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JERZY GROTOWSKI 1933-1999
A lapzárta előtti napokban kaptuk a hírt, hogy Jerzy Grotowski,
századunk színházművészetének kimagasló egyénisége elhunyt.
Munkásságának méltatására később még visszatérünk. Ludwik
Flaszen (1933), aki 1984 óta Párizsban él, Grotowski barátja és
évtizedeken át legközelebbi munkatársa, a Laboratórium Színház
társalapítója és dramaturgja.

rotowski elment. Amíg élt, többször is elment - újra meg újra
megismétlődő, emblematikus gesztusa volt ez. Elhagyta a helyszínt,
ahol dolgozott és alkotott. Elhagyta az embereket, akik társai voltak
az útkeresésben. Elhagyta önmagát, amikor megérezte a veszélyt,
hogy saját rutinjának és szokásainak rabja lesz. Most újra elment,
de másképp.

Nekünk, akiknek volt szerencsénk közelebbről érintkezni vele, és néhány
lépés erejéig csatlakozni hozzá vándorútján, nem kötelességünk meges-
küdni in verba magistri. Dünnyögünk, botorkálunk a magunk módján - és a
saját botorkálásunkban és dünnyögésünkben keressük mindannyian a
magunk lehetséges beteljesülését. Legyen hát bátorságunk ahhoz is, hogy
elhagyjuk a mestert. Grotowski nem arra való, hogy mankóul használjuk.

Jerzy Grotowski a hetvenes években...

Legfőbb törekvése, amely egész tevékenységét a legkülönbözőbb ala-
kokban és területeken, az ismeretlen után nyomozó vargabetűiben - többé-
kevésbé titokzatos formában - végigkísérte, az volt, hogy meglelje a
pontot, ahol az élet, vagyis az, amit általában életnek szoktunk nevezni,
üres, álomszerű fecsegésnek bizonyul. Azt kereste ugyanis makacsul,
hogyan juthatna el a Lényeghez, hogyan tapinthatná ki egész lényével az
Alapot, hogyan tapasztalhatná meg Azt, Ami Van. A maga útján, a saját
cikcakkos ösvényein akart eljutni a kívánatos ébredéshez, messze elkerülve
a hivatalos hitek és rítusok kitaposott sztrádáit, de megtalálva közben a
Tradíciót, amely amazokat megelőzi. Emellett realista volt, és igen
gyakorlatias. Szívesen mutatta magát a világ előtt alázatos kézművesnek,
aki a konkrét anyaggal vagy készítménnyel bíbelődik.

Valóban megtapasztalta-e, amit keresett? Az ókori kínai bölcs szerint,
aki tudja, nem mondja, aki mondja, nem tudja. Grotowski nem mondta,
legfeljebb mosolyogva célzott rá... Titokzatos ember volt - talán a legti-
tokzatosabb valamennyi rendkívüli lény között, akit személyesen megis-
merhettem. S még a betegsége alatt is, ami pedig a nehéz szürke szenve-
dés bélyegét sütötte rá, volt benne valami, amitől, banálisan szólva, öreg
bölcsnek nézett ki.

...és 1991-ben



Mindenesetre a Nagy Lengyel Plutarkhoszban az ő életútja tűnik a
legteljesebb életnek, bár tudjuk, hogy voltak benne drámai fordulatok, sőt,
drámák. De világviszonylatban is alighanem nemzedékünk egyik legtelje-
sebb életét élte.

Az Abszolútum utáni éhségtől vezérelve új meg új meglátásokra tett
szert, ezeknek egész tárházát hagyta ránk, hisz továbblépve, odahagyta a
felismeréseit is, amelyeket csak az általa megtett út logikája tudott számára
fontossá tenni. Igy a színházművészet újragondolása a kezdetektől, így
ama „szegény színház", amelynek idején a sors a legszorosabbra fűzte
együttműködésünket, így - a későbbiek során - a spektákulum mint iniciatív
szertartás (igen közel az antik hármas egységhez), amely előzmények nélkül
való a színháztörténetben, s ami attól lett újdonság, hogy visszanyúlt a színház
ősi gyökereihez. S végül minden diszciplínák koronája, amely a leginkább
összefonódott Grotowski nevével: az alkotó színészi technika, amelyen nem a
szakmai alapelvek dogmatikus gyűjteményét kell értenünk, hanem azt a
tartományt, ahol az élő alkotói folyamat jóvoltából válik elérhetővé a kézműves
pontosság. Miközben mindent szigorúan a gyakorlat ellenőriz.

Ezek az odahagyott dolgai, vagyis Grotowski mintegy fölöslegessé vált
eszköztára, amire ma úgy tekintünk, mint Abszolútum-éhsége mellékter-
mékére, épp elég ahhoz, hogy inspiratív szerepénél fogva (természetesen
mindig akadnak közönséges utánzók is) megossza az ambiciózus színházi
emberek egész nemzedékeit.

Mindenki talál itt magának valamit. Szemben tehát Grotowski maxima-
lista törekvésével, amely a Lényeg megtapasztalására irányult, e közülünk
való halandóknak, közülünk, akiknek nem adatott meg természetes módon
járni az ő útját, az a dolguk, hogy komplexusok nélkül fogadják el álomnak az
életet, s űzzék becsülettel a színházi mesterséget, amelynek varázsa
abban rejlik, hogy mintegy álom az álomban.

De ne feledjük el, hogy igazi felfedezéseket nem a szakértők és a
mesteremberek tesznek, hanem a metafizikusok és az álmodozók, a gya-
korló utópisták, akiknek nem az egzaltáltság a fő jellemzőjük, hanem a
mesterségbeli józanság.

Ám azok, akik a józanság útját választották, ne vonogassák a vállukat,
mondván, hogy a Mester az utóbbi időben különös tévutakra tért.

A meghökkentő fordulatok és vargabetűk ellenére ő mindig egész
lényével jelen volt abban, amit csinált. Az ő ereje onnan eredt, hogy - az
ellentétek élő kölcsönhatása által - mindig hű maradt önmagához.

Miközben kényes és rigorózus játszmát folytatott, hogy a mecénási
gyanakvástól megóvja saját alkotói műhelyét - és a miénket, azaz a régi
együttesét -, képes volt megőrizni magában az ifjú lázadót. Különös
képességgel rendelkezett, hogy megkülönböztesse egymástól az egyes
értékrendeket: a taktikát a lényegi dolgoktól. Sosem kísértette meg a számok
és az erőviszonyok szuggesztiója. Figyelemmel óvta a saját margóhelyzetét, a
maga különcségét, távolságot tartva a nagy színjátékok, az egzaltáltan
lihegő hatalmas nézőterek és a vakító jupiterlámpák világától. Akkurátusan
válogatott a kommunikációs csatornák közt, s ha beengedte őket, ennek
fejében bonyolult és nem mindennapi követelményeket támasztott.

S lám, ez a margóhelyzet az évek során mintegy centrum lett. Makacs
volt és türelmes, mígnem elkezdtek áramlani hozzá a különféle hivatalos
elismerések, honor is causa doktorátusok, tekintélyes kitüntetések és cí-
mek. 0, akit valamikor istenkáromlónak tekintettek, megkapta a II. János
Pál kezdeményezésére alapított vatikáni Fra Angelico-díjat. A krakkói Színmű-
vészeti Akadémia egykori fura, elnyűtt fekete táskával járó tanársegédje -
ilyennek ismertem meg negyven évvel ezelőtt, amikor tudomására hoztam,
hogy egy vidéki városban, Opoléban módunk lenne átvenni egy kisszínházat
- katedrát kapott a párizsi Collége de France-ban. S mielőtt hozzákezdett volna
első előadásához, hosszan turkált fekete táskájában, amely mintha azonos
Iett volna azzal, amelyet fiatal korában Krakkóban hordott.

Életútja különös sorsot rajzol: ő, aki annak idején furcsa előadásokat
tartott a jógáról és a hindu filozófiáról a krakkói egyetemi Szalamandra

klubjában, és akit hosszú éveken át a lengyel színházi Olimposz (voltak
kivételek is!) nem éppen a legjobb rendezőnek, sőt, sarlatánnak könyveit
el, puszta életrajzi adataival is színháztörténetet írt. Es minden bizonnyal
halála napja is -199 9 . január 14. - emlékezetes dátum lesz.

Kisfiúként a Rzeszów melletti Nienadówkában olvasott egy könyvet az
indiai bölcsekről, s hamvait most végakaratának megfelelően ott, Indiában,
az Aranchali hegyen szórják szét, ahol egykor a bölcs Ramanamahrishi
lakott, akihez ő egész életében hű maradt.

Lehet, hogy épp abban rejlett az ereje, hogy - az élet küzdelmei és
válaszútjai közepette - hű maradt gyermekkora eredeti álmaihoz?

E rendkívüli ember egyesítette magában a gyermeket és az öreget, és
gondja volt rá, hogy ezt a gyermeket ne engedje elveszni. Ahogy a
„jurodivij" vagy a dosztojevszkiji Miskin herceg vonásait is egyesíteni tudta
magában a diplomata csavaros észjárásával, a lelki mester komolyságával
és szigorával, de az élet dolgaiban tanúsított zsivány humorral is. Próteuszi
könnyedséggel egyesített magában ellentétes vonásokat - vagy maszko-
kat? -: a könyörtelenséget a nagylelkűséggel, a tekintélyelvet a szelídség-
gel, saját rögeszméinek ismételgetését azzal a képességével, hogy meg-
hallgasson másokat, feltöltve őket a maga energiájával, és cserébe ener-
giát merítve belőlük magának is.

Grotowski mindannyiunk számára szüntelen kihívás volt, a vitalitás
kimeríthetetlen forrása, aki elhalmozott bennünket meghökkentő ötleteivel,
ám ezek a legképtelenebb dolgoknak is előre nem sejthető perspektívát
kölcsönöztek. A meddő percekben igazi szellemi bájitalt tudott kikeverni.
Megvetette a gyengeséget, és nemigen kedvelte a gyenge embereket,
amiért sokan szívtelennek tarthatták. Programszerűen üzent hadat a len-
gyel cselekvésképtelenségnek, a Visztula mentén hódító kóros akarathi-
ánynak, akárcsak Gombrowicz. Bebizonyította, hogy a legreménytelenebb
helyzetekben is, amelyeket a pártállami idők legmélyén a titkos lázadás
siránkozó hangján volt szokás felemlegetni, lehet olyasmit találni, aminek a
közönséges szabadság idején sem könnyű eleget tenni.

Jelenlétével egyeseket hozzásegített a tényleges beteljesüléshez,
némelyek-nek megadta a teljesség érzését, másoknak a lehetőséget, hogy tanúi
legyenek és tátott szájjal megállapítsák: a beteljesülés nem a körülmények
függvénye.

Grotowski tehát nosztalgiaként marad meg bennünk. Vagy lelkiismeret-
furdalásként, hogy valami elkerülte a figyelmünket, valamit nem vettünk
észre, mert elvakított az ő példája.

Mit adott személy szerint nekem Grotowski? A saját határaim érzékelé-
sét, azt a nyugtalanító érzést, hogy ezek a határok eltolhatók. Továbbá az
örök kérdést: hogyan különböztessem meg a valóságot az illúziótól?
Milyen létformához tartozik a fájdalom?

Az, hogy Grotowski most elment, nem jelenti, hogy örökre itt hagyott
bennünket. Ez még nem a végső búcsú órája. Továbbra is - noha nyilván
másképp, mint eddig - partner lesz magányos beszélgetéseinkben, ár-
nyék, aki követel, és aki talán mosolyog is, partner sok olyasféle dialógus-
ban, amilyet egyaránt folytatnak közeli és távoli ismerősök, közeli ismeret-
lenek és végül teljesen váratlan helyen és időben azok az ismeretlenek, akik
abszolút idegenek...

Vigyázzunk, hogy ez a mi Partnerünk-Árnyékunk a valódi Grotowski
legyen, s ne önámításaink Grotowskija. Ne semmilyenségünk pót-Grotowskija,
ne mankó, ami azért kell nekünk, hogy magunk is illúzióvá legyünk.

Másképp soha nem hagy el bennünket, és gyermekek maradunk. Mi
leszünk azok, akik nem tudunk elszakadni tőle, noha sokunkat már életé-
ben elhagyott, csupán a jelenlétét őrizve meg számunkra, miközben elvette
azt, amire neki szüksége volt belőlünk soha véget nem érő vándorútján.

Fordította: Pályi András

Megjelent a Kalligram Könyvkiadó Suszterek és szalmabáb című kötetében. (Po-
zsony, 1998)




