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A HAMU ÉS GYÉMÁNT ORSZÁGA
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Tanulóéveim Lengyelországban1

Ajánlás
Eugenio Barba legújabb könyve, A Hamu és gyé-
mánt országa nem sokkal Jerzy Grotowski halála 
után jelent meg, és 26 eddig publikálatlan levelet 
tartalmaz, melyet a század korszakos jelentőségű 
színházi alkotója a hatvanas években, az úgyne-
vezett „Színházi előadások korszakában” írt ta-
nítványának/kortársának. Így Eugenio Barbának, 
aki Kantor, Brook és Grotowski társaságában már 
maga is ott van a XX. század második felének szín-
házi panteonjában.

A levelek kontextusaként az olvasó szociográfi ai 
értékű, páratlan megjelenítő erővel bíró önéletrajzi 
élménynaplót olvashat a kor Lengyelországáról, 
egy Skandináviából olasz ösztöndíjjal odakerült, 
nyugtalan, nyüzsgő, fi atal, dél-olasz tempera-
mentumú diáktól, akit azonban egy érett, szakmai 
identitását meglelt szerző/elbeszélő elevenít meg 
a kilencvenes évek végén. A napló és az emlékirat 
szinte varratmentesen kapcsolódik egybe, és teszi 
letehetetlenül izgalmas olvasmánnyá ezt a száz-
egynéhány oldalt.

Grotowski és Barba kapcsolata, bár csak három 
év köztük a korkülönbség, Mester és Tanítvány 
viszony: a tanítvány követi mestere minden lépé-
sét. Barba egész Európát bejárja, hogy hírt vigyen 
a színház új prófétájáról, ugyanakkor kellemetlen 
kérdéseket is fel tud tenni neki. Lázad, elhagyja 
mesterét, majd visszatalál hozzá. Mindig hűséges 
és folyamatosan hűtlen. És rendíthetetlen: a feltét-
len szeretetben, ami mesteréhez fűzi. Az biztos, 
hogy kettőjük kapcsolata ma már színháztörténe-
lem. Ebben, a könyvének több mint a felét kitevő 
„Bevezetőben”, páratlanul fi nom arányérzékkel 
keverednek a lelki történések szociológiai-törté-
nelmi dokumentumokkal; személyes szakmai él-
mények, portrék villannak föl ismert és ismeretlen 
alakokról, a szocialista Lengyelország bohémjeiről 

1 � 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.

és besúgóiról – mindenkiről és mindenről, akibe és 
amibe fi atal hősünk akarva-akaratlanul belebotlik.

Ebben a hiúság mételyétől szabadulni alig tudó 
színházi játszmában, ami még a legnagyobb alko-
tók alakját is átszínezi, Barba az alábbi sorokban le-
fegyverző őszinteséggel tárja föl legféltettebb lap-
jait: „Egy mesterrel találtam szembe magam, akit 
teljes egészében bekebeleztem. Magamban tartot-
tam őt. Az öröm pillanataiban átöleltem, nehézség 
és veszély idején pedig éreztem támogatását. […]

Amikor kétségeim támadtak, elkezdtem fel-alá 
járkálni. Mélyen, belül éreztem az ő útmutatásait, 
és ezeket azonnal át is ültettem a gyakorlatba, de 
úgy próbáltam ezeket álcázni, hogy senki se vegye 
észre. Nem akartam, hogy utánzónak tartsanak. És 
ez nem személyes hiúság kérdése volt nálam; azt 
szerettem volna, ha az emberek azt mondják, az ő 
színháza és eszményei eredeti eredmények ihletői 
lettek.”

Részlet a könyvből
Délután érkeztünk Opoléba, és a Ryneken, azaz a 
főtéren nem kis nehézségek árán meg is találtuk a 
Teatr 13 Rzędówot. Egy kis ajtón keresztül rövid 
keskeny folyósóra léptünk be, ami előtérként is 
szolgált és egy nyolcvan négyzetméteresnél nem 
nagyobb terembe vezetett. A Dziady (Ősök) című 
darabot játszották Adam Mickiewicztől, aki a ti-
zenkilencedik század egyik legnagyobb roman-
tikus költője volt, és akiben honfi társai az Orosz-
ország, Poroszország és Ausztria között felosztott 
Lengyelországban a lázadás és a nemzeti kultúra 
védelmezőjét, megtestesítőjét látták. […]

Az aznapi előadás premier kellett hogy legyen, 
mert ott volt Tadeusz Kudliński, a krakkói Dzien-
nik Polski kritikusa. Dag és én még az előadás előtt 
találkoztunk Grotowskival és Flaszennel, és átad-
tuk Janka Katz üdvözletét. Grotowski magas fi atal-
ember volt, kissé korpulens, kifogástalan modorú, 
tetőtől talpig feketébe öltözve (fekete nadrág, zakó, 
ing, nyakkendő, cipő, zokni és napszemüveg, amit 
még előadás alatt és éjszaka is hordott). Úgy né-
zett ki, mint egy protestáns lelkész. Flaszen alacso-
nyabb termetű volt, kissé elhízott, meleg és ironi-
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kus, kis szakállal, à la Lenin. Mefi sztofelesz jutott 
róla eszembe, aki egy iskolai tanárban testesül meg 
úgy, hogy ne keltsen túl nagy feltűnést egy vidéki 
szocialista városban.

Az előadás abban a nyolcvan négyzetméteres 
helyiségben zajlott. Színpad nem volt. Az összesen 
mintegy negyven néző körben, elszórtan helyezke-
dett el, a színészek pedig közöttük mozogtak. Há-
rom lányt középre ültettek, akiket aztán egy adott 
pillanatban, általános zavar és röhögés közepette, 
a színészek vonszoltak ki a teremből. A színészek 
nagyon szélsőségesen voltak kifestve, néhányukon 
hosszú műszakáll volt. Nagyon fi atalok voltak, 
mind harminc alatti.

Amilyen megszokott volt számomra a lengyel 
előadások többségének kifi nomult szcenográfi ája és 
színházi minősége, olyannyira meglepett ennek az 
Ősöknek a csiszolatlansága. Zavart a színészek közel-
sége, mely miatt még kosztümjeik varrását is kény-
telen voltam látni, meg az izzadtságfoltokat az ing-
jeiken, egy álszakállat, ahogy kezd leválni az arcról. 
Az, ahogy a színészek közvetlen kapcsolatba léptek 
a nézőkkel, meg ahogy néhány nézőt bevontak az 
akcióba, engem a diákkabarékra emlékeztetett, ahol 
az ilyesmi elfogadott hagyomány. Az Ősöben nem 
találtam meg azt, ami számomra a színházi élmény 
lényeges része volt: az érzelmi részvétel és az intel-
lektuális távolságtartás kettősségét.

Röviden szólva az első Grotowski előadás, amit 
láttam, hidegen hagyott. Az, hogy felszámolták a 
színpad és nézőtér elkülönültségét, hogy a színé-
szek a nézők között mozogtak, nem volt különö-

sebb hatással rám. Végül is olyasmi volt ez, mint-
ha a közönség közelre helyezésének az a formája, 
ami Krakkóban Białowski lakás-színházát vagy a 
Piwnica Pod Baranami kocsmaelőadásait jellemez-
te, most újra felbukkanna ebben a kis opolei szín-
házban. A játékstílus is zavart, leginkább az olyan 
amatőrökére emlékeztetett, akik túljátsszák vagy 
parodizálják a szöveget.

Az volt a benyomásom, hogy a színészek és a 
rendező is szörnyen komolyan veszik magukat. 
Néhány jelenet az ízléstelenség határát súrolta, 
vagy azt láttam, hogy jó ötletek maradnak meg az 
intellektualitás szintjén. Az egyikben a főszereplő, 
Zygmunt Molik egy söprű alatt görnyedve járt, 
mintha az egy kereszt volna. Kétségtelen, hogy 
egy ilyen kép bonyolult és konfl iktusos rezonan-
ciát ébresztett a lengyel nézőkben: egyfelől ez a jól 
ismert dráma profanizálása volt, másfelől pedig a 
cári Oroszországra utaló célzás, ami a szovjet el-
nyomás alatt még mindig érvényes volt. Akkorra 
már a szöveget kihúzatta a cenzúra. Épp ezt a jele-
netet elemezve írta a kritikus, Tadeusz Kudliński, 
hogy Grotowski itt az apoteózis és a gúny dialek-
tikáját vitte bele Mickiewicz szövegébe. Grotowski 
azonnal magáévá tette ezt a formulát, mint a leg-
jobb leírását annak, hogy miként közelít ő a klasz-
szikus szövegekhez.

Az előadás után Dag és én néhány szót váltot-
tunk Grotowskival, de ő nyilvánvalóan Kudlińs-
kivel és néhány más vendéggel volt elfoglalva. 
Visszamentünk a szállodánkba, és másnap tovább-
utaztunk Wrocławba…


