
Tanulóéveim Lengyelországban*

Opole
Egy októberi napon elhatároztam, hogy megláto-
gatom norvég barátomat, Dag Halvorsent Krakkó-
ban. Minden különösebb szándék nélkül félúton, 
Opolében kiszálltam a vonatból, és újra ellátogat-
tam a Teatr 13 Rzędów-ba. Aznap este nem volt 
előadás. Később rájöttem, hogy a szezont néző-
hiány miatt félbeszakították. Mióta 1959-ben Gro-
towskira és Flaszenre bízták a színház vezetését, a 
repertoáron avantgárd szerzők, mint például Coc-
teau és Majakovszkij, vagy más klasszikusok, By-
ron vagy az indiai Kalidasa szerepeltek. Nos, ezek 
nem a legnépszerűbb szerzők voltak egy olyan 
sziléziai munkásvárosban, mint Opole, ahonnan a 
német kisebbséget elűzték a háború után, hogy he-
lyére az oroszok által annektált keleti területekről 
telepítsenek be lengyel kivándorlókat.

Amikor megérkeztem, Grotowski a színházban 
volt, és barátságosabbnak tűnt, mint előző találko-
zásunk alkalmával. Kimentünk egy étterembe, a 
Pajakba (Pók) beszélgetni. Itt kezdtük szövögetni 
kapcsolatunk hálóját vágyakból, kívánságokból, 
bizonyosságokból, melyek a sötétség és a fény sza-
kadéka fölött feszültek. Egy belső tér volt ez, me-
lyet kölönbözőképpen hívhatunk: utazás saját lé-
tünk mélyére, vagy menekülés belőle.

Grotowski huszonnyolc éves volt akkor, há-
rom évvel idősebb, mint én, de már jelentős szín-
házi tapasztalattal. A megelőző két évben tizenkét 
előadást rendezett Opolében, Krakkóban és Poz-
nańban, valamint egy rádiójátékot Krakkóban. Az 
opolei előadások egy részét helyi témákból állította 
össze; nyilvánvalóan azzal a szándékkal kerültek 
ezek bemutatásra, hogy levédje magát a helyi ha-
tóságokkal szemben, és hogy megfeleljen bizonyos 
produkciós normáknak.

Tudta, miként kell hatásosan, erőszakosan és 
meggyőződéssel érvelni, ha színházról, politikáról, 

*  Eugenio Barba: Land of Ashes and Diamonds. My App-
renticeship in Poland (Followed by 26 Letters from Jerzy 
Grotowski to Eugenio Barba). European Contemporary 
Classics Theatre, Black Mountain Press, 1999.

vallásról vagy fi lozófi áról van szó. Volt humorér-
zéke, és különös hajlamot mutatott a szellemessé-
gek és szójátékok iránt. Rögtön, mihelyt elvégezte 
a krakkói színiiskola négy éves színész szakát, el-
nyert egy egyéves ösztöndíjat Moszkvába, a GI-
TIS-re (Előadóművészetek Intézete). Tanára, az 
egykori Vahtangov és Sztanyiszlavkij színész, Jurij 
Zavadszkij volt.

Sok évvel később, 1994-ben Holstebróban, Gro-
towski egyszer egy egész éjszakán át beszélt Jurij 
Zavadszkijről, egy lengyel arisztokrata unokájáról, 
akinek a nagyapját az 1863-as Varsói Felkelés ide-
jén Szibériába deportáltak. Kalaf szerepét játszotta 
a legendás 1922-es Turandot hercegnő előadásban. 
Jól ismert és nagyra értékelt művész volt. A színé-
szekkel kiválóan tudott dolgozni, de az előadásai a 
legrosszabb szocialista realista stílust képviselték, 
ami persze számos elismerést hozott számára. Szi-
gorú és ingerlékeny volt, különösen a lengyelekkel 
szemben, de Grotowskit valahogyan megkedvelte.

Két mongol diák is volt a GITIS-en. Egy nap Za-
vadszkij, dühbe gurulva azon, hogy az egyiküknek 
valamilyen nehézsége támadt az orosz nyelv meg-
értésével, félbehagyta az órát. Már az autójában 
ült, amikor Grotowski vezetésével egy diák dele-
gáció járult elé azzal a kéréssel, hogy térjen vissza. 
Az első adandó alkalommal Grotowski odament 
az illetőhöz, és ezt súgta a fülébe: ‘Inkább a másik 
mongolra kéne haragudnia, aki egy besúgó.’

Az egyébként öt éves tanfolyam első évének vé-
gét egy összejövetellel ünnepelték, ahol Zavadszkij 
egy ideig szó nélkül volt jelen. Aztán egyetlen tósz-
tot mondott: „Grotowskinak, aki megértette, hogy 
mennyi ideig tanulhat valaki a GITIS-en.” És tény-
leg, az egy éves ösztöndíj után Grotowski vissza is 
tért Lengyelországba.

Zavadszkij hitt abban, hogy vannak generációk, 
akik alkotnak, és vannak generációk, akik tanúk. 
Tairov rehabilitációjának hivatalos megünneplése-
kor Grotowski megkérdezte tőle, hogy mikor kerül 
sorra Mejerhold. Zavadszkij élesen válaszolt: „Me-
jerhold formalista és kozmopolita volt, akinek a 
kudarcai, bár tiszteletet érdemelnek, jelentősebbek 
voltak, mint a mi összes nagy győzelmünk.”
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Zavadszkij csak egyszer hívta meg Grotowskit 
az otthonába: számtalan teremnyi szoba, teli antik 
bútorokkal. Ebben a luxus környezetben semmi 
sem volt, ami a szocialista rezsimre emlékeztethe-
tett volna, leszámítva annak a lengyel Félix Dzser-
dzsinszkijnek egy kis szobrocskáját, aki a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom egyik vezéralak-
ja volt. Ő a CSEKA alapítója és első főnöke. Azé 
a CSEKA-é, mely titkosrendőrségként és a későbbi 
NKVD elődjeként a mai KGB elődje. Rápillantva a 
szobrocskára, Zavadszkij kacsintva megjegyezte: 
„Ha más nem is, de ő legalább lengyel volt.”

Aztán kihúzott egy fi ókot, és megmutatta Gro-
towskinak az útlevelét, egy olyan dokumentumot, 
amilyet senki más nem birtokolt egy szocialista 
országban: „Akár holnap is elutazhatok Caprira 
vagy Londonba, hogy megnézzek egy darabot a 
West End-en.” Az ablakhoz vezette, és kimutatott 
az udvarban parkoló két hatalmas ZIM limuzin-
ra, bennük a sofőrökkel: „A szovjet nép bocsátotta 
ezeket a rendelkezésemre éjjel és nappal. Szörnyű 
időket éltem meg, és ezek engem összeroppantot-
tak. Jegyezd meg, Jerzy: nie warto, nem éri meg. Ez 
a kompromisszum szürete.”

Negyven évvel később, Holstebroban Grotows-
ki úgy beszélt nekem erről a pillanatról, mint ami 
fordulópontot jelentett az életében. Mindahány-
szor erre gondolt, úgy tekintetett rá, mint az ellen-
tétére annak a jelenetnek, amikor a Sátán megkísér-
ti Krisztust. Azt kérdezte magától, hogy e nélkül 
a helyzet nélkül és ezen szavak nélkül képes lett 
volna-e erősnek maradni Lengyelországban. Za-
vadszkij az ő nagy mestere volt.

Amikor 1976-ban Grotowski, már híresen, ellá-
togatott Moszkvába, értesült arról, hogy Zavadsz-
kij kórházban van, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy 
vigyék haza, hogy az otthonában fogadhassa. 
A betegágyából megmutatta neki A Szegény szín-
ház felé című könyvének különböző nyelven ké-
szült fordításait, azzal, hogy ezeket már elküldte 
különféle országok orosz követségeire. Olyan volt, 
mintha Grotowski munkája révén az élete értelmét 
nyerte volna vissza. De amikor egy nővér lépett a 
szobába, Zavadszkij azonnal lehalkította a hangját 
és témát váltott. Még ilyen közel a halálhoz is – félt.

De azon az 1961-es opolei napon Grotowski és 
én távol tartottuk magunkat a személyes vallomá-
soktól. Ami ott a Pajak asztalánál kezdődött, csak 
később, kapcsolatunk hálóján keresztül mutatko-
zott meg előttem. Azon a napon az étteremben, 
Grotowski és én mindenről és semmiről sem be-
széltünk. Sub specie aeternitatis és sub specie praesen-
tis beszélgettünk az életről. A kor szellemétől nem 

tudjuk függetleníteni magunkat, és mégis kell va-
lamilyen tartós értéket találni cselekedeteink szá-
mára. Sub specie aeternitatis-ként kell cselekednünk, 
miközben sub specie praesentis-ként kell hogy visel-
kedjünk, mégpedig úgy, hogy a bennünket körül-
vevő valóság ne temessen maga alá.

Az ebéd hosszúra nyúlt, és én még ugyanaznap 
este elutaztam Krakkóba. Éppen elég időnk volt 
ahhoz, hogy rájöjjünk, van néhány közös köny-
vünk, hogy ismerünk néhány különös nevet, és én 
már mentem tovább a magam útján. Az életem tele 
volt ilyen találkozásokkal.

Varsóban újra depresszióba estem. Mindenben 
találtam kivetnivalót, amit korábban csodáltam a 
szocialista Lengyelországban. A színházak azért 
vannak tele, mert a munkásoknak kötelező oda-
menni. A költők iránti érdeklődés, akiknek a köny-
veit úgy vették, mint a cukrot, azt bizonyítja, hogy 
csak az irodalmi képzeletben érhető el a szabadság. 
A művészek privilégiumai szolgáltak bizonyságul 
arra, hogy a munkások jogfosztottságban és igaz-
ságtalan életkörülmények között élnek. Lengyelor-
szág börtön, ahol sem útleveled nem lehet és kül-
földre sem utazhatsz, ahogy a kapitalista Európa 
polgárai ezt megtehetik. A titkosrendőrség minde-
nütt jelen van, és egy lány baráti közeledése mö-
gött lehet, hogy egy besúgó érdeklődése rejlik.

Eljöttek a karácsonyi ünnepek. Úgy döntöttem, 
hogy Zakopanéban, ebben a művészek és entellek-
tüelek által olyannyira kedvelt tátrai kisvárosban 
töltöm őket. Krakkóban kellett átszállnom. A Hotel 
Francuski bárjában ismét találkoztam Grotowski-
val. Beszéltem neki a helyzetemről, a Lengyelor-
szágból való kiábrándultságomról, arról, hogy se-
hogyan sem haladok színházi tanulmányaimmal, 
meg a szűnni nem akaró fojtogató érzésről. Hogy 
mennyi vodkát ittunk? Hogy éjszaka mikor volt 
ez? Azt javasolta, hogy menjek és dolgozzak vele, 
most rögtön, már januárban. A Kordian című elő-
adást most fejezi be, és nekikezd egy másiknak. Az 
asszisztense lehetnék.

Miért tette ezt az ajánlatot? Bizonyára azért, 
mert presztízst jelentett az, hogy valakinek a szín-
házában van egy külföldi munkatárs. Miért fo-
gadtam el? Bizonyára azért, mert oxigénhiányban 
szenvedtem, veszteni valóm nem volt, és mert nem 
volt más választásom, mint visszatérni Norvégiá-
ba rendezői diploma és politikai meggyőződésem 
nélkül.

Negyven év távlatából most már látom, hogy 
Grotowski a színházi technikán keresztül mindig 
a maga személyes kutatóútját járta, meghatározó 
és szoros kapcsolatban állt egy másik személlyel. 
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Amikor három év után elhagytam Opolét, éppen 
akkor lépett kapcsolatba Ryszard Cieślakkal. Az 
eredmény kivételes volt: Az állhatatos herceg című 
előadás. És ugyanígy a tréningnek az a hihetetlen 
elmélyítése, ami akkor tárult fel előttem, amikor 
Grotowski és Cieślak 1966 és 1969 között nyaran-
ta szemináriumokat tartottak az Odin Színházban. 
Amikor Grotowski a hetvenes években a parateat-
ralitással kezdett el foglalkozni, akkor is megvolt 
ez a kivételesen fontos társa, Jacek Zmysłowski 
személyében, akivel én sohasem találkoztam. 1982. 
februárjában, Amerikában halt meg leukémiában. 
Amikor Grotowski beszélt róla és a haláláról, a 
hangja elárulta az érzelmeit. Ez volt ez egyetlen 
alkalom, hogy könnyeket láttam a szemében. Hi-
szem, hogy az amerikai rendezővel, André Grego-
ryval és feleségével, a fi lmrendező Mercedes-szel 
való mély barátságának motívumai között ott 
volt az ő nagylelkű – emberi és anyagi – segítsé-
gük azok alatt a hosszú hónapok alatt, amíg Jacek 

Amerikában betegeskedett. Ma Thomas Richards 
az, aki nemcsak Grotowski kivételezett társa, de 
hivatalos örököse is.

1962-től 1964-ig én voltam az a kivételezett társ.
Január elején bejelentettem tanáromnak, Boh-

dan Korzeniewskinek, hogy otthagyom az iskolát. 
Fölvetettem, hogy mint külsős tanuló vizsgázhas-
sak egy színházban elkészített produkcióval, amit 
majd az iskola vizsgabizottsága elé viszek. Korze-
niewski úgy nézett rám, mint a hülyére, amikor 
megmondtam neki, hogy Opolébe megyek a Teatr 
13 Rzędów-ba. Nem hiszem, hogy valaha is látott 
volna Grotowski előadást. Az ő komoly és ironi-
kus arckifejezése vélhetően annak volt köszönhető, 
hogy szerinte meghülyültem; arra gondolhatott, 
hogy sohasem leszek képes befejezni az iskolát: 
csak egy évre volt ösztöndíjam.

1962. január végén érkeztem Opolébe.
Fordította: Regős János


