
1968 óta, amikor a
házban az utolsó be
f i gu r i s lezajlott, va
Grotowski egyetlen
zett. Es semmi jel
még rendezni szánd

Ez a huszonegy
Grotowski egész s
ahhoz színészi és re

után: 1. színházi előadások 1957-től (első rende-
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zése lonesco Székekje volt a krakkói Stary
Teatrban) vagy 1959-től (ekkor kezdte meg tevé-
kenységét az opolei Tizenhárom Széksor Színhá-
zában, amelyből később a Laboratórium Színház
lett) 1969-ig; 2. a részvétel színháza (a cselekvő
kultúra vagy a parateatralitás időszaka), 1969-
1978; 3. a Források Színháza, 1976-1982. E
negyedik, utolsó időszakot Grotowski így nevez-
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wrocławi Laboratórium Szín-
mutató, az Apocalypsis cum

gyis huszonegy év óta Jerzy
színházi előadást sem rende-
sem mutat arra, hogy valaha
ékozna.
év hosszabb időszak, mint

zínházi működése, még ha
ndezői tanulmányainak idejét

is hozzáadjuk. Hisz ez mindössze tizennyolc évet
ölelt fel, s ebből a szorosabb értelemben vett
rendezői tevékenység - 1957-es debütálásától
számítva - tizenegy esztendőt. Nem árt tudato-
sítani magunkban ezeket az adatokat, elkerülen-
dő a félreértéseket.

Az, amin jelenleg Grotowski - 1985 óta -
dolgozik, több mint harmincesztendős alkotói
útjának lezárása, amely méltóképp fogja át és
teljesíti ki egész életművét. Egyúttal ez a negye-
dik nagy alkotói korszaka, az alábbi előzmények

te el: Rituális Művészetek, az 1985-től Olaszor-
szágban kifejtett tevékenységére értve ezt a meg-
határozást, míg a Források Színháza utáni rövid
átmeneti időre, amikor Kaliforniában dolgozott,
az Objektív Dráma terminust használta.

Grotowski pontosan negyvenkilencedik szü-
letésnapján, 1982. augusztus 11-én az Oleśnica
melletti Ostrowinában fejezte be a Források Szín-
háza program utolsó szakaszát, s mindjárt más-
nap - miközben Lengyelországban még tartott a
szükségállapot- elhagyta hazáját, és rövid olasz-
országi és haiti tartózkodás után emigránsként
az Egyesült Államokban maradt. Előbb a New
York-i Columbia Egyetem hívta meg „professor
of drama" minőségben, majd az 1983-84-es
akadémiai évtől az irvine-i Kaliforniai Egyetem
professzora lett, ahol hozzáfogott az egyetem, a
Rockefeller Alapítvány és a National Endowment
for the Arts által finanszírozott Objektív Dráma
program megvalósításához, majd 1985-ben
Olaszországba költözött, s itt indította el a Ri-
tuális Művészetek programját.

Az, amit ma Grotowski csinál, logikus, teljes-
séggel megalapozott következménye valamennyi
eddigi alkotói szakaszának: a színházinak,
amely az Apocalypsis cum f igu r is előadásával
lezárult, a részvétel színházának, amely a Nem-
zetek Színháza keretében Wrocławban megren-
dezett Kutató Egyetemmel érte el tetőpontját
(1975. július-augusztus), továbbá a Források
Színházának, amely transzkulturális tapasztala-
tokra irányult, s elsősorban az Oleśnica melletti
Brzezince és Ostrowina adott neki otthont, de
kutatóutakra került sor Haitin (vudu), az indiai
Bengáliában (az egyszerre jógi és művész báulok
hagyománya), az afrikai Nigériában (joruba
törzs), Mexikóban (huichol törzs) is, valamint a
földgolyó más olyan pontjain, ahol még élnek a
régi szertartások.

Az Objektív Dráma arra összpontosított, hogy
az emberben és az ember által rátaláljon bizo-
nyos technikai elemekre, bizonyos „játéktöredé-
kekre", „performative elements"-re (mozgásra,
hangra, ritmusra, hangzásra, térhasználatra),
amelyek minden valószínűség szerint már akkor is
léteztek, amikor a művészet még nem vált el

A wroclawi Laboratórium Színház
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Kivonulás a színházból

az élet többi területétől, következésképp még szó
sem lehetett olyan műfajokról és esztétikai kate-
góriákról, amilyen a színháznak nevezett látvá-
nyosság is. Az első interjúban, amelyet e témáról
adott, s amely a Los Angeles Times hasábjain
1983. szeptember 23-án jelent meg, Grotowski a
következőképpen határozta meg kutatásainak
célját: „A művészet ama ősrégi formáját kívánjuk
előhívni, amikor a rítus és a művészi alkotás még
egy és ugyanaz volt. Amikor a költészet dal volt,
a dal fohász, a mozgás tánc. Vagy ha úgy tetszik:
a különválás előtti művészetet, amely szélsősé-
ges, nagy erőt jelentett a cselekvő ember számá-
ra. Ma is, ha megérint bennünket, filozófiai vagy
teológiai motivációnktól függetlenül mindannyian
felfedezzük magunkban azt a sajátságos frigyet,
amely hozzá fűz."

Néhány nappal később ugyanebben a lapban
az alábbi vallomást tette: „Azt mondhatnám - s ez
nem egyszerűen metafora --, hogy vissza akarunk
jutni a Bábel tornya előtti időkbe, feltárni, ami
akkor volt. Az ember először a különbséget látja
meg, később azonban azt is, ami a különbség
előtt volt.

Megvan rá a remény, hogy a művészet ősrégi
formáit fedezzük fel, a művészetet minta megis-
merés útját. De ma a Bábel tornya után élünk, s
eszünkbe sem jut, hogy valamiféle új szintézist
hozzunk létre. Nem mondhatjuk, hogy: »Mi most
megteremtjük a rítus új formáját.« Lehet, hogy
így lesz, de ehhez legalább ezer esztendőre van
szükség.

Nem szándékunk, hogy az emberek tudati
manipulálásának új módozatait találjuk meg. Ez
egyszerűen (...) egy nagyon magasrendű törek-
vés nagyon alacsonyrendű felhasználása lenne.
A mi munkánknak csak igen közvetett hatása
lehet. A szándékunk csupán az, hogy újból felfe-
dezzünk néhány nagyon egyszerű dolgot, amivel
minden ember a maga módján, azaz a maga
korlátai közt táplálkozhat."

Régi megfigyelés, hogy bizonyos rituális és
liturgikus technikák gyakorlása meghatározott
többletenergiával ruházza fel a gyakorlót: „E
technikák végletesen pontos, szinte fizikailag
megszabott cselekvéssort írnak elő. (...) Amit a
mozdulat vagy a dallam pontossága ad az em-
bernek, az pontosan megállapítható többlet"
(többletenergia).

A Grotowski által említett „játéktöredékekről",
amelyek mindig nagyon egyszerűek, kiderülhet,
hogy döntő mértékben univerzálisak. Grotowski
határozottan ellenzi, hogy ezeket bármilyen filo-
zófiai vagy teológiai címkével ruházzuk fel, mert
épp címkétlen mivoltuk segít hozzá bennünket -



állítja -, hogy megleljük a transzkulturális ideg-
szálat. Grotowski, amikor Kaliforniában dolgo-
zott, arra törekedett, hogy egyes „játéktöredéke-
ket" - „desztillálás" útján - különválasszon a
többitől. A „töredékek" elemzése és desztillálása a
dolog természeténél fogva pontosítást és fe-
gyelmet követelt. Az 1984. évi Research and
Development Report ezt így értelmezi: „Gro-
towskit az a szándék vezérli, hogy különválassza
és tanulmányozza a performatív folyamat, a tánc,
a dallam, a nyelvi struktúra, valamint a térhasz-
nálat ritmusát és módozatait, ennek egyes ele-
meit. Egy desztillációs folyamat tárja fel ezeket,
amely elválasztva egymástól a különböző alkotó-
elemeket, attól, ami összetett, elvezet ahhoz, ami
egyszerű."

Az Objektív Dráma program természetesen
semmiféle értelemben sem jelentette, hogy
Grotowski visszatért volna a színházhoz, azt vi-
szont igen, hogy tevékenysége másodjára is arra
a professzionális pontosságra és fegyelemre irá-
nyult, amely szemben áll a dilettantizmussal, a
hozzáértés hiányával, az amatőrséggel. A kérdés
megközelítése mégis alapvetően különbözött at-
tól, ami az előadások színházát jellemezte. Ott
ugyanis a figyelem a színészben zajló folyamatra,
a színész emberi aktusára összpontosult, amely-
hez meg kellett találni a struktúrát, „a forma
zabláját"; az Objektív Drámában viszont ennek
épp az ellenkezője történt: a részvevők a formán
dolgoztak, s ez szabadította fel bennük a kívána-
tos folyamatot. Mindamellett mégsem maga a
„forma" döntött mindenről, hanem az, ami
anyagtalannak tetszik, tehát az átélt tapasztalat
és az emberi jelenlét milyensége.

Az Objektív Dráma néhány eljárás kiemelt
vizsgálatát szolgálta. A Rituális Művészetek ese-
tében más a helyzet. Az előadások színházában
és a Rituális Művészetekben közös a „teljes ak-
tus", a „totális tett", a „teljes ember", úgy, ahogy
ezeket a fogalmakat Grotowski érti. Még sincs
szó azonos útról (jól tanúsítja ezt Grotowski
Performer című programszövege), „a spontane-
itás és a fegyelem dialektikája" a rítus és a krea-
tivitás, a struktúra és a folyamat sajátos szimbi-
ózisában ölt testet, amelyben az egyik a másikra
utal, s belőle él.

1984 és 1985 fordulóján a toscanai Pontade-
rában született meg a Centro di lavoro di Jerzy
Grotowski - Workcenter of Jerzy Grotowski gon-
dolata, és 1986 augusztusától bontakozott ki a
műhely kutatóprogramja.

A Rituális Művészetek Grotowski életében a
remeteség időszakát jelenti, ami ezúttal szó sze-
rint értendő. Falun lakik és dolgozik, néhány
kilométerre Pontaderától. Ez a maga választotta
visszavonultság mégsem jelent, mint vélhetnénk,
eszképista attitűdöt, menekülést a világ elől. Épp
ellenkezőleg, Grotowski esetében különleges,
nagyon is világi hivatásról van szó,

minthogy a benne megnyilvánuló törekvés az e
világi emberi létforma átalakítására, megváltoz-
tatására irányul. „Annak a magánynak, melyet az
ember maga tervezett el magának, maga válasz-
tott, és amely mozgósító erőt jelent számára,
semmi köze az elszigetelődéshez és az elidege-
nedéshez, (...) minthogy a világ és az emberek
dolgaiban gyökerezik, nemcsak az anyagi, de
mindenekelőtt a szellemi és transzcendens érté-

kekben, (...) s mindazt méltányolja, ami az em-
beri kreativitás kibontakozásához vezet." (Krys-
tyna Osińska: Pustelnicy dziś. Samotność z
wyboru ludzi ś wieckich. Varsó, 1988. 14.) Elemi
emberi szükséglet ugyanis, hogy megszabadul-
junk a kényszerű kötelékektől és korlátoktól,
hogy teljesen, csöndben arra összpontosíthas-
sunk, ami a teendőnk, vagyis a munkára. Aktív
és minden ízében kreatív magatartásról van tehát
szó, amelyben a keresés és a megismerés nem
a világ elméleti leírásának tudománya, hanem azt
jelenti, hogy állandó cselekvésre, működésre va-
gyunk ítélve, és minden más ténykedésünk ez alá
van rendelve. A csönd és a figyelem-összponto-
sítás iránti tisztelet természetesen összefonódik
„azzal a vággyal, hogy eljussunk az emberi lét
legmélyebb rétegeihez, az ember belső, lelki mi-
liőjének mélyére, ahol a kreativitás csendje ural-
kodik, és ahol a sacrum megtapasztalható. (...) A
remeteségnek megvan a maga szimbolikája,
amely nem független az emberi kapcsolatoktól,
hisz az emberi természet velejárója, hogy minél
mélyebben éli meg a létét és a lelki
feltárulkozást, annál jobban és erősebben kö-
tődik az emberekhez." (Krystyna Osińska idézett
műve)

Erőteljesen hangsúlyozni szeretném, hogy ez
a remeteség nem értelmezhető se vallási-hitéleti,
se szektás jelenségként. Ez az elvonultság egy-
szerűen egy igen sajátos művészi műhely, s alap-
vető küldetése, éppen mint alkotói-művészeti
műhelynek, a megbízhatóság, a feltétlen lelkiis-
meretesség, nem pedig bármiféle expanzió.

1987-ben Grotowski közzétett egy (1981-ből
eredő) szöveget Források Színháza címmel,
amelyben így jellemezte saját alkotói útját: „Mun-
kámnak mindig két vezérfonala volt: egy többé-
kevésbé nyilvános és egy kizárólag személyes. E
második szál sosem szakadt meg. Azt magam
szőttem, egy-két társam részvételével, viszont
nyilvánosan soha nem beszéltem róla. Amikor
még az előadások színházában dolgoztam, e
nyilvános szál nagyon is reflektorfényben volt. A
személyes szál szinte teljesen láthatatlan maradt,
egyszerűen a próbákhoz kötődött. A próbák szá-
momra sosem a hatás kereséséről szóltak, érté-
kük önmagukban rejlett: olyan érték ez, amely
azok közt születik meg, akik képesek a hétközna-
piságot meghaladni.

A részvétel színháza idején, amikor nyilvános
tevékenységünket a parateátrális vállalkozások

alkották, magam vezettem a munkáinkat, egy
igen szűk munkatársi kör segítségével. Noha e
munkák kiindulópontul szolgáltak nyilvános te-
vékenységünkhöz, itt sem a hatásról volt szó,
tudniillik a társaim hozzám hasonló nyitott tevé-
kenységet folytattak. Akkor úgy döntöttem, bú-
csút veszek wrocławi termünktől, s kivonultam a
városból egy olyan helyre, ahol teljes elszigetelt-
ségben érezhettem magam.

Végül eljött a pillanat, amikor azt mondtam:
alighanem ideje nyitottabbá, nyilvánosabbá ten-
nem azt, ami a személyes munkám, nem abban
az értelemben, hogy valamiféle bemutatót ren-
dezzek, hanem hogy tájékoztassam az embere-
ket, milyen kutatásokat folytatok. Igy bontakozott
ki a Források Színháza, amelybe 1976-ban
vágtam bele (...). Az elnevezés közönséges kód.
Illeszthetnénk rá más címkét is. Apollinaire sze-
rint azonban ma az a legfontosabb, »hogy min-
dennek új neve legyen«."

A Rituális Művészetekben, úgy tűnik, kimon-
dottan a „személyes szál" dominál a „nyilvános"
felett. Legalábbis a munka jelen szakaszában így
fest a helyzet. Nagyon más dologról van azonban
szó, mint a Források Színházában, a hangsúly
igen erőteljesen a művészi műhely megbízható-
ságára és minden egyes részlet szakmai kidolgo-
zására került.

2.

Toscanai falu. Négyen vagyunk. Barbara Schwe-
rin von Krosigk Nyugat-Berlinből, aki az első
német könyvet írta Grotowskiról; egy másik né-
met nő, Catherine Seyfert, akit Lengyelországból
ismerek (a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján,
a részvétel színházából; később, a Források
Színháza idején, a Grotowski mellett működő
állandó munkacsoport tagja); Renco Vescovi
olasz rendező Bergamóból és én. Megyünk fel az
emelkedőn, dimbes-dombos vidék, jobbra vörös
téglás, hajdani pajta, átalakítva most ez a mun-
kaépület. Lent és fent külön bejárat. Továbbha-
ladva a falusi úton jobbra mezők húzódnak, s a
horizontot az Appenninek vonulata zárja, balra
földszintes falusi házak. Az utolsó ház előtt,
amely közvetlenül az út mentén áll, Grotowski
fogad bennünket, betessékel a házba. A konyhá-
ban vagyunk, amely, berendezése alapján, külön-
féle összejöveteleknek, beszélgetéseknek ad he-
lyet, afféle vendégfogadó helyiség.

Megtudjuk, hogy ebben a házban többen is
laknak, mindenkinek saját szobája van, maga
Grotowski a szomszéd házban lakik, a kétszobás
lakrészre elsősorban könyvei miatt van szüksé-
ge. A kurzus részvevői, szám szerint tizenheten,
lenn, a közeli falvakban vettek ki maguknak szo-
bát. Két párhuzamosan működő csoportba van-
nak beosztva, a két csoport egyes tagjai még egy
harmadikban is dolgoznak. Ott-tartózkodásom



idején a foglalkozások mindennap pontosan déli
tizenkettőkor kezdődtek, s este tíz körül értek
véget. Tíz órát vagy még többet dolgoznak; ha
közel érzik az eredményt, annyit, amennyire
szükség van. Néha tizenöt-tizenhat órát is.

A foglalkozások döntő többsége két, erre a
célra kialakított teremben zajlik, egy régi gazda-
sági épületben, ahol valamikor borászat volt. Az
eredeti kövezetet fapadlóval borították be. A
munkahelyiségek mellett öltöző van, toalett, kis
konyha, ahol enni-inni lehet valamit a foglalko-
zások szünetében.

Speciális összetételű csoportokról van szó, az
élet- és munkakörülmények szerények (nemegy-
szer igen szerények) és szigorúak; a részvevők
saját költségükön jöttek ide, és maguk tartják el
magukat. Mintegy húsz ember van itt, akik a
nyugati - euro-amerikai- kultúrkörben nőttek fel
és nevelkedtek. Argentínából, Belgiumból, Dáni-
ából, Franciaországból, Görögországból, Hollan-
diából, Mexikóból, Norvégiából, Lengyelország-
ból, Olaszországból érkeztek, van egy kambo-
dzsai nő, aki Franciaországban nevelkedett (fran-
cia állampolgár), és egy kanadai férfi, aki indián.
Mindnyájan fiatalok, egy kivételével egyikük sem
dolgozott korábban Grotowskival. Ez az egy
Maud, Grotowski közeli munkatársa, aki Haitiról
való, s 1978-tól egy ottani csoporttal részt vett
Lengyelországban és lrvine-ben a korábbi mun-
kaszakaszokban. Grotowski másik fő
munkatársa 1985 óta Thomas Richards (USA),
akinek apai ősei jamaicaiak.

A munka három csoportban folyik. Két csoport
foglalkozását láttam, mindkettő ugyanabban a
teremben dolgozik, változatlan személyi
összetétellel. Az első csoport négy férfiból és egy
nőből áll. A foglalkozások az alsó teremben foly-
nak, Thomas Richards vezetésével. A második
csoportban többen vannak, két férfi és hat nő. Itt
Maud a vezető. Grotowski maga nem vezet fog-
lalkozásokat, s csak nagy ritkán avatkozik közbe
direkt módon. Fő munkatársaival, az egyes al-
csoportok vezetőivel azonban közvetlenül
együttműködik: ez gyakorlati munka. A foglalko-
zások idején egy adott pillanatban feltűnik a te-
remben, megfigyelőként leül egy székre, időn-
ként feljegyez valamit a füzetébe, néha csoportos
elemzést tart.

A munka percnyi pontossággal kezdődik. A
részvevők fehér ruhát öltenek. A terembe lépve
levetik a cipőjüket, minthogy a parkett igen ké-
nyes (csakis emiatt, nem pedig valamiféle szim-
bolikus okból). A foglalkozás nemegyszer sajátos
járás-tánccal kezdődik, enyhén meghajló ge-
rincoszloppal és behajlított térddel, miközben a
bordák mozdulatlanok. Ezt a járás-táncot általá-

Rituális tánc Haitin



ban ének kíséri, a dal, az, ahogy énekelnek, fel-
szabadítja a hang vibrációs minőségeit, s ez
elősegíti a testmozgást. Egyébként a hangvibrá-
ció és a testmozgás közti kapcsolatot jól ismerte
már Püthagorasz és iskolája is. Ebben az egész-
ben a precizitás a legfontosabb. A léptek ezért oly
pontosak, a test egyfolytában „hullámzik", meg-
jelenik a tempóritmus pontos struktúrája, mint
Sztanyiszlavszkijnál. Saját használatra „kígyólé-
pésnek" nevezte el ezt a járást. Grotowskitól
megtudom, hogy ősi táncformáról van szó, amely
a haiti bennszülöttek számára az emberiség
ősét, Damballah kígyót idézi.

A fizikai tréning állandó része a programnak.
Minden részvevő kilenc gyakorlatot végez. Min-
denki a sajátját és mindig kilencet. Mindenkinek
megvannak a maga gyakorlatai, épp olyanok,
amilyenekre a leginkább szüksége van, hiszen
arra törekednek, hogy leküzdjék saját fizikai bio-
kádjaikat és korlátaikat, vagy hogy kialakítsák azt
a jártasságot, amelynek éppen híjával vannak.

Eddig a terem ajtaja nyitva volt. Most elsöté-
títik az ablakot, gyertyát gyújtanak, előkészítenek
mindent, amire a művelethez szükség lesz. Min-
dennap újra életre hívják a rituálét. Mindig
ugyanazt, ami minden alkalommal más, nem
ugyanaz. Ez a rituálé nem kreáció, nem imitáció,
nem is valamely ismert rituálé rekonstruálása, ez
kibontakozás, megjelenés. (Itt nem használják a
„rituálé" kifejezést, „műveletet" mondanak, vagy
„Akciót".) Grotowski munkájában olyan elemek
jelennek meg, amelyek egyszerre több hagyo-
mányhoz is közel állnak, tehát archetipikusak.
Ezek az elemek meg vannak komponálva. Továb-
bá végbemegy az akció kereteit alkotó struktúra
kibontása, s ezzel együtt az a tudatos kompozí-
ciós munka is, amelynek értelme, jelentése és
esetleges narratív motívumai a részvevők tuda-
tában közös koordinátát kapnak; a színházi elő-
adásban ez a közös koordináta a nézők tudatában
születik meg. Grotowski az előadás és a rituálé
közti technikai különbséget „a montázs fészkét"
illető különbségből eredezteti: az előadásban a
nézői, a rituáléban a részvevői tudatban található
a montázs fészke.

Kapcsolatot találni a régi beavatási szertartá-
sokkal igen kényes feladat, amelyet nem könnyű
formába önteni, de minden részvevőnek alapvető
kötelessége, hogy ezt „becsülettel elvégezze".
Ami materiálisan, fizikailag értendő. Egyszerűen
a testnek becsülettel és pontosan kell működnie,
nem pedig - felfújni az érzelmeket és az ex-
pressziót. Grotowski tehát sosem teszi fel azt a
kérdést: „Hiszel-e benne?", csak annyit mond:
„Mindent, amit csinálsz, végezd rendesen, légy
tudatában, mit teszel."

Az Akció mindennap létrejön és beteljesül.
Elejétől végig. Az is előfordul azonban, hogy
néhány napig eltart, ha túl sok időt vesz igénybe a
részletek technikai kidolgozása vagy a kezdet-

nél, az alapozásnál bizonyos elemek megtalálá-
sa. Mindez másképpen történik tehát, mint a
színházban, amely az előadás megtekintésére
érkező nézők színe előtt játszódik; itt egyedül a
cselekvés logikája és világossága a lényeg, s
általa az a folyamat, amely az ezt életre hívó
részvevőkben zajlik. A nézőknek mint olyanok-
nak itt nincs helyük.

Nyílik az ajtó. Elhúzzák a függönyt. Eloltják a
gyertyákat. Hosszabb szünet után ismét nappali
világításnál (vagy lámpafénynél) hosszadalmas,
szorgos munkával folytatódik az egyes részletek
kidolgozása. Addig dolgoznak, amíg nincs eredmény.

Es az utolsó napszak. Kimegyünk a teremből a
közeli dombokra, ahonnan ragyogóan látni a
környéket, a vidék szobrászatát és architektoni-
káját. Itt, e plein airben, e teljes csöndben és
figyelem-összpontosításban következnek még a
Motions elnevezésre hallgató testhelyzet- és
testnyújtás-szekvenciák. A test fekvése és a moz-
dulatok a hat fő irány felé mutatnak: kelet, nyu-
gat, észak, dél, zenit és nadír. Ha idekinn, a
szabad ég alatt kerül rájuk sor, úgy mindig a kelet
(a felkelő nap) vagy a nyugat (a lemenő nap) az
első irány. A részvevők tekintete nem szegeződik
egyetlen pontra - ez lenne a szokásos -, hanem
az egész horizontot átfogja. Fizikailag nem
könnyű a feladat, kezdőknek akár fájdalmas is
lehet, például bizonyos egyensúlyhelyzeteket -
az egyik láb kinyújtva és térdben teljesen kiegye-
nesítve, a földdel párhuzamosan tartva, míg a
másik ülő helyzetben, behajlítva - hosszú ideig
kitartanak. Itt is megfigyelhető a törekvés, hogy
a műveletet a lehető legpontosabban hajtsák
végre. Mind egyszerre végzik, pontosan ugyan-
abban a ritmusban. Egy órányi Motions után
lejövünk a dombról. Vége a foglalkozásnak.

Fontos megjegyzés: Minden foglalkozás csak-
nem tökéletes csöndben zajlik. A szóbeli kom-
mentárt csak a legszükségesebb szavakra redu-
kálják.

Éjszaka következnek még Grotowski elemzé-
sei, utána vezető munkatársaival dolgozik.

Másnap pontosan ugyanez lesz a foglalkozá-
sok rendje? Vagy valamelyik rész elhúzódik? Es
ugyanígy folytatódik minden napról napra: hete-
ken, hónapokon, éveken át? Kétségkívül igen
nehéz ez a munka. Grotowski munkatársainak
bizonyára fárasztó, időnként monoton. A munka
során újra és újra le kell küzdeni a fáradtság
krízisét, a mechanikusság kísértését („már ér-
tem", „már tudom"). Vállalnia kihívást. Meghar-
colni önmagunkkal: a saját elfásulásunkkal, fá-
radtságunkkal, gyengeségünkkel.

3.

Grotowski egész életében, szinte gyerekkorától
mintegy két irányban, két vonal mentén folytatta

kutatásait: személyes, belső, ezoterikus szinten,
saját maga és alkalmasint még egy-két személy
részére, valamint külső, nyilvános, ezoterikus
szinten. Munkájához mindig az előbbi vonulat
szolgált alapul, ez viszont a külvilág előtt többé-
kevésbé rejtve maradt. E belső vonulatot a lehető
legszorosabban a szigor (a fegyelem) és a tech-
nika szabta meg. Nem véletlen tehát, hogy
Grotowski útkeresése mindig technikai jellegű
volt, valamely meghatározott technika vagy tech-
nikák belső elmélyítését szolgálta. Ez a helyzet a
Rituális Művészetek idején is. A Központ hivata-
los dokumentumában ezt olvassuk: „A Grotowski
Központ célja, hogy átadja a legfiatalabb nem-
zedékek képviselőinek azokat a gyakorlati, tech-
nikai, módszertani és alkotói eredményeket,
amelyek Grotowski három évtizedes tevékenysé-
géből levonhatók.

A jelöltek azok közül kerülnek ki, akik művészi
tapasztalattal rendelkeznek, akik előadóművészi
tevékenységet folytatnak, de akikben ugyanakkor
megvannak az alkotói képességek, továbbá az
az eltökéltség, amely a szigorra és a pontos-
ságra épülő munkához nélkülözhetetlen. Még-
sem iskola ez, inkább alkotóműhely, amely fel-
nőtt, önmagukért felelősséget érző művészek
részére tart permanens képzést. A dramatikus
művészet itt az egyéni fejlődés ekhós szekere. A
képzés mindenekelőtt az alkotómunkát öleli fel,
abban a felfogásban, ahogy azt Grotowski érti."

A Rituális Művészetekben a szó köznyelvi ér-
telmében nincs színész, mint ahogy alapjában
véve nincs néző sem. Hasonlóképp nincs szín-
házi előadás sem. Akkor hát mi van? Mindenek-
előtt a Performer. A leghelyesebb itt az első
sorokat idéznünk Grotowski szövegéből.

„A Performer - így, nagybetűvel - a cselekvés
embere. Nem ő az, aki eljátszik valaki mást.
Táncos, pap, harcos; kívül áll a műfaji felosztá-
sokon. A rituálé performance, teljes aktus, tett.
Az elkorcsosult rituálé látványosság. Nem azt
akarom felfedezni, ami új, hanem amit elfelejtet-
tünk. Ami oly ősi, hogy a műfaji felosztás nem is
vonatkozhat rá."

A Performer - Grotowski meglátása szerint - „a
megismerés embere" (l'homme de connaissance,
a man of knowledge), mint Pierre de Combas,
mint Don Juan Castenda regényeiben vagy
Nietzschénél. „A lázadó, aki kötelességének
tekinti a megismerést, és szert akar rá tenni.
Lehet, hogy a többiek nem közösítették ki, ő
akkor is megbélyegzettnek érzi magát, outsider-
nek." Valamikor mystagogus ago mysterium volt.
Régi szent szövegek tanúskodnak erről, de a
nagy költők is. A Performer a „test és esszen-
ciától" egy igen nehéz folyamat révén eljut „a test
esszenciájáig".

A maga sajátos szerepét ebben a folyamatban
Grotowski így határozza meg: „én vagyok a
Performer tanítója". Nem „mester", nem is „ren-



dező", hanem tanító, minta kézmű-
vességben. Ha megszületik a Per-
former, az ő feladata véget ér. Az így
értelmezett Performer azonban igen
ritka jelenség. Arról a ritka kivétel-
számba menő gyakornokról van itt
szó, akivel a tanítót csak nagy ritkán
hozza össze a mesterség. Azonosí-
tani a Performert a Központ kurzu-
sainak részvevőivel merő visszaélés
lenne.

Grotowski törekvését nehéz sza-
vakkal megragadni. Állandóan kísért a
veszély, hogy értelmét trivializáljuk
vagy deformáljuk. A Rituális Művé-
szetekben sajátos dimenzionáltság és
kettősség rejlik, amely újólag a
legteljesebb egységet alkotja. Ez to-
vább nehezíti a leírást is, az interpre-
tálást is.

Mint már említettem, ez a Köz-pont
egyfajta művészi-alkotói remeteség.
Ami többek közt azt jelenti, hogy itt
semmiféle nyilvános bemutatót nem
szerveznek. Az itt zajló munkával
csak a részvevők és esetleg a
Grotowski által személyesen
meghívott vendégek ismerkedhet-
nek meg. Ezek azonban nem nézők,
minta szín-házban, hanem-tanúk. A tanú dolga
pedig, hogy tanúságot tegyen arról, amit látott és
átélt, vala-mint, ha ez szükséges, becsülettel
beszámoljon a tapasztalatairól.

Aligha lehetséges ma megjövendölni, mi tör-
ténik a Központban az elkövetkezendő évek so-
rán. Egy azonban biztos: itt soha nem kerül sor
nézőközönségnek készült színházi előadásokra.

A Pontaderában folyó munka egészét érde-
mes tágabb összefüggésekben néznünk: a forrá-
sok, a kulturális gyökerek, a hagyományok
összefüggésében. Ez pedig nem választható kü-
lön sem az archaikus rituáléktól, sem a szó ha-
gyományos, archaikus értelmében vett előadás-
művészettől. Világos az analógia az antik misz-
tériumokkal, ám e tapasztalat és e munka teljes-
ségét annak a „nagy nyugati miszteriofizikus
áramlatnak" a kontextusában kell szemlélnünk,
„amelybe a keresztény kor kezdetén a gnózis, a
hermetizmus, a görög-egyiptomi alkímia s a
misztériumok hagyományai torkolltak". (Mircea
Eliade: A jóga. Halhatatlanság és szabadság. Bu-
dapest, 1996.) Azzal a különbséggel, hogy amit
Grotowski keres, az még ennél is korábbra nyú-
lik vissza. Ebben az értelemben mondja, hogy
„nem azt akarom felfedezni, ami új, hanem azt,
amit elfelejtettünk". Az „Én-Én" viszonylatról be-
szél, a keresésről, önmaga saját maga általi fel-
tárásáról. Es önmaga által - önmagában - az
„ősök", az előtte járók felfedezéséről. Éppen
ezért vagy „valakinek a gyermeke", és nem igaz,

hogy sehonnan sem jössz, és nem vagy senkié.
Ez mindig is így volt Grotowskinál, még Kalifor-
niában is, amikor az Objektív Drámán dolgozott.
Most azonban - a Rituális Művészetek idején
 azt állítja, hogy valami sokkal radikálisabb
dologról van szó: „Megérinthetünk-e valamit, ami
már nem is annyira a kezdetekkel, inkább
 ki merjem-e mondani? - magával a kezdettel
kapcsolatos?"

Grotowski csak a hagyománnyal való közvet-
len viszonyt ismeri. Olyan ez, akár a csillagok
megfigyelése. Mindig is ez volt a felfogása.
1970-ben a kolumbiai Latin-Amerika Fesztivál
részvevői előtt így beszélt erről: „A hagyomány
valóságosan működik, hisz a levegővel is azt
szívjuk magunkba, miközben nem gondolunk rá.
Ha bárkinek erre kényszerítenie kell magát, ha
görcsös erőfeszítéseket tesz, hogy megtalálja, és
utána tüntetően dicsőíthesse, ez azt jelenti, hogy
a hagyomány nem él benne. Ami nem él ben-
nünk, azt nem érdemes megcselekedni, mert
nem lesz igaz."

Az így értelmezett hagyomány a Rituális Mű-
vészeteknek működési területe. A viszonylat itt
közvetlen, ami azt is jelenti, hogy élő; hiszen
valóságos hatást kifejteni csak az élő hagyomány
képes. Az, amit úgy kell kitanulmányozni, amihez
„görcsös erőfeszítéseket" kell tennünk, amire
tehát „kényszeríteni" kell magunkat - már rég
halott.

Ne feledjük, hogy az ókori Görögországban a
Szépség, az Igazság és a Jóság eggyé forrt. Ezt

fejezi ki a kalogathia (kalogatósz) ideája, amellyel
többek közt Platón írásaiban is találkozunk, s
amely a görögöknél pedagógiai ideaként szol-
gált. Senki nem választotta külön az esztétikai
funkciót (a „szépet"): erről csak akkor kezdtek
beszélni, amikor a művészet már emancipáló-
dott, ez pedig maga után vonta az elkorcsosulást
és az elfajulást. Az esztétikai aspektus már
Grotowski színházi korszakában sem számított a
leglényegesebbnek. Ezt a szempontot a kritiku-
sok emelték ki a többi közül: az egész komple-
xumról leválasztva átvitték a Laboratórium Szín-
ház tevékenységére más színházak megtekinté-
séből levont tapasztalataikat, és e tevékenységet
mindenekelőtt az esztétikai szférára redukálták.

A Życie Warszawynak adott interjúmban azt
mondtam: „Azt hiszem, itt, ebben a toscanai
faluban olyasvalami születik, mint amit, mond-
juk, az ókori Görögországban Eleuszisz jelentett.
Nyilvánvaló, hogy a társadalmi és kulturális kon-
textus ma egészen más, mint akkor, évezredek-
kel ezelőtt. És az ember? Igen, az ember szintén
más, mégis felmerül a kérdés: mi az, ami közös
bennünk és az akkoriakban? (...) Nem állítom,
hogy amit Grotowski és csoportja művel, azonos
az eleusziszi misztériummal, csak azt, hogy ha-
sonló funkciót tölthet be ami kultúránkban, mint

Nigériai táncosok



az ott és akkor. Egyébként az ókori misztériumok
sem a tömegek számára készültek, később, év-
századok múltán váltak csak fontossá és ihlető
erejűvé. Ma már minden színháztörténeti kézi-
könyv foglalkozik velük és színháztörténeti jelen-
tőségükkel, noha egyáltalán nem nevezhetők
színháznak. Valami mást jelentettek...

Tisztában vagyok azzal, hogy Grotowski jelen-
legi kutatásaiban, amelyek a több ezer évvel ez-
előtti, rejtett és elfeledett tudáshoz nyúlnak
vissza, nem az előadás ilyen vagy olyan formája,
ilyen vagy olyan megítélése a tét. Szeretném, ha
jól értenének: eszem ágában sincs tagadni, hogy
ma is van igény a színházra, magam is járok
színházba, és tiszteletet - olykor a tiszteletnél is
többet - érzek a mai színház egyik-másik képvi-
selője iránt. De Grotowskinál egészen más a
játék tétje, talán a lehető legmagasabb tét, ami
egyáltalán lehetséges... Es hogy ez a tömegek
mellőzésével történik? A hangos taps, a
televízió, a sajtó mellőzésével, csöndben és
nyugalomban?" Erre a kérdésre ma sem tudnék
másképp felelni, mint akkor, közvetlenül
Olaszországból való hazaérkezésem után: „Egy
ilyen hely ma nem lehet nyitott. Ha az lenne,
azonnal odaözönlenének az egész világról az
újságírók és a tévé-társaságok. Ami egyből el is
pusztítaná azt, ami itt a nap nap után folyó
küzdelemben, vesződségben és harcban
megszületik."

4.

Georges Banu, az ismert francia színikritikus és
színháztörténész 1987 májusában a következő-
ket írta a párizsi Art-Pressben: „Grotowski nem a
könyvekből akar meríteni, mint Craig, hanem a
többi emberből. Craig, aki a század elején felka-
varta a nyugati színházi világot, a harmincas
években visszavonult Firenzébe, s ott létrehozta a
Goldoni Arénát; Grotowski is itt, alig húsz
kilométerre Firenzétől találta meg a maga ele-
fántcsonttornyát, a pontaderai Akadémiát. Ide
hívta meg néhány barátját, hogy a családias bi-
zalom légkörében és a társadalmi játék mellőzé-
sével szóljon hozzájuk. (...) Ez a hang túllép a
színházon, a legmagasabb követelményeket tes-
tesíti meg, ahol már nem a művészet valamely
formájának megmentéséről van szó, inkább ön-
magunk megvalósításában kíván segítségünkre
lenni."

Peter Brook ezzel szemben leszögezi: „Minden
hatás, ami erős, gyorsan terjed, és messzire jut.
Ezért merem állítani, hogy a Pontaderában folyó
munka a színházi világra tartozik, és magára is
vonja annak figyelmét. Ez pedig egyenes
következménye e munka laboratóriumi aspektu-
sának; itt ugyanis olyan tapasztalatok születnek,
amelyekre csak laboratóriumban lehet szert ten-
ni. Es ha mi, a párizsi Centre International de
Créations Théâtrales a Grotowski Központhoz
társultunk, annak az az oka, hogy teljes meg-
győződéssel valljuk: élő, állandó kapcsolatra van
szükségünk a zártkörű kutatómunkával,

ami táplálékot jelenthet a nyilvános tevékenység
számára."

Pontosan erre gondolok, amikor azt mondom,
hogy Grotowski kitűzi az utat: ha a szélesebb
körű hatás felől nézzük, ez a Rituális Művészetek
alapvető küldetése. Egyébként Grotowski
valamennyi alkotói korszakában - a színházban
is, a színházon túl is - ezt tekintette fő feladatá-
nak. Nem egy új művészeti szekta létrehozását,
nem az eltemetkezést egy zárt művészi csoport-
ban, hanem épp az út kijelölését. Azt hiszem, e
tekintetben tökéletesen egyetértene Juliusz Os-
terwával, aki 1919 októberében jegyezte fel az
alábbi szavakat, akkor, amikor megalapította
híres Reduta együttesét: „Nem mi leszünk, akik
célba jutnak, hanem mások; mi csak jelezzük
nekik, merre visz az út."

Grotowskinál eltűnik az imitatio és a creatio
régi ellentéte. Tudjuk, hogy az antikvitásban -
például a görögöknél, a klasszikus korban - a
művészetet nem tartották alkotótevékenység-
nek; legalábbis értékét nem ebben látták, hanem
épp ellenkezőleg, abban, hogy mennyire felel
meg a világ változatlan törvényeinek, örök for-
máinak. Az antik gondolkodás szerint a művé-
szetnek az a feladata, hogy ezeket a formákat
felfedezze, nem pedig az, hogy megteremtse.
Úgy vélték hát, hogy a művészet lényege az
utánzás, a mimesis, ami egyébként nem a valóság
szolgai másolását jelentette, inkább azt, hogy a
művész szabadon beszélt a valóságról. De a
művészet feladata egyértelműen az imitatio volt.

Csak a reneszánsz után tekintik a nyugati mű-
vészetet elsősorban alkotásnak. A

modern korszak viszont már az alkotói attitűd
ben látja azt az ismertetője-
gyet, amely megkülönbözteti a mű-
vészetet a többi emberi tevékenységtől:
„nincs művészetalkotás nélkül, s ahol
alkotótevékenység van, ott művészet is
van." (Władsław Tatar-
kiewicz: Historia estetyki. Varsó,
1989.) Az a modern meggyőződés,

hogy a művészet azonos az alkotással,
megerősítésre lel abban a másik
meggyőződésben, mely szerint a
művészetnek joga és kötelessége,
hogy új formákat hozzon létre. Igy lesz
az újdonság a műalkotás egyik
legfontosabb értéke, az avantgárd
művészetben pedig egyenesen ez az
alapérték. Innen ered a beteges ver-
senyfutás az elsődlegességért, amely
Nyugaton nemegyszer már-már pa-
tologikus méreteket öltött, egyébként
az általános civilizációs-kulturális pa-
tológia egyik változataként.

Az ókorban az újdonság természe-
tesen nem számított értéknek. Sőt,
egyenesen úgy vélték, hogy az új for-
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mák keresése akadályokat gördít a tökéletes for-
mákra való törekvés, azaz a művészet igazi fel-
adata elé.

A kérdést így exponálva, Grotowski lényegileg
sohasem volt modern művész. Nem véletlen,
hogy Grotowski közvetlen munkatársa, Ludwik
Flaszen még a színházi korszak idején a Labora-
tórium Színház egész alkotói tevékenységét sok-
kal közelebb érezte az „arriére-garde"-hoz, mint

fogalmazás 1969. november 22-i nyilatkozatá-
ban található, amely tizenegy évvel később,
1980-ban jelent meg Válasz Sztanyiszlavszkijnak
címmel: „Nem hiszem, hogy azén színházi tevé-
kenységemet új módszerként kellene meghatá-
rozni. Nevezhetjük módszernek, de ez igen szűk
körű kifejezés. Azt sem hiszem, hogy amit tet-
tem, igazán új Iett volna. Úgy vélem, ez a fajta
útkeresés korábban többnyire a színház falain

úgy gondolják, hogy ők alkotják az új szinház
avantgárdját."

Az avantgardistáktól és az annak látszani aka-
róktól Grotowski mindig is különbözött. Abnor-
mális volt, az is maradt. Ebben rejlett paradox
helyzete. S ezért kiállották ki „a világszínházi
avantgárd pápájának". Tény, hogy egy bizonyos
vonatkozásban valóban modern alkotó volt: ki-
tűzte az utat, ösvényt vágott. De ami ma már jól

az „avant-garde"-hoz, s ez a kijelentése nem volt
egyszerűen intellektuális provokáció: pontosan
így fogalmazódott meg Az avantgárd után című
szövegben, amely első ízben 1967. február 25-
én hangzott el Párizsban, a Fiatal Írók Nemzetközi
Kongresszusán: „Tevékenységünk értelmezhető a
színház archaikus értékeit visszaállító kísérlet-
ként is. Nem vagyunk modernek, hanem ellenke-
zőleg, a legteljesebb mértékben tradicionalisták.
(...) Megesik, hogy épp azok a dolgok a legmeg-
lepőbbek, amelyek már voltak. És annál inkább
meghökkentenek újszerűségükkel, minél mé-
lyebb a múltnak kútja, amely elválaszt tőlük ben-
nünket."

Maga Grotowski is felettébb következetes volt
saját avantgardizmusát illetően, amelyet a róla
írók nem vettek észre, vagy nem akartak észre-
venni. E tekintetben az egyik legjellemzőbb meg-

Kezek, lábak - Grotowski pihen

kívül létezett, bár néha feltűnt egyes színházak-
ban is. Az élet és a megismerés útjáról van szó,
ami nagyon régi dolog. Igaz, kortól, időtől, tár-
sadalomtól függően jelenik meg, ölt formát. Nem
vagyok benne biztos, hogy azok, akik a Trois
Fréres-barlang rajzait készítették, csak a
félelmükkel akartak szembenézni. Lehet, hogy
azzal is... de nem csak azzal. S úgy vélem, nem
is maga a rajzolás volt a céljuk. A rajz az utat
jelentette. Ebben az értelemben sokkal közelebb
érzem magam ahhoz, aki a sziklarajzokat
festette, mint azokhoz a művészekhez, akik

látható: ez az út elsősorban az ő útja és az ő
alkatára szabott út volt. Azok, akik megpróbáltak a
Grotowski által kitűzött úton haladni, a nyakukat
törték. Lényegében egyedül maradt. Nem volt és
nem is lehetett se követője, se folytatója annak,
amit csinált. Peter Brooknak kétségkívül igaza
van: „Grotowski is unique", azaz „Grotowski
egyedülálló jelenség". Megismételhetetlen.

Fordította: Pályi András

Ez a tanulmány, amelyet némileg rövidítve közlünk,
teljes egészében olvasható lesz majd a Kalligram
Könyvkiadó készülő, Színház és rítus című kötetében.


