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BEVEZETŐ
erzy Grotowski magyarországi
recepció-ja: színházhistóriánk és
kultúránk egyik tipikus kórtörténete.
Amikor a hatvanas évek közepén a
sztanyiszlavszkiji hagyományokon

nevelkedett Grotowski végre-hajtotta a maga
radikális fordulatát a színészről a „szerepeket"
lehántó, a legmélyebben rejlő autenticitást
felszínre hozni törekvő színházi laboratórium
felé, hazájában - a Magyarországnál
kulturálisan lényegesen liberálisabb, nyitottabb
Lengyelországban - is éppen hogy csak meg-
tűrt művész lett, nemhogy bekerült volna az
úgy-nevezett szocialista országok kulturális
egyezmények által szabályozott szellemi
csereforgalmába. Az aczéli kultúrpolitikának -
amely különös súlyt vetett a színházra, s
amelynek egyik alapvető sajátossága az a
taktika volt, hogy a magyar kultúra a teljes
elzárkózás után közeled-jen ugyan némileg a
világtrendekhez, de semmi esetre se váljék „up
to date"-té - tehát nem kel-lett semmiféle külön
diszkriminációt alkalmaznia a Grotowski-hatás
kivédésére, elég volt nem tenni külön
erőfeszítéseket a kapcsolatfelvétel-re. Annál is
inkább elég volt, mert azt a tényt, hogy
Grotowski színházának nem volt lényeges
megtermékenyítő hatása a magyar színházra,
nem írhatjuk teljesen a kultúrpolitika számlájára:

Jerzy Grotowski

a magyar színházban sem érlelődött meg igazán
a szükséglet ennek a hatásnak a befogadására.
Az a taktika, hogy az 1956-ot elfojtó terror utáni
konszolidáció, a hatvanas évek kultúrpolitikája a
színházi intézményrendszer működését a szín-
házművészet „up to date" jellegének megakadá-
lyozására alapozta, még a világszínházi hatások
megszűrésénél is inkább jelentette a színház-
művészet elszakítását a magyar valóságtól. A
hatvanas évektől mind erősebben tudatosodó és
ki-kiújuló vitákban megfogalmazódó magyar
színházi válságnak a tünetek sokfélesége alatt
ez volt a legmélyebb alapja: a magyar színház-
művészet elszakadása attól a valóságtól,
amely-ben működött és amelyben közönsége élt.
Az a generáció (mindenekelőtt
rendezőgeneráció), amelyik a hatvanas évek
végén lépett fel és a hetvenes évektől
átformálta a magyar színház arculatát, ezt a
problémát ismerte fel teljes súlyosságában,
ebből a problémából indult ki. Fő törekvése az
volt, hogy a magyar színházművészetet mintegy
visszacsatolja a valósághoz. Ez a generáció túl
volt már a naturalistaként megis-
mertetett/megismert Sztanyiszlavszkijon, de az
avantgárd is túlságosan teoretikus és „esztéti-
kai" volt ahhoz, semhogy kapcsolatba tudta vol-
na hozni azzal az életvilággal, amelyet megta-
pasztalt, és amelyről a közönséggel kommuni-
kációba akart bocsátkozni. Ez az új színházi ge-
neráció realista volt, de szemléleti, mentalitás-

beli, művészi mintákat sokkal inkább találta hat-
vanas évek cseh filmjeiben, mint bármi másban,
amit nálunk addig realizmusként propagáltak. A
mindennapiság direkt stilizálástól mentes, gro-
teszken kritikai vagy költői szemlélete vált a leg-
termékenyebbé; ennek a színháznak az alap-
szerzői Shakespeare, Csehov, Brecht és az új
angol realisták lettek. Ez az új magyar színház
természetesen nem tudott mit kezdeni Grotow-
ski színházi-kultúrkritikai-antropológiai „funda-
mentalizmusával", s így az a különös helyzet állt
elő, hogy a színház e radikális átalakítója iránt
nemcsak a magyar színházi konzervativizmus,
hanem túlnyomóan a magyar színházi reform-
mozgalom is közömbös maradt. (Úgy vélem,
hogy a hetvenes években kialakuló és egy újabb
generációváltással alighanem mostanában le-
záruló színházi paradigmának ezzel a sajátos
történeti szerepvállalásával és jellegével függ
össze, hogy nem jött létre termékeny kapcsolata
olyan jelentős, ám éppen Grotowski szellemé-
hez közelebb álló drámaíróval, mint Nádas Pé-
ter, illetve még tágabban: hogy nem jött létre
termékeny kapcsolata annak az új magyar
iroda-lomnak a legkvalitásosabb képviselőivel,
amely e színházzal éppen ellentétes irányban, a
realizmustól való elszakadásban, az
irodalmiságban, a szövegszerűségben ismerte
fel történeti fel-adatát.) Így aztán Grotowski
színházának hatása néhány személyre és
műhelyre korlátozódott - mindenekelőtt Ruszt
József és Halász Péter köre, Paál István,
továbbá Somogyi István Arvisurája említendő -,
lényegében azonban megmaradt a magyar
színházkultúra perifériáján, a mostanában hol
indokoltan, hol azonban csak eufemisztikusan
„alternatívnak" nevezett szín-házban.

Ha egy művészi irányzat nem tud egy kultúrá-
ban eleven, szerves gyakorlattá válni, úgy a róla
esetlegesen kialakuló kép menthetetlenül torz
lesz. Mivel Grotowski színháza nálunk nem tu-
dott szerves gyakorlattá válni, csak azzal a di-
menziójával hathatott, amely enélkül is megkö-
zelíthető: a filozófiájával, az ideológiájával. Mivel
azonban Grotowskinak nemcsak hogy a tevé-
kenysége nem volt jelen a magyar színházkultú-
rában, de még az írásai sem jelentek meg olyan
teljességgel, amely valóban reprezentálhatná
gondolkodását (magyar fordításuk immár tizen-
harmadik éve hever kiadatlanul), a torzulás tel-
jesnek mondható - Grotowski és színháza ná-
lunk voltaképpen csak szubsztanciátlan legen-
da. Abból a távlatból, amelyből elmosódottan lát-
ható, már összeolvad Artaud „könyörtelen színhá-
zával". S úgy is járt, mint ahogy ő jellemzi Artaud
sorsát: „»A kegyetlenség színháza« kánon lett,
azaz trivializálták, aprópénzre váltották, a leg-
különfélébb módon kifacsarták. [...] ama siral-
mas produkciók mögött, melyeket különböző or-
szágok színházi avantgárdja kínál, a kaotikus,
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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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