse-
lekvésnél, elrejtőzésnél, akkor magukban hord-
ják azt az ellentmondást, mely a műben is létezik,
s a precizitás és a spontaneitás között feszül. Ha
azonban az előadás folyamán elvesztettük a
precizitást is, újra meg kellett találnunk a gyakor-
lásban. A próbán azt követeltem a színésztől,
hogy a részleteket olyan mélységig dolgozza ki,
ahol azok már személyes reakciót váltanak ki be-
lőle. Ha valaki a tökéletes gépiesség mögé kez-
dett rejtőzni, azonnal kerestük, miként lehet
megőrizni a konkrétumokat, s egyben megha-
ladni azokat, egyszersmind átalakítva őket olyan
reakciókká, melyek csak őrá jellemzőek. Tehát
mindig volt egy választóvonal, ami a tökéletes ki-
dolgozatlanságból a spontaneitás felé vezetett.
Avagy fordítva: bizonyos értelemben megszakí-
tottuk azt, ami még a személyes reakciók medré-
ben volt, és azt, ami mára kidolgozottság felé ha-
ladt. Amikor elérkeztünk ehhez a metszéspont-
hoz - létrejött az alkotói pillanat.

Spontaneitás és precizitás ellentéte termé-
szetes és szerves viszony. Mivel mindkettő az
emberi természet egy-egy pólusa, ezért amikor
összekapcsolódnak, a teljességet kapjuk. Bizo-
nyos értelemben a precizitás a tudatosság szfé-
rája, a spontaneitás az ösztönöké. Másfelől -
megfordítva - a precizitás a szex, a spontanei-
tás pedig a lélek. Ha szex és lélek különválik, ak-
kor kettéhasadt állapotban vagyunk. Csak ha
egységben vannak, nem két külön dolog egysé-
gesüléseként, hanem egységes egészként, ak-
kor vagyunk teljesek. Ezekben a teljességpilla-
natokban az, ami bennünk állatias, nem marad
meg csupán állatiasnak, hanem teljes emberi
természetet alkot. Nemcsak emberi természe-
tet, de a természet egészét az emberben. Akkor
egy időben érvényesül az emberben a társadalmi
örökség és az ember, mint homo sapiens.

Zygmunt Molik mint Júdás az Apocalypsis
cum figurisban

De ez nem kettősség. Ez az ember egysége. És
akkor nem az énem cselekszik - hanem az em-
beri cselekszik bennem. Nem az „én" hajtja vég-
re a tettet, hanem „az, ami bennem emberi".
Egyszerre vagyok énmagam és genus huma-
nus. Az egész emberi kontextus: a társadalmi
ugyanúgy, mint minden más - belevésődve az
emlékezetembe, gondolataimba, műveltségem-
be, lehetőségeimbe.

Amikor spontaneitásról és precizitásról be-
szélnek, akkor e kettő fogalmilag ellentétes
marad, azaz szétválik. Ez helytelen.
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Próbák közben mindezt nem a szavakban, a
terminológiákban kerestem. A színész és
köztem egyfajta intim dráma játszódott le. Az
őszintséget és a szavakat nem igénylő
kitárulkozást kerestük. Ez a kegyelmi állapot
csak két ember között lehetséges. Számomra a
színész a „másik ember". De létrejöhet ilyen
kapcsolat minden ember között külön-külön is.
Még akkor is, ha többen vannak, és egyszerre
cselekszenek. Ez soha-sem egy csoporthoz
való viszony. Ez az egyes emberrel létrejövő
viszony: veled, teveled meg teveled. De nem
tiveletek. Ha csoporttal kere-

sünk kapcsolatot, akkor kompromisszumra va-
gyunk ítélve.

Ezért az a színész, aki a nézőkkel akar kap-
csolatra lépni, sztereotípiákba téved. Valamikor
azt a kifejezést használtam, hogy „gyónás": gyó-
nás a testtel. A gyónás az, amikor nem takaró-
zom, sem közhelyes sztereotípiákkal, sem a
hétköznapi élet részleteivel, más paraván mögé
sem állok, még a szó szoros értelmében sem. A
hétköznapok rászoktattak bennünket a titkolód-
zásra, a meghazudtolásra és a hazugságokra.
Bárki ellenőrizheti ezt. Ez minden kultúrában
másképpen működik. Vegyük például Amerikát.
Létezik a „testvériség szelleme". Mindenki
igyekszik olyan benyomást kelteni, hogy barátja
és testvére a másiknak. De a bajban vajon min-
denkire számíthatunk? Hány barátja van az em-
bernek valójában? Mindenki csak megjátssza a
barátságot, ahogyan a többiek teszik vele
szem-ben? Mégis vannak az életben olyan
pillanatok, amikor az emberek valódi
mivoltukban jelennek meg. Amikor igazi
szerelem keríti őket hatalmába, nem csak
szexuális gimnasztikát végeznek. Amikor
valóban örömmel telnek el, reakcióik még
önmaguk számára is váratlanok. Vagy ami-kor
valamilyen szerencsétlenség letöri őket, nem is
annyira önmagukat vesztik el, mint inkább a
mások előtt viselt maszkjukat. És ilyenkor annak
a megértése, hogy a baj mégsem őket törte le,
hanem csak játékuk módjával van baj, forduló-
pont lehet életükben.
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Amikor a színész már a cselekvés útjára lépne
(például az előadásban), de még nem döntötte
el, mit tegyen, akkor egész idő alatt a döntés-
kényszer foglalkoztatja, mert érzi, hogy figyelik.
Sztanyiszlavszkij - helyesen és tárgyilagosan
 azt követelte a színészektől, hogy vázolják
fel előre cselekvésük vonalát, s ez majd
felszabadítja őket a döntéskényszer okozta
szorongás alól. Úgy vélte, hogy ennek a
vonalnak a fizikai cselekvés partitúrájának kell
lennie. Én viszont egyfelől az impulzusokra
épülő, másfelől pedig a szervezettségen alapuló
partitúrát részesítem előnyben. Ez azt jelenti,
hogy léteznie kell folyó-medernek és
folyópartnak.

Legkönnyebb ezt egy térbeli példával érzékel-
tetni. A te erőtered az, amely közted és a másik
között feszül. Nem rögzített, minden adott jele-
netben, minden adott pillanatban létezik, meg
van határozva, mint a partok, hogy „ettől eddig"
tart, de előre soha meg nem jósolható, akár egy
folyó, melybe valahányszor belépsz, mindig
más. Nyilvánvaló, hogy a példa triviális. Valójá-
ban azonban az ember szerepjátszásának min-
den elemére igaz. Meg kell határozni a partokat
 „ettől eddig" -, amelyek ezt a bizonyos erőte-
ret határolják. Ez a partitúra. S ekkor a színész
nincs állandó töprengésre ítélve: „Mit kell ten-
nem?" Felszabadultabb, mivel nem vetette el a
szervezettséget.

Amikor Sztanyiszlavszkij a fizikai cselekvés
módszerén dolgozott, túlhaladta, továbbfejlesz-
tette régi gondolatát az „érzelmi emlékezetről".
Ezt kérdezte a színésztől: „Mit tennél adott körül-
mények között?" Az „adott körülmények" a sze-
rep feltételei: kor, típus, testalkat, bizonyos ta-
pasztalat. Az ő felfogásában ez nagyon logikus
és nagyon eredményes volt.

Én, amikor a színésszel dolgoztam, nem
gondolkodtam sem azon, hogy „mi lenne, ha",
sem az „adott körülményeken". Vannak apropók
és vannak akadályok, melyek az előadás
cselekményét alkotják. A színész saját életéhez
nyúl vissza, nem keresgél sem az „érzelmi
emlékezetében", sem a feltételes „ha"
szféráiban. Vissza-nyúl test-emlékezetéhez,
nem annyira a testről való emlékezéséhez, mint
éppen a test-emlékezethez. És a test-élethez.
Tehát visszanyúl tapasztalataihoz, azokhoz,
melyek valóban fontosak voltak számára, és
azokhoz, amelyek még rá várnak, amelyeket
még nem szerzett meg. Oly-kor ez arra az
egyetlen pillanatra való emlékezés
 vagy visszaemlékezések ciklusa -, melyben
valami mindig változatlan maradt. Vegyük pél-
dául a nőhöz való viszony alapkarakterét. A nő
arca változhat (egyes epizódokban, az élet fo-
lyamán, és még valamiben, amit még nem éltünk
át), az egész személyisége változhat, de minden

Ryszard Cieślak Grotowski 1975-ös
rendezésében

létezési formában vagy inkarnációban marad
valami, ami változatlan, mint a különböző, egy-
másra illeszthető filmkockákban. Ezek a múlt- és
jövőbeli emlékek felismerhetők vagy felfedezhe-
tők a testen és az összes többi mozzanaton,
azaz a test-életen keresztül. Abba be van írva
minden. De amikor történik valami, csak az léte-
zik, ami ma, itt és most történik.

És akkor mindig felszabadul az, ami nincs tu-
datosan rögzítve, ami kevésbé kézzel fogható,
de mégis lényegesebb a fizikai cselekvésnél. Fi-
zikai, de egyszersmind prefizikai. Ezt nevezem
„impulzusnak". Minden fizikai cselekvést olyan
ösztönös mozgás előz meg, amelyik a test
legbelsejéből fakad - bár ismeretlen, mégis
kitapintható. Impulzus nem létezik társ nélkül.
Nem játszótárs, hanem egy másik létező nélkül.
Vagy még egyszerűbben: más létezés nélkül.
Mert a másik létező nemcsak ember lehet,
hanem Isten, Tűz, Fa. Amikor Hamlet az apjáról
beszél, monológot mond, de az apjának
mondja. Impulzus mindig csak valakire
vonatkoztatva létezik.

És - például - a létezés, mely az impulzus
célja, rávetítődik a partnerre, mint egy
filmvászonra. Mondjuk, a nőre vagy nőkre az
életemből

(nőkre, akikkel találkoztam vagy nem találkoz-
tam, de lehet, hogy még találkozom), a színész-
nőre, akivel éppen foglalkozom. S ez nem va-
lamiféle magánkapcsolat köztünk, bár sze-
mélyes természetű. Impulzusaim a partner-re
irányulnak. Életem során találkoztam már ehhez
hasonló konkrét reakcióval, de mégsem tudok
semmit előre megjósolni. Cselekvésemmel
válaszolok a „képnek", melyet kivetítek ma-
gamból, és a partnernak. És ez a válasz sem lesz
privát, s nem lesz annak a bizonyos „életbelinek"
a megismétlése. Ismeretlen és közvetlen lesz.
Létezik a tapasztalatomnak vagy lehetőségeim-
nek a mozgósítása, de főleg az létezik, ami itt és
most történik. A szó szerinti tény. Egyfelől az itt
és most, másfelől maga a matéria származhat
más időből és helyről, lehet múltbeli és lehetsé-
ges jövőbeli.
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Nem kell törődni a nevekkel, melyeket a dolgok
kapnak - magukkal a dolgokkal kell törődni. Ha
a nevekre összpontosítunk, eltűnik a lényeg,
csak a terminológia marad. Korábban az „asszo-
ciáció" szót használtam. Az asszociáció olyan
cselekvés, mely az életünkkel, tapasztalataink-
kal, potenciálunkkal érintkezik. Tehát nem játék a
szöveg mögötti tartalmakkal vagy gondolatok-
kal. Egyáltalán nem olyasmi, amit szavakba le-
het foglalni, például, ha azt mondom: „Jó napot,
asszonyom" (ami egy szerep részlete), és köz-
ben azt gondolom: „Vajon miért olyan szomorú
ma?" Ez a szöveg mögötti tartalom, ez a „gondo-
lom" - butaság. Meddő. Egyfajta gondolattré-
ning, és nem több. Ezen nem lehet gondolkodni.
Kutatni kell test-emlékezettel, test-élettel. Nem
megnevezni.
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Sztanyiszlavszkij hitt abban, hogy a színház a
drámai alkotás megvalósítása. Sztanyiszlavszkij
talán a legnagyobb tiszta és megkérdőjelezhe-
tetlen profi volt az egész színháztörténetben.
Számára a színház volt a cél. Nem érzem, hogy
számomra a színház lenne a cél. Számomra
csak az Aktus létezik. Megesett, hogy az Aktus
elég közel állta dráma szövegéhez mint alaphoz.
De nem tehetem fel magamnak a kérdést: vajon
a szöveg megvalósítása volt-e vagy sem? Nem
tudom. Azt se tudom, hogy hű volt-e hozzá vagy
sem. A szó színháza nem érdekel, mert az
emberi létezés hamis felfogásán alapszik.
Ugyancsak nem érdekel a fizikai színház.
Egyáltalán mi az? Színpadi akrobatika? Kiáltás?
Padlón való fetrengés? Erőszak? A szó
színháza és a fizikai színház nem érdekel,
maga a színház sem, ha-
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nem a létezés érdekel, amint megjeleníti magát.
Sztanyiszlavszkij egyszer azt mondta: „A szavak
a fizikai cselekvés csúcsai." Ám az is előfordul,
hogy a beszélt nyelv csak ürügy.
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Azt gondolom, hogy bizonyos határokon belül
nyugtalanságra vagyunk kárhoztatva. De a
nyugtalanságnak körvonalazott határai vannak,
melyeken belül el tudjuk ezt viselni. Ha azt keres-
sük, hogyan bújhatnánk intellektuális formulák,
eszmék és jelszavak mögé, azaz: ha számítás-
ból hazudunk minden percben, szerencsétlen-
ségre vagyunk ítélve. Ha minden, amit tenni aka-
runk, csak langyos, csak egy bizonyos pontig
megy el, és mindent úgy csinálunk, „minta többi-
ek", azért, hogy elfogadtassuk magunkat, sze-
rencsétlenségre vagyunk ítélve. De ha - para-
dox módon - más irányba haladunk, bizonyos
szinten nyugalomra lelünk.

Vannak pillanatok, amikor nem vagyunk fele-
másak, amikor összhangban vagyunk önma-
gunkkal, és nem az intellektus szerinti rendben,
hanem globálisan. Ha ez a munkahelyen törté-
nik, később minden bizonnyal újból felvesszük a
hétköznapi álarcot, mert ezt lehetetlen elkerülni.
Lehet, hogy kompromisszumokra kényszerü-
lünk, de azok nem vonatkoznak a munkánkra. És
valójában ezek a kompromisszumok nem is túl
súlyosak. Hasonlóképpen elapad a félelmünk,
mert az a langyosság és a hazugságok funkcióját
tölti be. Abból ered, hogy félünk szemtől szembe
találkozni az élettel. Vannak halálos veszélyek,
de szembeszállhatunk velük. Nyugtalanság,
felemásság és félelem között közvetlen kapcso-
lat van. Mivel a veszélyekre csak a forrásokhoz
visszanyúlva lehet reagálni, az életforrások pe-
dig igazából csak akkor kezdenek működni, ami-
kor felhagyunk a hazugsággal, langyossággal és
titkolódzással.
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Gyakran mondják, hogy a színésznek egyes
szám első személyben kell cselekednie: „én" és
nem a „szerep". Sztanyiszlavszkij megállapítása
szerint: „Én a szerep körülményeiben." Márpe-
dig gyakran, sőt, leggyakrabban a színész, ha
azt gondolja, hogy „én" - csak az énképre gon-
dol, arra az önmagáról alkotott képre, amelyet
szeretne saját magával elhitetni, illetve másokra
rákényszeríteni. Ám ha felszólítják: „mutasd
meg önmagadat" - ez meghaladja erejét.
Megcáfolni a társaságban róla alkotott képet -
egész embert követel. És ha a kihívásra cse-
lekvéssel válaszol - még azt se mondhatja: „én

cselekszem", mert őt „cselekedtetik" (nem sza-
bad ezt a személytelen ,,az"-t a freudi „id"-del
összetéveszteni).

16
Írásom elején megállapítottam, hogy Mejerhold
és Vahtangov volt Sztanyiszlavszkij két legjobb
tanítványa. Feltehetjük a kérdést, vajon nem Me-
jerhold volt-e Sztanyiszlavszkij nagyságának
mércéje? A mesternek adott válasza Sztanyisz-
lavszkij nagy és megtermékenyítő erejének a bi-
zonyítéka volt. Élete végén Mejerhold ezt mond-
ta: „Nos, a különbség a mi színházunk (Mejer-
hold-színház) és a Művész Színház között az,
hogy a Művész Színháznak volt egyes stúdiója,
mi pedig a Művész Színház kilencszázkilencven-
kilencedik stúdiója vagyunk." Amit Sztanyisz-
lavszkijtól valóban irigyelni lehet, az a tanítvá-
nyok hallatlan sokasága, akik közül soknak sike-
rült a maga útját megtalálni; néha a szakítás mi-
att messzire kerültek tőle, olykor pedig a közeli
kapcsolat keretein belül maradtak. Mert minden
más viszony a mesterrel hamis. Számos Szta-
nyiszlavszkij-tanítvány ismételget az ő szótárá-
ból vett terminusokat, s „fölérendelt feladatról"
és „vezérlő misszióról" beszél. Ez különösen itt,
Amerikában tapasztalható, ahol túlzásba viszik
terminológiájának használatát. De máshol is vol-
tak ijesztő tanítványai. Sztanyiszlavszkijt ők ölték
meg halála után. Ez nagy tanulság.
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Korábban megfogalmaztam - s ez nem valami
eredeti megállapítás -, hogy az igazi tanítvány
magas szinten árulja el mesterét. Tehát, ha
egyáltalán kerestem igazi tanítványokat, akkor
olyanokat kerestem, akik képesek lennének ma-
gas szinten elárulni engem.

Alacsonyrendű árulás leköpni valakit, aki hoz-
zánk tartozott. Ugyancsak alacsonyrendű árulás
visszatérni ahhoz, ami hamis és ellenkezik a ter-
mészetünkkel, s nem önmagunkkal van össz-
hangban, hanem azzal, amit mások - például a
környezet - elvárnak tőlünk. Mert akkor újra be-
lesüllyedünk mindabba, ami eltávolít a lényegtől.
De létezik magas szintű árulás is: ez tettekben s
nem szavakban nyilvánul meg, és a saját utunk-
hoz való hűségünkből ered. Ezt az utat nem lehet
senki számára sem kijelölni, s nem lehet kiszámí-
tani. Csak felfedezni lehet óriási erőfeszítés
árán.

Tudom, hogy az ily módon megfogalmazott
mondatok mindig egy kicsit laposak, sablono-
sak, de a meghatározások mögött tapasztalat és
a valóság áll.

Ha valamikor azt mondtam, hogy a technika,
melyet követtem, az egyéni technikák megte-

remtésének technikája, akkor ez valójában a
„magas szintű árulás" tétele volt.

Ha a tanítvány ráérez saját technikájára, ak-
kor eltávolodik tőlem, az én igényeimtől, melye-
ket saját módszeremmel az én munkafolya-
matomban valósítottam meg. Más lesz. Eltávolo-
dik.

Azt hiszem, hogy csak a saját technikánk
megteremtésére irányuló technika fontos. Min-
den más technika vagy módszer meddő marad.

Azonban ma már e problémák távol állnak
tőlem, ahogy az egész mester- és tanítvány-
probléma is. Azt hiszem, hogy magának a
mesterré válás szükségszerűségének gondolata
- amely gyakran rendszerezés közben merül
fel - egy-fajta gyengeségről tanúskodik, mert a
tanítványokon át való érvényesülés kereséséhez
vezet.
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Nem hiszem, hogy színházi munkámat új mód-
szernek lehetne nevezni. Persze lehet módszer-
nek nevezni, de ez a szó nagyon is korlátozott
jelentéssel bír. S nem hiszem, hogy új volna.
Úgy gondolom, hogy ez a fajta keresés
leggyakrabban a színházon kívül létezett, ámbár
néha bizonyos színházakon belül is felbukkant.
Az élet és a megismerés útjáról van itt szó. Egy
nagyon régi módszerről. Mindig megnyilvánul,
megfogalmazódik, kortól, időtől és közösségtől
függően. Nem vagyok benne biztos, hogy azok,
akik a Trois Frères barlangjának rajzait
készítették, csak a félelmüket akarták elűzni.
Lehet... de nem csak azt. És azt hiszem, hogy
nem a rajz elkészítése volta céljuk. A rajzolás -
út volt. Ebben az értelemben sokkal közelebb
állok azokhoz, akik ezeket a barlangrajzokat
készítették, mint azokhoz a művészekhez,
akiknek az az illúziójuk, hogy ők az új
avantgárd színház megteremtői.

1969 Fordította: Király Nina

Jerzy Grotowski: Odpowiedz Stanislawskiemu. Megjelent a Szövegek
1965-1969 című kötetben (Teksty z lat 1965-1969. Wroclaw, 1990. 145-
164. I.)

Az évad végén leköszönt a Berliner Ensemble inten-
dánsi posztjáról Manfred Wekwerth. Az utód kiválasz-
tásával megbízott illetékes berlini kulturális szenátor
egyszersmid olyan egyezségre kíván jutni a Brecht-
örökösökkel, amely korlátozná ezek jelentékeny befo-
lyását a színház műsortervére.

Peter Stein, aki 1992-től tölti be a Salzburgi Ünnepi Já-
tékok „színházi igazgatójának" posztját, e minőség-
ben rendezőként a fesztivál állandó prózai attrakciójá-
nak, Hugo von Hofmannsthal Akárkijének új változatá-
val jelentkezik először - legkésőbb 1994 nyarán.

HELYESBÍTÉS
A júliusi számunk 24. oldalán téves a képaláírás. A képen Bor Zoltán,
Csák György és Csankó Zoltán látható.


