JERZY GROTOWSKI

AMI VOLT
1970 nyarán Grotowskit felkérték, legyen a
columbiai Manizalesben megrendezett LatinAmerika Fesztivál tiszteletbeli elnöke. Ez
alkalomból számos dél-amerikai együttes érkezett a városba, melyek a Grotowski-módszerre hivatkozva működtek. Grotowski
megtekintette az együttesek bemutatóit, s ezt
követően találkozott színészekkel, rendezőkkel. A beszélgetést jegyzőkönyv örökítette meg, amelyből részleteket közlünk.
Különös ez a találkozás, és az életem különös
pillanatában kerül rá sor. Az itt jelenlévők
többsége - ahogy mondani szokás - színházi
ember, de szinte egyik sem hivatásos, s valószínűleg fel is teszik magukban a kérdést,
hogy itt, e körülmények közt beszélhetünk-e
professzionalizmusról? Néhányuk mintegy
örömmel konstatálja, hogy nem, mivel semmi
kedve professzionalistává válni, hisz az, amit
csinálnak, passzió, nem pedig mesterség, s ez
jól van így. De sokuk a professzionalizmusról
álmodik, e szó ilyen vagy olyan, gyakran nemes, szándékaiban tiszta jelentésében: az
amatőrségtől való megszabadulásról. Ám ahhoz, hogy megszabaduljunk a futóhomoktól,
feltétlen iszapba kell ásni magunkat?
Az én életemben a jelen pillanat kétértelmű.
Azt, ami színház, „technika", módszertan, magam mögött érzem. Évek óta más horizontok
felé törekszem, ez eldőlt bennem. Nem azért
érdekelt a szakma, hogy visszatérjek az amatőrséghez, de mint kiderült, nem is azért, hogy
megmaradjak benne. Az, amit a színházban, a
„technikában", sőt a professzionizmusban kerestem (de úgy, ahogy mi ezt értelmeztük: mint
hivatásban), ma is érték számomra. Ez vezetett
el oda, ahol vagyok. Kivezetett a színházból,
kivezetett a „technikából", kivezetett a professzionalizmusból. Még ma is él bennem mint
élettapasztalat. De már más levegőt lélegzem.
A lábam más földet tapos, és érzékeimet más
kihívások vonzzák.
Arrafelé tartok. Hallom az önök hangját, a
kérdéseiket. A színházról. Hátranézek, a színház felé. Ez a múlt. Arról beszélek, ami volt,
amit abban az életben kerestem.

A tréning bevezetés
az alkotáshoz?
Tévedés azt hinni, hogy létezik előkészítés,
bevezetés az alkotásba, a tettbe, s hogy ez valamilyen tréningen alapul. Semmiféle tréning
se képes átnőni a tettbe. Az improvizációról
mint „tréningről" most nem beszélek, az más
kérdés. A szó szoros értelmében vett gyakorlatokról beszélek, a látszólag alkotó jellegű

úgy őrizte meg az elemek pontosságát, hogy
minden alkalommal újra a maga módján cselekedhessen.

Van-e alapvető ellentmondás
a rendezés és a színész
alkotómunkája között?

Jerzy Grotowski
gimnasztikáról. A gyakorlatoknak egyáltalán
nincs értelmük, ha mellettük és - hogy úgy
mondjam - őket megelőzve, nem történik meg,
ami egyedül lényeges: a cselekvés, az emberi
tett.
Gyakran akadtam össze olyan csoportokkal,
s itt is találkoztam ilyenekkel, melyek a
könyvemből kölcsönzött gyakorlatokkal kezdik
a munkát. E gyakorlatok egyébként nagyon régiek, távoliak, legalábbis számomra... 1964...
Úgy vélik, hogy bizonyos előkészítő
tréningfajta, ha megfelelően hosszú ideig foglalkozunk vele, elvezetheti az embert a tetthez.
De az, amit e várakozáshoz képest a gyakorló
kap, nem egyéb sajátos illúziónál. Az ember figyelni kezdi a testét, „meghallgatja", amit
mond, elkezdi irányítani magát, és irányított
mozdulatokat végez. Holmi sportolóvá vagy
hathajógivá alakul át.
Az. amiről beszélek, különösen azokra érvényes, akik a könyvemből, a gyakorlatokra
vonatkozó részből bizonyos elemek rendszerét
olvassák ki. Mert mi tesztként állítottuk össze
ezeket az elemeket, és sosem működtek csodaszerként. Mindig is nagyon viszonylagosnak
bizonyultak. Volt értelmük, mert azt, amit csináltunk, fegyelem alá vonták, és pontosságot
követeltek. De a fegyelem, a pontosság - akkori
tapasztalataink szerint is - teljesen értelmét
veszítette, ha nem az ember spontaneitása
szolgált alapjául. Vagyis, ha az ember nem

Még a terminológia is idegen tőlem. De felelhetek a kérdésre az egyik itt látott csoport példája alapján, akiktől egy meztelen Romeo és
Júlia-jelenetet láttam. Van úgy, ha a rendező-nek
nehézségei támadnak a színésszel való
munkában, hogy effektusokat kezd keresni, mert
úgy érzi, egyébként semmire sem jut. Az említett
jelenetnek,
amelyet
előadtak
nekem,
szélsőséges őszinteségi aktusban kellett tetőznie (legalábbis így akarták). Az őszinteség a
teljes embert igénybe veszi, egész teste apró,
külön-külön szinte észrevehetetlen impulzusok
áradásává válik. S akkor történik ez meg, ha az
ember semmit sem akar elrejteni: se a bő-rét, se
ami rajta van, se ami alatta. De önök (hisz erről
beszéltek is nekem) olyan effektust, olyan
módszert kerestek, amely lehetővé teszi „az
őszinteség megmutatását". Tehát „kifejezési
eszközök" használatáról, rendezésről volt szó. S
így e meztelenség csupán ötlet maradt, nem
született belőle tény. A meztelen jelenetből pedig
hiányoztak az apró impulzusok, az, ami szinte
láthatatlan, észrevehetetlen: csupán színpadi
meztelenséget láttunk, ami más, mint a valódi,
lefegyverzett, emberi meztelenség. A meztelen
bőr ebben az esetben nagyon hatásos
jelmezként működik. Az eredmény: gazdag
előadás. És mi következik ebből? Mi jön utána?
Mi lesz önökkel? De tegyük fel, hogy nem az
effektus kedvéért, hanem azért improvizálják
meztelenül ezt az egészet, mert az egymás közt
érlelt igazságot, az egymástól való félelem
meghaladását, a védekezésről való lemondást,
mindennemű elrejtőzés, minden-nemű menedék
feladását hordják magukban. Nincs ebben semmi
érdek,
semmiféle
magánügy,
semmiféle
megalázás, semmi „technika". Így elérik, s ez
már önmagától megtörténik, hogy egész bőrük e
már-már láthatatlan impulzusokból él, azaz önök
is a maguk teljességében élnek, a maguk
teljességében nyilvánulnak meg. Így hozzáfűzik
magukat a saját életükhöz, önmagukhoz, s ezen
belül is ahhoz, ami a leginkább kézzelfogható,
ami a végső őszinteséggel, az önmagukkal
szembeni őszinteséggel áll összefüggésben. És
aztán - majd egyszer -, ha ezek az impulzusok,
ez a tett meggyökeredzett már önökben, akkor
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meztelenek is lehetnek, ha éppen ezt érzik természetesnek, méltónak, ám - ha ennek objektív
okai vannak - ezt az egészet akár „tetőtől talpig"
felöltözve is megtehetik, mégis őszinték
lesznek, s a felesleges, kényszernek érzett
öltözéken is valamiképp áthatol az emberi, a
lefegyverzett, a jó meztelenség. Betörhetünk
abba, ami a legintimebb, legsajátabb bennünk,
de ha ezt tesszük, sose legyen benne érdek,
azaz ne keressünk effektusokat, „gazdag
eszközöket" (még ha némelyek „szegénynek" is
neveznék ezeket, a lényeg ugyan-az). Itt nincs
helye a manipulációnak, mert az az ember
megalázásához, meggyalázásához vezet. Ez a
válaszom.
De
ismétlem,
mindezt
ma
megváltozott perspektívából látom, más-honnan,
az önmagát elfogadó, nem rejtőző, teljes ember
felől. S ez messze meghaladja e válasz kereteit,
az egész kérdést, a konkrét példát, amelyet itt
tárgyaltunk.

Különbség az egyéni
és a közösségi munka között
Azt hiszem, itt bizonyos félreértésről van szó,
ami elég általánosan elterjedt. Ez a félreértés a
közösségi munkáról alkotott elképzelésekkel
kezdődik. Láttam itt olyan csoportot, amely a
kollektív alkotást kívánja művelni. Nincs ebben
Grotowski Laboratórium Színháza Nancyban
(1967)

semmi különös. Amikor a szövegen dolgozunk,
mindenképp számolnunk kell az egyéni munka
bizonyos minimumával, amire a szerep szövege
rákényszerít. De ha kollektív alkotásra szánjuk
el magunkat anélkül, hogy tudnánk, mindenkinek
megvan a maga egyéni terepe, ha csak közös
improvizációkat hívunk életre, ha e kollektív
folyamatokban folyton ugyanazok az elemek
ismétlődnek, akkor ennek eredményeképp csak
tömeg jelenik meg. Mindaz, amit így
megtalálhatnak, csak tömegreakcióhoz vezet. S
elvesztik azt, ami az egyén területe. Hiszen nem
létezik csoportos reakció, ha nincs egyéni
reakció. Az egyéni reakció eljuthat a maga
közösségi fázisába, s ekkor nagyon szép és
kulcsfontosságú lehet, de csupán akkor, ha a
csoport valóban létezik, vagyis ha a csoport
minden tagja valóban létezik. Még a csoportos
improvizáció alatt is mindenkinek a saját
terepére, a saját életének a másikkal, veled, a
partnerrel való találkozásának terepére kell
lépnie, s nem redukálhatja magát valami-féle
közösségi lélek, e többé-kevésbé képzeletbeli
szülemény funkciójává. Lehetetlen érintkeznünk
bárkivel, ha mi magunk nem létezünk.

amit mondunk, és amit teszünk. De ha a teljességben élünk, a szó mindig a test reakciójából születik. A test reakciójából születik a hang,
s a hangból a beszéd. Ha a test az élő
impulzusok áradása, akkor semmi problémát
nem okoz, ha megter heljük bizonyos mondatrendszerekkel. Ez esetben a szöveg értelmezése egyáltalán nem jelent problémát; az, ami
történik velünk, önmagát magyarázza. Ha a
beszéd elkerülhetetlen, s az ember az élő impulzusok megléte nélkül cselekszik, mert csak
egyes mozdulatokat gyakorolt, abban a pillanatban, hogy beszélnie kell, nagy ellenállásba
ütközik, mert az élete ezen a ponton illuzórikusnak bizonyul. Ilyenkor úgy bánik a testével,
akár a mimus, vagy mint a testet marionettként
mozgató tudat. Ez az állapot nem alkalmas rá,
hogy asszimilálja a beszédet, s arra sem alkalmas, hogy a szó megszülessen belőle.

Koncentráció és betegség

Az improvizálás azt jelenti, hogy bármit megengedhetünk
magunknak?
Hogy
valami
különleges pszichikai állapotba jutunk? Hogy
Az írott szöveg és a beszéd felkeltünk magunkban bizonyos emóciót és
megfigyeljük azt? Hegy önmagunkon belüli kiindulópontra teszünk szert, anélkül, hogy
Tagadhatatlan, hogy a logikusan elszavalt önmagunkba zárkóznánk? Nem, az ilyesmi
szöveg ellentmondásban áll a valósággal. Hisz az semmi jóra sem vezet, ez a módszer csak teréletben sosem beszélünk logikusan. Mindig mészetünk megerőszakolását jelentené, ami
valamiféle paradox logika jelenik meg a között, egyébként különösen érzékeny egyének esetében szuggesztív hatással járhat. Feltették itt
nekem a kérdést, hogy a koncentrációval való
visszaélés nem torkollik-e betegségbe. Hogy-ne,
ha az improvizációt úgy fogjuk fel, mint saját
érzéseink előpréselését és megfigyelését.
Először ez - előbb vagy utóbb - hisztérikus
tünetekkel jár, s ha tovább folytatják, akkor komoly kríziseket okozhat. Ez az út arra jó, hogy a
túlérzékeny emberek elmélyítsenek magukban
egy nem illuzórikus, valóban létező világot,
amely mégsem tartozik a hétköznapi élethez. S
úgy mélyítik el, hogy nem biztosítják magukat;
ahelyett tehát, hogy mozgásba hoznák
motorjaikat, kiengedik a ketrecből a tigriseiket.
Veszélyes egy banánhéj ez. Egyébként ha valaki
jóakarattal, hamis szándék nélkül jut erre a
pontra, vagyis nem akarja önmagát becsapni, ez
azt is jelezheti, hogy megvan benne a készség a
beteljesülés, a teljesség elérésé-re. De nagyon
kritikus pontról van szó. Az ember vagy a
kudarccal,
vagy
saját
határainak
meghaladásával találja szemben magát. Mint-ha
egy harang szólítaná: kibontakozás vagy
zsákutca, teljesség vagy elszakadás a forrásoktól, erőlködés, a pincék elárasztása, földalatti árvíz. Egy lépéssel odébb már nyílt vidék
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terül el. Hol az a határ, amit át kell lépnünk? Aki
a teljességet keresi, az a kalandorhoz hasonlít.
Felderítetlen vidékre hatol, ahol nehéz
felfedezni, felismerni, megkülönböztetni az illuzórikust attól, ami nem illuzórikus. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy lábunk alatt érezzük a
földet, amely a hátán hord minket. Kell egy pont,
ahol biztosan megvethetjük a lábunkat. Amikor
olyasmivel találjuk szemben magunkat, ami az
őrületre emlékeztet, teljes mértékben meg kell
őriznünk a józan eszünket. Csak a felvilágosult
őrület vezet el a teljességhez. A józan ész azt
követeli, ami kézzelfogható, ami konkrét, ami
lehetővé teszi, hogy egyszerűen különbséget
tegyünk valóságos és valótlan között. Ilyen
kézzelfogható vidék az életünk. Ha azt mondjuk:
az életünk, ez még csak absztrakció, de létezik
egy olyan terület, amely egyáltalán nem
absztrakt módon az életünk, és ez a testünk.

Az osztálytudat is lehet
ösztönzés?
Kétségkívül lehet, ha nem nevezzük meg, azaz
ha munka közben nem keresünk meghatározott
terminológiát.
Kicsoda
például
Caliban
Shakespeare A viharjában? Ki az a lény, aki
arra ítéltetett, hogy a saját izmainak erején kívül
ne halljon meg egyetlen hívást sem? Ki az, aki
mindig az erősebb volt, aztán egyszerre
rabszolga lett? Kinek jutott az a sors, hogy csak
szolgáljon és soha ne szeressék? Ki az, aki
soha nem volt képes elfogadni önmagát? Ha ezt
kutatnánk, egészen tiszta állapotban találnánk
rá az osztálytudatra; de analógiásan is
meglelhetjük, ha a saját életünkben ismétlődő
helyzetekből indulunk ki. Amikor általuk
megértik önmagukat, akkor saját élettapasztalatukat, saját társadalmi sebüket engedik szóhoz, nem pedig egy szociológiai értekezést. A
szociológiai értekezés maradjon meg szociológiának. Minden csak a maga helyén lehet
hasznos.

A téma mint ugródeszka

körülvevő élettel kapcsolatos állásfoglalást. De
legyen ez igazi állásfoglalás, ne csak verbális.
Hogyan vehetnénk fel a harcot az életben, ha
hazugságból indulunk ki, ha hiányzik az őszinteség a saját életünkkel szemben? Az utánzásból, az eljátszásból kreált figura képtelen
harcolni, vagy ha mégis, akkor alapvetően elhibázott harcról van szó. Ha a jobb kezünk mást
tesz, mint a bal, akkor kölcsönösen meghiúsítják
egymás cselekvését, mindkét kéz csak felemás
módon tud működni. Az emberi funkció - a
társadalmi funkció is - minden cselekvésünkben
benne rejlik, mert a másik emberi lény bele van
írva a mi életünkbe, de valóságosan, s nem
csupán deklamatív módon. Gyakran tesznek fel
nekem olyan kérdéseket, melyek önmagukban
véve karikaturisztikusak. Mi lényegesebb: a
műveltség
vagy
a
művészet?
Ezek
karikaturisztikus kérdések. Mintha valaki azt
kérdezné, hogy kezet kell-e mosnia vagy lábat.

Az állhatatos herceg (1969)
hetetlenség tanúságot tenni általában. Minden,
ami általában létezik, absztrakt. Mindennek, amit
megvallunk, amiről tanúságot teszünk, elkerülhetetlenül vonatkoznia kell valamire. Mi-re?
Ha valamivel véletlenszerűen foglalkozunk, az azt
jelenti, hogy igazán nincs rá szükségünk. S itt
vetődik fel az, amit témának, motívumnak vagy
inkább ugródeszkának kellene nevezni. Ha
spekulatív módon cselekszünk, az mindig
mesterséges lesz vagy meddő. De ha olyasmiről
van szó, amit egy emberi közösség mintegy a
levegőben érez, ami nyugtalanítja és kísérti őket,
az összefügg az életükkel, az élet pedig
sohasem zárható elefántcsonttoronyba, egész
biztosan kitör onnan, ki, túl a falakon, amelyek
közt cselekszünk, túl a laboratóriumon, ahol
kutatunk; olyan emberi dologról lesz szó, ami
mások számára is eleven, nem csak nekünk.
Tehát így vagy úgy társadalmi jelentősége van.
Akkor is, ha nem gondolunk rá. Azt is
mondhatnám, olyasmi ez, ami eleve csak
emberek között történhet meg. Ezért minden
jogunk megvan azzal foglalkozni, amit a belélegzett levegőben érzünk. Mert amilyen könnyű a
kávéházban mások tragédiáiról fecsegni, olyan
nehéz szembenézni azzal a tragédiával, amely a
saját életünkből fakad.

Ha az őszinteségről beszélünk, ezzel nem merítettünk ki minden problémát. Olyasmiről beszélünk, ami a forráshoz hasonlítható. De a
forrás még nem folyó, ahogy a gyökér sem
Az őszinteség
maga a fa. A továbbiak során ugyanis újabb
és a társadalmi harc
kérdések merülnek fel. Előkerül a koherencia
problémája, a struktúra problémája s az a kérdés, miképp ne merüljünk el a plazmában, az
Azzal, amit mondok, nem szándékozom kizár-ni
idomtalanságban. A káosz megöli a tettet. Lese általában az élettel, se pedig az önöket

Mit jelent számomra
a Laboratórium Színház?
Először színház volt. Aztán laboratórium. Ma
pedig az a hely, ahol azt remélem, hű maradhatok magamhoz. Az a hely, ahol azt várom,
hogy valamennyi társam hű lesz önmagához. Az
a hely, ahol a tanúság, amit az emberi lény tehet,
a tett, konkrét és testi alakot ölt. Ahol nem
valamiféle művészi torna, nem az akrobatikus
meglepetések és a tréning útjait keressük. Ahol
senki sem akarja uralma alá hajtani a gesztust
ahhoz, hogy kifejezzen valamit. Ahol mindenki
leplezetlen, nyílt és meztelen kíván lenni: őszinte
test és őszinte vér, teljes emberi természet,
mindazzal együtt, amit értelemnek, léleknek,
pszichikumnak nevezünk; az se lényeges, hogy
egyáltalán színház lesz-e a neve. Feltétlenül
szükségünk van egy ilyen helyre. Ha nem lenne
színház, akkor valami más ürügyet kellene hozzá
találnunk.

Viszonyunk
a lengyel hagyományhoz
E hagyomány terméke vagyok. A társaim is e
hagyomány termékei. Úgy vélem, minden pillanatban, amikor nem hazudunk magunknak,
kapcsolatban állunk e hagyománnyal. Nem kell
azon fáradoznunk, hogy ezt tudatosan megkeressük. A hagyomány valóságosan működik, hisz
a levegővel is ezt szívjuk be, miközben nem is
gondolunk rá. Ha bárkinek erre kény-
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szerítenie kell magát, ha görcsös erőfeszítéseket tesz, hogy megtalálja, hogy tüntetően dicsőíthesse, az azt jelenti, hogy a hagyomány
nem él benne. Ami nem él bennünk, azt nem
érdemes megcselekedni, mert nem lesz igaz.

Őszinteség
a teljesség keresésében

JAN KOTT

GROTOWSKIAVAGYAHATÁR

Ha színházat akarnak csinálni, fel kell tenniök
maguknak a kérdést: nélkülözhetetlen-e a
színház az élethez? Nem mint színház, nem
mint intézmény és épület és nem mint foglalkozás; hanem mint közösség és hely. Igen, akkor bizonyára nélkülözhetetlen, ha azt a helyet
keressük benne, ahol nem hazudunk magunknak. Ahol nem rejtezünk el, ahol olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, ahol az, amit teszünk, olyan, amilyen, s nem is akar valami
másnak látszani; tehát ha azt a helyet keressük
benne, ahol nem vagyunk megosztva. Ez
egyébként, ha eljön az ideje, ki is vezet bennünket a színházból. Ha teljes valónkkal cselekedjük meg ezt a tettet, akár az igazi szerelem
pillanataiban, akkor eljön az a pillanat, amikor
már lehetetlen megmondani, hogy tudatosan
vagy tudattalanul cselekszünk. Amikor nehéz
megmondani, hogy mi tesszük-e ezt vagy azt,
vagy történik velünk. Amikor egyszerre vagyunk
aktívak és teljesen passzívak. Amikor az
érintkezés magától értetődik, nem kell keresnünk. Amikor megszűnik minden különbség test
és lélek között. Ezekben a percekben elmondhatjuk, hogy nem vagyunk megosztva.
Mi ez a teljesség? Azzal kezdődik, hogy ne
legyünk langyosak. Ha valamit illusztrálni akarunk, mondjuk, egy előre kigondolt koncepciót,
akkor minden, amit teszünk, koncepcióra és
cselekvésre oszlik, még abban a pillanatban is,
amikor megcselekedjük. Akár a szerelemben: ha
valaki afféle szexuális gimnasztikát műveI,
egyrészt tudatra hasad, másrészt test-re, amely
végrehajtja a tudat utasításait. Így hát ismét
visszajutunk a felosztottsághoz: test és lélek,
tudat és tudatalatti, szex és értelem; az
ellentéteket hosszan szaporíthatnánk. De végső
soron ebből nem szűrhető le más, mint az a
tapasztalat, hogy csupán önmagunk részeként
cselekedtünk. S aki természetének részeként
cselekszik, az természetének része-ként él. Így
az élete töredékes marad. Alapjában tehát
mindkét probléma - hogy ne rejtőzzünk el, és
hogy ne legyünk megosztva - ugyanoda vezet.
Dialog, 1972. október
Fordította: Pályi András
Peter Brook és Jerzy Grotowski

