
Tanulóéveim Lengyelországban1

Archetípusok és sámánok
[…] Rögtön, amint megérkeztem, Grotowski át-
adott nekem egy nyomdából frissen kijött, 24 olda-
las írást, melynek címe Moliwośc teatru (A színház 
lehetősége) volt, a borítóján az ő nevével. Az egyik 
fele Grotowski- és Flaszen-szövegekből állt, a má-
sik pedig kritika-részletekből, amiket lengyel kriti-
kusok írtak a Teatr 13 Rzędów előadásairól. Flaszen 
és Grotowski kifejtették elképzelésük főbb pontjait: 
hogy a színház specifi kuma az élő és közvetlen 
kapcsolat néző és színész között; hogy minden elő-
adáshoz új módon kell megszervezni a teret, egy 
olyan egységet és fi zikai ozmózist teremtve, mely 
lehetővé teszi a színészek és nézők keveredését, és 
elősegíti kapcsolatukat; az előadás két társulat (en-
semble) – színészek és nézők – kapcsolatából szüle-
tik meg; a rendezőnek mindkét társulatot „rendez-
nie” kell, interakcióikat formálva annak érdekében, 
hogy egy archetípushoz jussanak el, és ezáltal a két 
társulat kollektív tudatalattijához; az archetipikus a 
szövegre alkalmazott gúny és apoteozis dialektiká-
ja révén tudatosul bennük.

Ez idő tájt Grotowski félretette az avantgárd 
szövegeket, és a klasszikusokra koncentrált. Állí-
totta, hogy a klasszikusokban az emberi sors bizo-
nyos archetipusai és kulcshelyzetei jelennek meg, 
és hogy ezek részei minden kultúrának; a veszély-
be került szerelem (Rómeó és Júlia vagy Trisztán és 
Izolda) vagy a csoportért önmagát feláldozó egyén 
(Krisztus, Prométheusz) ilyen archetípus. Az elő-
adásnak kollektív önvizsgálatnak kell lennie, egy 
olyan szertartásnak, ahol a mindennapi élet maszk-
ja lehullik, és a néző az egyéni és kollektív tapasz-
talat lényegével szembesül. Az ilyen előadásokban 
a színészek sámánok, akik képesek felmutatni a 
nézők számára a saját személyes tapasztalataik és 
a szövegben rejlő kollektív archetípusok kapcso-
latát. Képesnek kell lenniük arra, hogy a nézők 

1 Eugenio Barba: Land of Ashes and Diamonds. My 
Apprenticeship in Poland (Followed by 26 Letters from 
Jerzy Grotowski to Eugenio Barba). European Contem-
porary Classics Theatre, Black Mountain Press, 1999.

szeme láttára, a transz tárgyára koncentrálva ala-
kuljanak át. Ahogy Grotowski mondta nekem egy 
nem sokkal az Opolébe történt érkezésem után a 
Sipario részére adott interjúban: „A színészeknek 
tudniuk kell, hogy tudatos kegyetlenséggel mi-
ként essenek neki a maguk előtt tornyosuló ’pszi-
chikai akadályoknak’ és jussanak el ahhoz a belső 
réteghez, ahonnan támadást indíthatnak a kollek-
tív ’pszichikai akadályok’, a közösség képzetei, a 
mítoszok, archetípusok és álmok ellen. A rendező 
dolga, hogy ösztönözze a színészben ezt a kreatív 
folyamatot; hogy a társadalom szembesüljön a mí-
tosszal, és mindkettő profanizálásával hitelesítse is 
ezt. Az, ami a színésztől megkívántatik, kapcsolat-
ban áll azzal, ami a szellemi élet alapkövetelménye. 
Ha Isten létezik, akkor neki lehet egy helyettünk 
való szellemi élete. De mi van, ha mi azt állítjuk, 
hogy nincs Isten?’

A Kordianban az elvont elméletet láttam 
hús-vér valósággá válni: archetípusok, a gúny és 
apoteózis dialektikája, a két „ensemble” rendezé-
se – mindez egy olyasfajta heroizmus és önátadás 
alapjává vált, amivel azonosulni tudtam. Ugyan-
akkor valami gúnyos irónia vágódott a képembe, 
mintha egy vödör vizet loccsantottak volna rám, 
ami lebénítja a reakcióimat. Az eredeti szövegben 
Kordián egy hosszú monológban ünnepélyesen 
megesküszik: vérét áldozza azért, hogy hazáját 
megvédje a cári elnyomással szemben. Ezt a moz-
gósító szózatot az előadásban egy delíriumban 
lévő férfi  adta elő, aki egy ágyban feküdt kinyúl-
va, miközben egy orvos a vérét csapolta, hogy lej-
jebb vigye a vérnyomását.

A Kordianban már nyoma sem volt annak az 
esetlegességnek, ami az Ősök-ben látott színészi 
alakítások jellemzőjének tűnt számomra. Egy el-
lentmondásos logikát érzékeltem, mely oly módon 
hangsúlyozta ki a szöveget, mintha az rólam és a 
jelenről szólna. A színészek és a nézők térkiosztása 
mélyen koherens volt. Teljesen el voltam ragadtat-
va a drámai megoldásoktól, a szöveg interpretáci-
ójától és a színészek játékától.

A színpadi teret Jerzy Gurawski alkotta meg, 
egy építész (és nem szcenográus), aki Grotowski-
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val egyidős volt. Találkozásuk olyasfajta esemény-
számba megy, amit joggal lehet történelminek ne-
vezni. Egyik sem tudott volna ennyire kivételes 
megoldásokhoz eljutni a másik nélkül. Gurawski 
alkotói hozzájárulása a Kordiánhoz, a Doktor Faus-
tushoz és az Állhatatos herceghez kivételes jelentő-
ségű volt. Amikor ő nem dolgozott vele, akkor a 
tér Grotowskinál az üres teremre redukálódott, a 
nézők a falak mentén ültek, ami így önkéntelenül 
is a körbeülős színházi teret hozta létre. Guraws-
ki szerény ember volt, akit ritkán lehetett látni a 
színházban, és aki magában dolgozott, de azért 
állandó kapcsolatban állt Grotowskival. A Doktor 
Faustus esetében is, melyben rendezőasszisztens-
ként dolgoztam, sem a próbákon nem vett részt, 
és nem szólt bele az általa tervezett díszletek elké-
szítésébe sem. Felejthetetlen személyiség volt, aki a 
Grotowskival való találkozása révén generációkra 
előremutatóan változtatta meg a szcenikai térről 
alkotott fogalmainkat. A színháztörténet nem ér-
deme szerint ismerte el Gurawski jelentőségét; bár 
az is igaz, hogy Grotowski mindig kihangsúlyoz-
ta az ő fontosságát. Gyakorta esik meg az, hogy 
egy-egy csoport alkotóerejét, az együttesben meg-
lévő teremtő feszültséget és hatékony együttlétet 
egyetlen névhez kötik.

A másik kiemelkedő személyiség a Grotows-
kinál néhány évvel idősebb Ludwig Flaszen volt, 
a színház irodalmi direktora. (Lengyelországban 
minden színháznak van egy művészeti és egy iro-
dalmi vezetője, és ő akkor már ezt a funkciót töl-
tötte be a hírneves krakkói Slowacki Színházban.) 
Ő játszotta az eléggé nagyra nem értékelhető „belső 
kritikus”, az állandóan kételkedő és a lerázhatatlan 
„ördög ügyvédje” szerepét. Grotowski és Flaszen 
is sokat kacagott, ha eszükbe jutott az az 1959-es ta-
vaszi nap, amikor Flaszen ott ült a krakkói újságíró 
klubban és azon tűnődött, hogy elfogadja-e a Teatr 
13 Rzędów igazgatására tett ajánlatot. Épp arra járt 
Grotowski, Flaszen meglátta és eszébe ötlött, fel-
ajánlja neki, legyen ő a társigazgató. Amin jól el-
szórakoztak, az volt, hogy Flaszen színházkritikusi 
minőségében, 1959. márciusában eléggé szkepti-
kus cikket írt Grotowski Ványa bácsijáról, felhívta a 
fi gyelmet a rendező humortalanságára és túlzásba 
vitt intellektualizmusára.

De a tréfa és az önirónikus verzió mögött más 
az igazság. Flaszen és Grotowski előtte már több-
ször is találkoztak és beszélgettek jövendő szín-
házuk programjáról, ami a teatralitáson és az 
irodalommal szembeni autonómián alapult. Ez a 
páros, akik alig ismerték egymást és még sosem 
dolgoztak együtt, otthagyta Krakkót, ahol mind-

kettejük gyökerei voltak, hogy elmenjen Opoléba, 
egy 1958-ban megnyitott pici színházba, mely ne-
vét is a parányi színpad előtt sorakozó 13 széksor-
ról kapta.2

Nagy élvezet volt hallgatni Flaszent. A társal-
gást paradoxonokon keresztül vitte előre, egyik 
gondolatról a másikra ugorva, asszociációkkal, 
quid pro quos és szójátékokkal. Nem fejezte ki ma-
gát olyan folyékonyan, mint Grotowski, inkább 
szaggatottan beszélt, amit jelentőségteljes szünetek 
szakítottak félbe, a beszédintenzitása pedig egyre 
fokozódott, ahogy újra felvette a fonalat. Nosztal-
giával emlegette Ferenc József császárt, akiért az 
apja mint szállítási ügynök harcolt az első világhá-
ború idején. Humora kíméletlen és tiszteletet nem 
ismerő volt…

Flaszen mestere volt a tömör fogalmazásnak. 
A Teatr 13 Rzdów programfüzeteiben ő találta ki 
azt a fogalmat, ami aztán az illető művet jellemez-
te. Flaszen volt az, aki (egy 1962-es, az Akropolis-
ról szóló cikkében) „szegény színház”-ról beszélt, 
mely a legszigorúbb értelemben vett önellátásra 
épül, ahol „szigorúan tilos bármi olyasmit bevinni 
a darabba, ami már nincs ott a legelején. A szín-
házteremben bizonyos számú ember és tárgy van 
együtt. Ezeknek elegendőnek kell lenniük ahhoz, 
hogy a darab valamennyi helyzetét megfelelően 
szolgálják.”3 A „szegény színház” tökéletes megha-
tározás volt az Akropolis munkafolyamatának a le-
írására. Grotowski 1965-ben újra felelevenítette ezt 
a fogalmat A szegény színház felé című cikkében, és 
jelszóvá is tette, harci kiáltássá, melyhez ő még egy 
egészen más jelentést is hozzákapcsolt: „A színház 
meglehet smink, kosztüm és díszlet nélkül, hang és 
fényeffektusok stb. nélkül, de nem létezhet a nélkül 

2 Volt egy ‘művészklub’ Opoléban, ahol írók, építészek, 
festők, tervezők, színészek és újságírók jöttek össze be-
szélgetni, iszogatni. Korábban szerveztek itt ‘irodalmi 
keddeket’, ezekre máshol élő művészeket is meghívtak. 
1958-ban a Stanisław opuszanska-Eugeniusz awski 
színészpáros, akik korábban a Reduta, majd később az 
opolei Teatr Ziemi-ben dolgoztak – ez Opole hivata-
los színháza - ezt a nyolcvan négyzetméteres klubot 
alakították át a Teatr 13 Rzdów-vá (A 13 sor színháza). 
Itt irodalmi montázsokat, költői esteket és darabokat 
mutattak be. Többek között a fi atal rendező-növendéket, 
Jerzy Grotowskit is meghívták, hogy rendezzen itt meg 
egy kortárs szöveget, a Pechowsy-t (Szerencsétlenek) 
Jerzy Krzyszto-tól.
3 Lásd, Ludwig Flaszen, Akropolis di Wyspiaski in Eu-
genio Barba: Alla ricerca del teatro perduto. Marsilio, 
Padova,1965 p.166; valamint: Akropolis: treatment of the 
text in Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre. Odin 
Teatrets Forlag, Holstebro, 1968, p.61. Magyarul: Jerzy 
Grotowski: A szegény színház...
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az érzéki, közvetlen és ’élő’ lelki közösség nélkül, 
ami a színész és a néző kapcsolata.”4

És mégis: a kosztümök, a kellékek, de legfő-
képpen a tér kialakítása meglehetősen bonyolult 
és viszonylag drága volt a Teatr 13 Rzędów-ban. 
Elég itt csak a Doktor Faustus vagy Az állhatatos her-
ceg színpadi installációjára emlékeztetni, ahol egy 
színház a színházban tér volt, Waldemar Krygier 
kosztümjeivel, ami disszonáns képzettársításokat 
keltett; vagy Józef Szajna kosztümjeinek és színpa-
dot betöltő fémcsöveinek érzelmi hatására az Ak-
ropolis-ban, ami a megsemmisítő táborokban folyó 
hajszolt és kimerítő munkát tette jelenvalóvá.

Ahhoz, hogy „szegény színházat” csinálj, gaz-
dagnak kell lenned. De Grotowski gazdagsága 
nem a pénz volt. Ez az együttes alkotóerejében rej-
lett: az építészében, Gurawskiéban; Flaszenében, 
az ördög ügyvédjében; Krygierében és Szajnáéban, 
a kosztümök megalkotóiban, melyek megbaboná-
zó jelképek voltak; magában Grotowskiéban, aki 
az archetípusokat kutatva ízeire szedte a klasszi-
kusokat. És akkor ott voltak még a színészek: Rena 
Mirecka, Zygmund Molik, Zbigniew Cynkutis, 
Antoni Jahołkowski és Ryszard Cieślak. Hangjuk 
és gesztusaik teljesen feltöltik érzékeimet, amikor 
emlékeimben ellátogatok hozzájuk. Az előadás va-
lami olyasmi, ami köztük és köztem történt meg, 
és következményeikben élnek tovább, átadódtak, 
új életben öltenek testet.

Igaza volt Grotowskinak, amikor átvette Fla-
szen „szegény színház” kifejezését, és egy ideális 
színház harci kiáltásává tette, ami aztán benne és 
a színészeiben öltött testet. A mesterember fegyel-
me, a kompozíció szigora, a mívesség és a techni-
kai elmélyültség voltak azok a nélkülözhetetlen 
feltételek, melyek egy olyan mély folyamatot in-
dítottak el a színészben, hogy elvezettek a „totális 
cselekvéshez”. „A színészek, akár El Greco festmé-
nyeinek alakjai, személyes technikájuk révén képe-
sek fényt kisugározni, a ’szellemi fény’ forrásaivá 
válva.” – Nem kétséges, hogy Grotowskinak ez 
A szegény színház felében tett megállapítása metafo-
ra. Tiszta tényállítás.

Amikor Opolébe érkeztem, nyolc színész volt. 
Zygmund Molik, Rena Mirecka és Antoni Jahoł-
kowski, valamint Flaszen már kezdettől fogva 
együtt volt Grotowskival; Andrzej Bielski, Ewa 
Lubowiecka és Zbigniew Cynkutis 1960-tól kezd-
ve. Maja Komorowska, Grotowski unokatestvére 
(aki később híres fi lmszínész lett), és Ryszard Cieś-
lak az 1961/62-es évad elején érkezett. Csak Molik, 
4 Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu. Odra, No. 9, 
Wroclaw 1965; valamint: Towards a Poor Theatre, p.18.

Mirecka és Cynkutis végzett színművészetit. Maja 
Komorowska és Ryszard Cieślak bábszínész sza-
kon végzett, a többiek (beleértve Stanisław Sciers-
kit is, aki 1964-ben érkezett) diákszínjátszóként 
szereztek némi tapasztalatot, és színészi diplomá-
jukat a Teatr 13 Rzędów-ban eltöltött jó néhány év 
után letett vizsga alapján kapták meg.

Egy olyan színházba érkeztem, mely sem „cso-
portszínház”, sem lázadó színház nem volt. Mint 
kicsi és hagyományos vidéki színház kezdtek, ve-
gyes színészállománnyal, egy művészeti és egy 
irodalmi igazgatóval, akik alig ismerték egymást. 
A színészek nem voltak kivételes személyiségek, és 
csak azért jöttek vidékre, mert egyszerűen jó szere-
pekre vágytak. Az első néhány előadás után nem 
volt sok új jelentkező, Ryszard Cieślakot leszámít-
va, aki, ahogy ezt később elmesélte nekem, a Sha-
kuntala című előadást látva határozta el, hogy eljön 
Opolébe. A Teatr 13 Rzędów-ban kicsiben minden 
megvolt, ami a nagy színházak hierarchiáját és mű-
ködési módját jellemzi. Voltak technikusok, hiva-
talnokok, titkárok, még jelmezes is, aki segített a 
színészeknek az öltözésben és eltette kosztümüket 
az előadások után. Mindösszesen tizenöt ember.

Ennek a kis vidéki színháznak egy olyan együt-
tessé alakulása, melynek művészi meg nem alkuvá-
sa vetette el művészetünk alapvető újjászületésének 
magvait, századunk egyik legemblematikusabb 
epizódja. Ez magában foglalta a tréning újrafelfe-
dezését és gyakorlatát, a színházi tér megújítását, 
a színész–néző kapcsolatot, a szöveg dramaturgiai 
újrastrukturálását, a színház értelmét és értékét a 
mai társadalomban. Valamennyi kérdés és gyakor-
lati megoldás az új generáció ihlető forrásává lett, 
de legkivált egy olyan színházi mutációé, mely a 
hatvanas évek végén, az intézményes színházon 
kívül létrejövő csoportokban alakult ki. A Teatr 13 
Rzędów Teatr-Laboratoriummá fejlődése azt pél-
dázza, hogy egy kopott kis színház, mely az irodal-
mi-művészeti avantgárd felől indul, miként válik 
végül egy olyan alkotói folyamat megtestesítőjévé, 
melyben művészi, politikai és szellemi attitűd tárul 
fel. Egy színházi újjászületés, mely tíz évig tartott.

Ezeknek a színészeknek a sorsa mindig megren-
dítő volt számomra. Az önként vállalt fegyelem, 
a politikai kiátkozás kockázatának vállalása és 
Grotowski hajlíthatatlansága révén egy olyan szín-
ház élő szimbólumává sikerült válniuk, mely arra 
volt hivatva, hogy meghaladja önmagát. Aztán, 
mint színészek és mint nézőkkel találkozó művé-
szek lemondtak identitásukról. Amikor Grotowski 
1970-ben úgy döntött, hogy nem csinál több pro-
dukciót, színészeinek többsége követte őt ezen az 
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új úton. Pedagógussá váltak, a parateatrális mun-
ka szakértőivé, vezetőkké, akiket fi atalok és idősek 
egyaránt a bizalmukba fogadtak, és e határokat 
csak ritkán lépték már át.5

Akárhányszor találkoztam Grotowski vala-
melyik színészével, a szomorúság érzésétől nem 
tudtam szabadulni, különösen Cieślak esetében. 
Sohasem leszek képes magyarázatot adni arról az 
érzésről, ami rám támadt, valahányszor csak ösz-
szefutottam ezekkel a színészekkel, akik az általuk 
játszott, nagy kisugárzó erővel bíró alakok révén, 
hangjuk felejthetetlen zengése, arcuk kifejezőereje, 
gesztusaik ereje és sebezhetősége, illetve extatikus 
mozdulatlanságuk révén oly mély gyökeret vertek 
emlékezetemben. Csodáltam rendíthetetlen auto-
5 Ryszard Cieślak például játszott Peter Brook Mahab-
haratájában (1985–1988) Azt mondják, hogy a vak király 
szerepében fantasztikus volt. Nem láttam, de hozzám 
közelálló emberek mondták, hogy mennyire szenvedett 
a próbák alatt oly sokévnyi színpadi távollét után. Elég 
csak elolvasni a Brook-produkcióban ugyancsak játszó 
lengyel színészkollégával,  Andrzej Sewerinnel készített 
kíméletlen interjút a Notatnik Teatralny-ben, No.10, 
Wrocław, 1995.

nómiájukat, de a magányosság, mely – úgy láttam 
– elborítja őket, gombócként akadt meg a torko-
mon. A normális színház határain kívül való tábor-
verés nem a maguk saját elhatározása volt, hanem 
valaki másnak a szándékából következett, amit 
ők mindazonáltal mégis magukra vállaltak. Csak 
1996-ban tudtam végül is nevet adni ennek a ben-
nem lévő érzésnek. Az Eurázsiai Színházi Egyetem 
egyik Scilla-ban megtartott előadássorozatán egy 
negyven év körüli igazgató beszélt csoportjának a 
felbomlásáról, amit több mint tíz éven át vezetett. 
„Három éven át gyászban éltem – mondta –, amíg 
aztán vissza tudtam menni, dolgozni.”

A „gyász” az a fogalom, amit Grotowski szí-
nészeivel asszociálok. Emlékszem anyámra, aki 
harminchárom évesen vesztette el a férjét. Tudott 
nevetni, tudta jól érezni magát, beszélgetni vagy 
fl örtölni más férfi akkal. De szívének legsötétebb 
zugában mindig ott ólálkodott a pótolhatatlan 
veszteség vagy a visszavonhatatlan szabadság tu-
data, a villámcsapás emléke és a túlélés, miköz-
ben a ház, ahol felnőttem már nem volt több, mint 
hamu.
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