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„Isten azoknak teremtette a színházat, akiknek 

a templom már nem volt elég.”  

                              Juliusz Osterwa
1
  

 

 

 

 

 

 

BEVEZETŐ 

 

 

 

1. 

Peter Brook egy firenzei tudományos konferencián tartott beszédében, 1987. március 14-én, 

többek között a következőket mondta: 

Néhány éve hallottam, hogy volt egy légiirányító a párizsi repülőtéren, aki a munkája 

végeztével hazament és Grotowski-workshopokat tartott. Lehetséges, hogy az illető nagyon 

magasan kvalifikált ember volt, aki valami lényegeset közvetített két-három másik embernek. 

Ám attól tartok, valószínűbb, hogy inkább olyasvalaki, aki specialistának érezte magát 

Grotowski munkájával kapcsolatban, csupán csak, mert látott már lengyel gépet a levegőben.
2
 

Sajnos nálunk egészen más a helyzet. Nálunk ma Grotowski egyáltalán nincs a (színházi) 

köztudatban, nem beszélünk róla, nem készülnek cikkek, tanulmányok a munkásságáról, s ami 

talán még fontosabb, a gyakorló színházi emberek, a színház alkotói sem törődnek vele. 

                                                 
1
  A Juliusz Osterwa kéziratos feljegyzéseiből származó mondatot Dariusz Kosiński idézte egy, a lengyel 

színművészet fejlődését bemutató előadássorozatában. 

2 
Brook és a légiirányító – in: Peter Brook: With Grotowski – Grotowski, Art as Vehicle – Grotowskival – 

Grotowski; A művészet, mint echósszekér – Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wroclaw, 2007. 31. oldal. 
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Természetesen tisztelet a kivételt jelentőknek, akikről hamarosan meg is emlékezem, s 

azoknak is, akikről esetleg nem, de általánosságban mégis az a helyzet, hogy megfeledkeztünk 

Grotowskiról, akiről pedig a ’60-as és ’70-es években – persze csak a lehetőségekhez mérten – 

olyan élénk diskurzus folyt. Ma már csak egy arc a múltból, egy színháztörténeti név – és 

semmi több. Ismétlem, általában, s főként az idősebb generáció tagjai számára, akik még 

hallottak róla egyáltalán… 

2. 

Pedig érdemes lenne több figyelmet áldozni annak a munkásságnak, amelyet az UNESCO 

2009-ben a szellemi világörökség részének nyilvánított, s amelynek egy teljes emlékévet is 

szentelt ugyancsak 2009-ben, az „opolei kaland” kezdetének 50. és Grotowski halálának 10. 

évfordulója alkalmából. Érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani arra a tevékenységre, 

amely a XX. század második felének vitathatatlanul legnagyobb színházi „forradalmát” 

jelentette, és amelynek máig ható tanulságai – és kérdőjelei nem kevésbé – sokat 

segíthetnének a mai színházi életünk elvi és teoretikai dzsungelében való eligazodásban is. 

Akkor hát mi az oka, hogy minden érdeme, sőt aktualitása ellenére kívül esik a látókörünkön? 

Majd’ ötven évet kell visszamennünk az időben, hogy ennek gyökereit felfedezhessük; 

egészen a hatvanas évek első feléig, amikor ennek a forradalmat hozó kísérletsorozatnak a 

kezdetei még valóban a „kortárs” színházművészet eseményei voltak. Mert a Hont Ferenc 

vezette Színháztudományi Intézetben már ekkor, 1962-ben tudomást szereztek az opolei 

kísérletekről, ám azokat nem csupán érdektelennek, de a szocialista színművészet 

szempontjából kifejezetten károsnak is tartották. Néhány év múltán, az intézet „Korszerű 

Színház” című brossúrasorozatában „A kísérletek színháza” címmel megjelent ugyan Eugenio 

Barba azonos című írása
3
 a színházi laboratóriumban folyó kutatásokról, ám egy olyan, 

meglehetősen terjedelmes előszóval ellátva, amelyben a következőket olvashatjuk: 

…a legkevesebb utalást sem találjuk arra, hogy miként épül be ez az elmélet és gyakorlat a 

mai, szocialista élet kereteibe, a tudat forradalmi átalakulásába, egyáltalán hol kapcsolódik a 

mi mai életünkhöz. (…) 

… ezt az egész elméleti alapvetést el kell utasítanunk, mint tudománytalan, elavult és a színi 

gyakorlatra káros elméleti dogmát.  Az ösztönvilág, a tudatalatti uralma, a misztikus ködök, 

                                                 
3
 Eugenio Barba: A kísérletek színháza, Korszerű Színház Sorozat 73. szám, Színháztudományi Intézet, 

Budapest, 1965. 



15 

 

vallásos képzetek stb. szférája már a haladó polgári gondolkodóknál is elutasításra találtak; 

miért kellene éppen a szocialista színjátékkultúrának ezt a zsákutcát kivezető útnak nézni és 

elfogadni? Ha Thomas Mann felléphetett az irracionalizmus és a „kollektív tudattalan” 

elmélete – és tegyük csak hozzá: igencsak levitézlett propagandisztikus gyakorlata – ellen, úgy 

még sokkal inkább meg kell ezt tenni nekünk, a marxizmus alkalmazóinak, és azt hiszem, ezzel 

nem fogunk a dogmatizmus veszedelmes végletébe kerülni. (…) 

Különben sem értjük, hogy miképp lehetséges modern elméletekről úgy írni, hogy közben a 

marxizmust még csak vitapartnernek sem említjük meg? (...) 

… ez a színház csak klasszikus darabokat tud játszani. Ott ugyanis az átköltés egyszerű: a 

papír nem tiltakozik, a szövegkönyv türelmes. A mai szerzők nagy része azonban erősen 

tiltakozna az ilyen önkényes átírások ellen. S ezzel ennek a színháznak mai hatékonysága a 

szocialista alkotások propagálásában csupán negatívumaival tündökölhet. (…) 

Persze: az átértelmezés és átköltés lehetne pozitív persziflázs is. Vitapartnerként 

elfogadhatnánk akkor, ha ezek az átdolgozások nem önkényes átköltések, mélypszichológiai 

kísérletek lennének, hanem céljuk valahol a mai, szocialista publikum formálásában 

horgonyozna le. Azonban Barba – mint már említettük – egyáltalán nem számol a mai, 

szocialista közönség igényeivel, tudatának befogadóképességével, szükségleteivel.…
4
  

Mindezek után természetesen azon sem csodálkozhatunk, hogy a Peter Brook előszavával 

1968-ban a holstebroi Odin Teatret Forlagnál angolul megjelent Grotowski-könyv, a 

„Towards a Poor Theatre” magyarul sohasem került kiadásra (ahogyan egyébként lengyelül 

sem akkoriban). Miközben szinte futótűzként fordították franciára, spanyolra, japánra, 

németre, perzsára, portugálra, szerb-horvátra, szlovákra, olaszra és később még ki tudja hány 

nyelvre, nálunk csak „kalózfordításban” barátok adták kézről-kézre, értelmezték – és sajnos 

gyakran félre is értelmezték – a sorait. A szocialista színházpolitika egyszer és mindenkorra 

elintézettnek tekintette a kérdést, mi pedig kénytelenek voltunk beérni a vékonyan csordogáló 

élményekkel, beszámolókkal, amelyekkel egy-egy alkotó szolgálhatott valamely külföldi 

fesztiválról hazatérve. 

Így jutottunk el a rendszerváltásig, ám a helyzet akkor sem javult sokat, mert akkorra a téma 

már nem volt „téma”. A Laboratórium 1990-ben már hat éve nem létezett, mi több, a 

                                                 
4
  Töredékek Almási Miklós bevezetőjéből, Eugenio Barba A kísérletek színháza című ismertetőjéhez, Korszerű 

Színház Sorozat 73. szám, Színháztudományi Intézet, Budapest, 1965. 
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folytatást megkísérlő Második Wrocławi Studiót is feloszlatták már, Grotowski pedig bő öt 

éve az olaszországi Pontaderában élt és dolgozott szűk munkatársi körében, minden 

nyilvánosságot kizárva. Így aztán a magyar színháztörténet és -teoretika információhiánya 

megmaradt, s lassanként az információéhsége is elenyészett. 

Mindazonáltal persze voltak, akik igyekeztek figyelemmel kísérni az eseményeket, s amikor 

lehetett már, írtak is róluk. Múlhatatlan érdemei vannak ezen a téren Pályi Andrásnak, Király 

Nyinának, de Nánay Istvánnak is, aki Paál István vagy Ruszt József munkáival, 

munkásságával kapcsolatosan, utalva-hivatkozva közvetítette az információkat. S nagy az 

érdemük az említett rendezőknek is, akik alkotói énjük részévé érlelték ebbéli tudásukat és 

tapasztalataikat, amint nagy az érdeme Bécsy Tamásnak is, aki gyakorta vitatkozva ugyan a 

kutatással, de alapos ismereteknek biztosított nyilvánosságot. A „kalózfordítások” és 

személyes „szájhagyományozás” mellett nekik köszönhető, hogy legalább azt a keveset tudjuk 

a Grotowski vezette színházi kísérletekről, ami jelenleg magyar nyelven elérhető. 

Ez az információhiány ugyanakkor involválta a magyar Grotowski-recepció egy másik 

kardinális problémáját: a meglévő információk töredezettségét is. Egészen 2007-ig, Kékesi 

Kun Árpád „A rendezés színháza” című könyve
5
 megjelenéséig ugyanis egyetlen átfogó 

tanulmány vagy kötet sem látott napvilágot ebben a tárgyban. Az ebben a kötetben fellelhető 

„Jerzy Grotowski és a szegény színház” című fejezet megkísérli – és teljesíti is! – a 

„lehetetlent”: a negyven éven át tartó kutatásláncolat precíz és hiteles összefoglalását. Ám a 

kötet jellegéből adódó terjedelmi korlátokat sajnos Kékesi Kun Árpádnak is figyelembe kellett 

vennie, így csak olyan részletességgel tárgyalhatta a témát, amelyet a reá szánható huszonhét 

oldal megengedett. Tovább próbált enyhíteni a problémán e tanulmány szerzőjének „A 

Szegény Színház” című írása
6
 is, amely némileg részletesebben ugyan, de csupán a kutatások 

első, úgymond színházi szakaszának tényeit és teoretikáját foglalja össze, a mondott 

töredezettségen tehát csak a színházi gyakorlat szempontjából legfontosabbnak vélt területen 

tudhatott segíteni. A teljes kutatásláncolatnak egy megfelelő terjedelmű, alaposságú és átfogó 

feldolgozása nélkül pedig lehetetlen elhelyezni, kontextusaiban elemezni és valós 

jelentőségének megfelelően értékelni még azt a kevés információt is, amellyel rendelkezünk. 

Egy ilyen tanulmány híján a magyar Grotowski-recepció marad, ahol van – vagyis lényegét 

tekintve még mindig csak az „alig”-nál – s félő, hogy ezzel megfosztjuk magunkat és a 

                                                 
5
  Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, Osiris Kiadó, Budapest, 2007.  

6
  Adorján Viktor: A Szegény Színház – in: Theatron Színháztudományi Periodika, 7. évfolyam 3-4. szám, 2008. 

ősz-tél 
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színház gyakorló alkotóit attól az inspirációtól, amelyet ez a rendkívül elgondolkodtató 

teoretika és alkotói gyakorlat a mai magyar színháztudománynak és színművészetnek adhat. 

Jelen munka tehát arra irányul, hogy áttekintse az 1959-ben kezdődött kutatások különböző 

alkotói periódusait, azok történeti folyamatát és teoretikai hátterét, hogy elegendő és alapos 

információval megvilágított összefüggésekkel szolgáljon a lényegében napjainkig tartó – 

illetve jelenleg is folyó – tevékenység további kutatásához. 

3. 

A fenti cél teljesülését megalapozandó, mindenekelőtt világosan vázolnunk és indokolnunk 

kell azt a rendszert, amelyben a kutatások szerteágazó, egymással időnként párhuzamosan 

zajló folyamatait át kívánjuk tekinteni. Ehhez a következő kutatási periódusokat kell 

figyelembe vennünk: (1) Az úgynevezett színházi vagy produkciós korszakot 1959-től 

1969/70-ig; (2) A színházon túli vagy parateátrális korszakot 1969/70-től 1982-ig; (3) a 

Források Színháza kutatását 1976-tól 1982-ig; (4) az Objektív Dráma kutatását 1982-től 1985-

ig, és (5) A Rituális Művészetek kutatását, amelyet Brook terminológiájával Art as Vehicle 

Programnak is említenek 1985-től 1999-ig, Grotowski haláláig. Ugyanakkor, szándékunk 

szerint ki kell térnünk a Második Wrocławi Stúdió tevékenységének, a Grotowski halála után 

Thomas Richards által Pontaderában folytatott kutatásnak és a jelenlegi Grotowski Intézet 

tevékenységének felvázolására is, hogy a tanulmány a kutatások hatását és napjainkban való 

gondozását is figyelembe vegye. 

Ami az öt fő kutatási terület tagolását illeti, a Grotowski-életművel foglalkozó források némi 

eltérést mutatnak egymáshoz képest. A „The Grotowski Sourcebook”
7
 például egy időszaknak 

tekinti a parateátrális korszakot és a Források Színházának kutatását – nyilván az időbeni 

párhuzamosság miatt. Ám úgy gondolom, esetünkben helyesebb a kettőt külön kezelni. 

Egyrészt, mert az első Grotowski és a Laboratórium együttes tevékenysége volt, míg a 

második Grotowski önálló kutatásainak kezdetét jelenti, amelyet időben ugyan párhuzamosan, 

de egy teljesen független kutatócsoporttal, a Laboratórium munkájától lényegében 

elkülönülten végzett. Másrészt az utóbbit a célok, irányultsága tekintetében is egy egészen 

másfajta programnak kell tekintenünk, mint a parateátrális projekteket. Máshol pedig 

                                                 
7
  The Grotowski Sourcebook, szerkesztette Richard Schechner és Lisa Wolford, Routledge, London and New 

York, 1997. 
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Zbigniew Osiński professzor, tanulmányában
8
 az Objektív Dráma kutatását vonja össze a 

Rituális Művészetek kutatásával, valószínűleg egyrészt szintén időrendi alapon, tekintettel 

arra, hogy ezek a kutatások Grotowski emigrációját követően, kizárólag Lengyelországon 

kívül valósultak meg, másrészt pedig azért is, mert az Objektív Dráma kutatását a Rituális 

Művészetek kutatása előzményének is tekinti. Nem vitatva természetesen ezen 

összekapcsolások logikáját és létjogosultságát, úgy vélem, hogy ebben a tanulmányban 

nekünk más felosztást, következésképpen más szerkezeti rendszert kell követnünk. Részint 

azért, mert teoretikai megállapításaink érdekében az egyes kutatásokat célszerű tisztán és 

elkülönítetten tárgyalnunk, részint pedig azért, mert így időrendben és tartalmilag is 

világosabban rajzolhatjuk meg a Grotowski vezette Laboratórium kutatási folyamatait és 

Grotowski személyes kutatásainak időbeli és tartalmi ívét. Ugyanakkor szintén világosabban 

és szervesebben kapcsolhatjuk ezekhez a Második Wrocławi Stúdió tevékenységét, valamint a 

pontaderai Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, és a wrocławi Grotowski 

Institute napjainkban is tartó tevékenységének vázlatát is. 

Ennek megfelelően – természetesen több belső tagolással, de – két külön egységben fogjuk 

tárgyalni a Grotowski vezette Laboratórium kutatásait, tehát a színházi és a parateátrális 

korszakokat.  Majd végül egy harmadik nagy egységben foglaljuk össze a Grotowski 

személyes kutatásait jelentő Források Színháza programot, Objektív Dráma programot és a 

Rituális Művészetek programot; végül pedig áttekintjük a Második Wrocławi Stúdió történetét 

és a Grotowski Institute létrejöttét és mai aktivitását, valamint a Pontaderában jelenleg is folyó 

munkát. 

Tanulmányunk tehát nem kíván Grotowski-monográfia lenni, mi több, negyvenéves szakmai 

munkásságának részletes pályaképe sem. A kutatásláncolat történeti tényeit, szakmai-

teoretikai eredményeit és utóhatását kívánja feltárni, semmiben sem csökkentve ezzel 

Grotowski vezető szerepét ebben, ám tekintetbe véve olyan eseményeket és aktivitást is, 

amelyekben neki közvetlen szerepe már nem, vagy csak részben volt. Az egymásból eredő, 

egymásra ható folyamatok tisztább megrajzolása érdekében ugyanakkor nem kívánok 

bővebben kitérni e folyamatok olyan részterületeire vagy háttérkérdéseire sem, mint például a 

politikai, társadalmi, pénzügyi-egzisztenciális vagy vallási vonatkozások. Amennyiben tehát 

ezek a téma szempontjából jelentőséggel bírnak, természetesen meg is említjük majd azokat, 

de részletesebb kifejtésükre ezúttal nem kerítünk sort. 

                                                 
8
  Zbigniew Osiński: „Grotowski kitűzi az utat: az Objektív Drámától (1983-1985) a Rituális Művészetekig 

(1986-tól)” – in: Jerzy Gtotowski: Színház és rituálé, Kalligram 1989, ford: Pályi András 1999, 181-211. oldal. 
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Ugyanakkor – tekintettel arra, hogy az előzőekben már említettem a témának a mai magyar 

színháztudomány és alkotó színházi gyakorlat szempontjából vett fontosságát – úgy érzem, 

hogy a feldolgozás során nem tekinthetek el a hagyományos, drámai alapú színművészet, a 

szegény színház és a performativitás teoretikájának összevetésétől, valamint a parateátrális 

kísérletek és a performativitás összevetésétől sem. Ezeket az összevetéseket a maguk helyén, a 

színházi korszak ismertetése után, illetve a parateátrális korszak ismertetése után fogjuk 

megtenni. 

4. 

Miután – ahogyan a fentiekben jeleztem – a téma magyar nyelvű irodalma meglehetősen 

hiányos és töredékes, fontos, hogy legalább vázlatosan áttekintsük a tanulmány írásához 

felhasznált forrásokat. Szerencsére az angol nyelvű forrásanyag sokkal bőségesebb, mint a 

hazai. Így a már említett magyar nyelvű forrásokon kívül felhasználhattam Grotowski: 

„Towards a Poor Theatre”
9
 című könyvét, Zbigniew Osiński–Tadeusz Burziński: 

„Grotowski’s Laboratory”
10

 című kötetét, Thomas Richards: „At Work with Grotowski”
11

 és 

„Heart of practise”
12

 című köteteit, a Richard Schechner és Lisa Wolford által szerkesztett 

„The Grotowski Sourcebook”-ot
13

, Peter Brook: „With Grotowski”
14

 című könyvét és, mint 

legfrissebbet, Ludwik Flaszen alig több mint egy éve, 2010 őszén megjelent „Grotowski & 

Company”
15

 című kötetét. A könyveken kívül rendelkezésemre álltak más fontos 

forrásanyagok is: többek között a kiadói terjesztésre nem került „On the Road to Active 

Culture”
16

 című brossúra, amelyet Leszek Kolankiewicz szerkesztett az 1979. november-

decemberében Milánóban rendezett szimpózium résztvevői számára, valamint a Tulane 

Drama Review és a The Drama Review különböző számaiban megjelent írások. A fentieken 

túl, a magyar sajtóanyagokon – mint például a Színház című folyóirat 1999-es Grotowski 

különszáma, vagy a 2009-es Grotowski év kapcsán megjelentetett írásai, stb. – kívül 

rendelkezésemre álltak a Grotowski Intézet archívumában fellelhető angol (és kisebb 

mennyiségben lengyel) nyelvű cikkek, beszámolók, kritikák, interjúk tudósítások, beszédek, 

                                                 
9
  Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre, Touchstone Books, New York, 1968. 

10
  Zbigniew Osiński – Tadeusz Burzyński: Grotowski’s Laboratory, Interpress Publishers, Warsaw, 1979. 

11
  Thomas Richards: At Work with Grotowski, Routledge, London-New York, 1995. 

12
  Thomas Richards: Heart of Practise, Routledge, London-New York, 2008. 

13
  The Grotowski Sourcebook, szerkesztette Richard Schechner és Lisa Wolford, Routledge, London and New 

York, 1997. 
14

 Peter Brook: With Grotowski, Grotowski Intézet, Wroclaw, 2008. 
15

 Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-Wroclaw 2010. 
16

 On the Road to Active Culture, szerk: Leszek Kolankiewicz, Wroclaw, 1979. (not for publishing) 
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előadás- és munkaleírások és egyéb dokumentumok, valamint a rendkívül fontos időrendi 

eseménynaptárak is. 

Az írásos dokumentumokon kívül jelentős segítséget nyújtottak az írásos forrásokban és az 

archívumban fellelhető fotók és azok a filmek, amelyeket a színházi korszak „Akropolis”, 

„Állhatatos Herceg” és „Apocalypsis cum Figuris” című előadásairól, a „Virrasztás” című 

parateatrális projektről, továbbá a Második Wrocławi Stúdióban készült, Seneca: „Phaedra”, 

„Énekek Éneke” és Aiszkhülosz: „Prometheusz” című produkciókról láthattam. 

Ugyancsak fontos forrásként szolgáltak saját feljegyzéseim, tapasztalataim és emlékeim, 

amelyeket zömmel Wrocławban, másrészt Krakkóban szereztem 1978–1979-ben. Krakkóban 

1978-ban, egy a STU Színház által szervezett workshop keretében volt alkalmam részt venni a 

Włodzimierz Staniewski vezette parateátrális programon (Staniewski korábban a STU 

színésze volt, majd 1975-ig Grotowskival dolgozott együtt a Laboratórium kibővített 

társulatában, s később a Gardzienice Színházat alapította és vezette). 1979-ben pedig sikerült 

több alkalommal is élőben látnom az „Apocalypsis Cum Figuris” 3. változatát, valamint az 

„Akropolis”-ról és az „Állhatatos Herceg”-ről készült filmeket. Részt vettem a Zbigniew 

Cynkutis által vezetett „Methodology of Events” című, alapvetően az improvizáció 

kérdéskörével foglalkozó workshop-sorozat munkájában is, valamint több alkalommal a „Tree 

of People” című projekten is, amelyet a parateátrális korszak utolsó „tiszta” eseményének 

tekinthetünk.  

S itt kell megköszönnöm a wrocławi Grotowski Intézet munkatársainak, Aneta Kureknek és 

Sylwia Fialkiewicznek valamint legfőképpen Dariusz Kosińskinek, a Jagelló Egyetem 

professzorának és a wrocławi Grotowski Intézet művészeti programigazgatójának, továbbá 

Zbigniew Kozłowskinak, a Laboratórium egykori színészének a munkámhoz való 

hozzájárulását, amelyet a biztosított konzultációs lehetőségekkel és magyarázataikkal 

nyújtottak.  

Mindezek, úgy hiszem, elegendő alapot adnak ahhoz, hogy a témát megfelelő alapossággal 

dolgozzam fel. Mindenekelőtt azonban, éppen a személyes tapasztalatok okán, meg kell 

említenem még egy fontos metodikai vonatkozású kérdést, amely nagyban megkönnyítheti a 

továbbiakban való eligazodást. 
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5. 

Amint azt majd a következőkben látni fogjuk, a kutatások folyamatát egy sajátos 

gondolkodásmód jellemzi, amely több vonatkozásban is eltér „hétköznapi” 

gondolkodásunktól. Az a logikai világ, amelyben a „negatív út” fogalma megszületett, amely 

a mi „horizontális” szemléletünkkel szemben, olyan nagy súlyt helyez a „vertikalitásra”, 

folyamatosan átszövi a különböző kutatások elvi megalapozottságát és gyakorlatát egyaránt. 

Azzal együtt tehát, hogy a megfelelő helyeken ezeket részletesen is említeni fogjuk, már itt, a 

bevezetőben is fontos, hogy ezzel kapcsolatban, a téma megközelítésének egészére 

vonatkozóan is tegyünk néhány megjegyzést. 

A kérdés megvilágítására vegyünk először egy példát! A „véglegesre formált” vagy „végső 

formájában” kifejezések használata, időben fejlődő folyamatok, jelenségek esetében s főleg 

tudományos igénnyel, legalábbis kockázatosnak tűnik. Természetes ez nekünk, hiszen minden 

ismeretünk és tapasztalatunk azt támasztja alá, hogy semmi sem végleges, minden alakul és 

változik az idővel. Ugyanaz a gondolkodási modell mondatja ezt velünk, amely a hozzá-

adásban, a tovább-lépésben látja az előrehaladás útját, az idő haladásával a többletet kapcsolja 

össze. Esetünkben azonban nem erről a többlet-szerzésről, hozzáadódásról van szó, hanem – 

ahogyan majd látni fogjuk – éppen az ellenkezőjéről, az eliminációról, a kristályosodásról, 

ami az időben előre haladó folyamathoz kapcsolódik. Ebben a „rendszerben” gondolkodva a 

redukálódás útján haladunk, s ezen az úton valóban elképzelhető, sőt törvényszerűen 

bekövetkező egy végpont. A tiszta színaranynál nem létezik „még tisztább színarany”, a 

„semmi felesleges”-nél nincs „még semmibb felesleges”. Láthatjuk tehát, hogy ez a szokásos 

gondolkodási berendezkedésünktől merőben eltérő gondolkodásmód jelentősen átértékeli még 

a viszonylag evidensnek tűnő fogalmainkkal kapcsolatos megítélésünket is. 

Ha most, következő lépésként, egy állapot értékelésének viszonylatából tovább tágítjuk előző 

példánkat, és egy folyamat – jelesül éppen egy kutatási folyamat – vonatkozásában vizsgáljuk 

azt, egy fontos analógiára bukkanhatunk. Ekkor ugyanis, ami egy állapot esetében a 

„véglegesség”, az egy folyamat esetében a „befejezettség” fogalma. Ez a horizontalitáshoz 

igazodó gondolkodásmódunk számára ugyanolyan kockázatos, sőt nonszensz, mint a 

véglegesség fogalma az állapotszerűség viszonylatában. Hiszen mindig lehet továbbmenni, 

egy lépéssel mindig távolabb lehetünk a folyamat egy adott pontjától, egyszóval a folyamat – 

elvileg – mindig tovább, előrébb vihető. Mert akarva akaratlanul előre(!)haladónak tételezzük. 

Ha viszont kilépünk ebből a horizontalitásból, vagyis a folyamat haladási irányát vertikálisan 
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– a mélység, a magasság és az egyre kisebb részletek irányában gondoljuk el, a befejezettség 

fogalma reális értelmet nyer, sőt szükségszerűen bekövetkező jelenséggé válik. Egy 

hegycsúcsra felérve kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a mászás folyamata befejeződött, 

hiszen természetesen ezután is van további lépésünk, de az már lefelé tart. A csúcsnál nincs 

tovább – hacsak nem lépünk bele a levegőbe, azaz nem lépünk át egy másik minőségbe. Vagy, 

hogy egy valóságközelibb s kevésbé banális példával éljünk: az anyag egyre kisebb részekre 

való felbontásának folyamatában, a molekulák után elérkezünk az atomhoz. Természetesen 

tudjuk, hogy az atom is tovább bontható még, ám az atom az utolsó anyagi részecske, amely 

még rendelkezik annak az anyagnak a jellemzőivel, amelynek alkotója. Ilyen értelemben az 

atom határpont, ha tovább bontjuk, már egy másik „dimenzióba” egy másik minőségbe lépünk 

át. Ha meg akarunk maradni az adott tulajdonságokkal bíró anyag bontásánál, a folyamatot az 

atomhoz érkezve be kell fejeznünk. Ezzel talán sikerült érzékeltetnünk, hogy az előbbi 

példában látott „negatív irányú” gondolkodásmód mellett a „vertikális” gondolkodásmód is 

hasznunkra válhat a következőkben. 

Újabb következtetést vonhatunk le, ha az állapotszerűség és a folyamatszerűség előzőekben 

megvilágított felfogásmódjait összekapcsoljuk. Egy adott időben jelenlévő alkotóelem ugyanis 

a pozitív-hozzáadásban és horizontalitásban gondolkodó „rendszerben”, mint „már jelenvaló”, 

vagy „most is jelenvaló” értelmeződik, és mögöttes sugallata a többlet megszerzéséhez illetve 

megtartásához kötődik. Ezzel ellentétben, ugyanennek az alkotóelemnek a negatív-

eliminálásra és vertikalitásra koncentráló felfogásmódban „még jelenvaló”-ként illetve „még 

mindig jelenvaló”-ként tételeződik, és a redukálódás, kristályosodás, egyszerűsödés, stb. 

mögöttes tendencia konnotálódik hozzá.  

Mindennek esetünkben azért van különös jelentősége, mert olyan folyamatok és olyan 

célkitűzések áttekintésére készülünk, amelyek egyértelműen az elimináció és a vertikalitás 

által meghatározottak. Nagy hiba, de legalábbis jelentős tévedés lenne tehát, és erősen 

megnehezítené a dolgunkat, ha a tárgyalt elméletet vagy gyakorlatot a pozitív-horizontális 

gondolkodásmód felől próbálnánk megközelíteni. Azt gondolom, hogy a fentiek korábbi 

tisztázódása – tudniillik, hogy ez a nem megfelelő megközelítés komoly félreértésekhez is 

vezethet – sok és olykor igen jelentős megítélésbeli és értelmezési tévedésnek elejét vehette 

volna a kutatásokkal kapcsolatban. Különösen, ha arra gondolunk, hogy Grotowski rendkívül 

kedvelte a metaforákat, s elméletei kifejtésekor gyakorta élt a használatukkal. Ilyen például a 

„legyen a szerep sebészkés a színész számára”-metafora, amelyet talán a leggyakrabban 

idéznek tőle, mint játékmetodikájának „eszenciáját”, s amelyre dolgozatunkban még mi is 
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visszatérünk majd. Jelenleg csupán annyi a fontos, hogy egy-egy ilyen metaforának – a 

korábban tárgyaltak analógiájaként – a pozitív-horizontális formulával történő megközelítése 

esetén „olvasatai” lesznek, többértelművé, elasztikussá, majd végső soron zavarossá és 

kezelhetetlenné válik, míg a negatív-vertikális gondolkodással megközelítve, mintegy 

„önmagát értelmezi”: egyértelműen azt, és csak azt jelenti, ami. Ahogyan maga Grotowski is 

mondja egy másik metaforájával kapcsolatban: 

Olyasmi ez, mintha megmosdatnánk az életünket. Nagyon is szó szerinti, kézzelfogható 

asszociáció ez számomra, amit mondok, mint cselekvés, nagyon is szó szerint értendő: 

megmosdatás. Ezekről a dolgokról nem tudok másképp, csak asszociációk segítségével 

beszélni; lehet, hogy egyeseknek túl elvont, vagy idegesítő, sőt nevetséges, de másoknak talán 

ugyanolyan konkrét, mint nekem.
17

 

6. 

Végezetül még a névhasználat és az indexálás kérdését kell ezen a helyen tisztáznunk. Ami a 

névhasználatot illeti: az „opolei kaland” kezdetekor, 1959. szeptember 1-jén a társulat 

„Tizenháromsoros Színház” néven kezdte meg tevékenységét, amelyet a nézőtér tizenhárom 

széksora után kapott. A kutatások előrehaladtával azonban már 1962. március 1-jétől a 

„Tizenháromsoros Színház – Laboratórium” nevet vette fel, majd Wrocławba költözve, 1965. 

január 2-tól a „Tizenháromsoros Színház – Laboratórium, Játékmetodikai Kutatóintézet” 

elnevezést viseli. Ám a „Tizenháromsoros” jelző a wrocławi költözéssel alapját vesztette, így 

csakhamar idézőjelesen használják a névben, majd végül el is marad. 1966 áprilisának első 

napjaiban a társulat emblémaként adaptálja egy háború előtti színházi kutatóközpont, a Reduta 

hurok-jelvényét, s ezzel együtt nevét „Laboratóriumszínház – Játékmetodikai Kutatóintézet”-

re változtatja. A színházi kutatások végeztével, pontosabban, amikor a parateátrális 

tevékenység túlsúlyba kerül a színházi produkciók előadásával szemben, 1975. január 1-jén 

„Laboratórium – Intézet” néven dolgozik tovább; s ezzel még nem is adtuk teljes felsorolását 

a különböző névváltozatoknak, csupán a legfontosabbakat említettük. 

Mivel ezek az elnevezések valamennyi esetben csupán tükrözik a kutatás folyamatában illetve 

a társulat szerkezetében bekövetkezett változásokat, de azokra semmiféle közvetlen hatással 

                                                 
17

  Jerzy Grotowski: Az Ünnep – 1970 decemberében, a New York University aulájában lezajlott találkozón 

készült hangfelvétel megszerkesztett, autorizált szövege. Megjelent: Teksty, Teatr Laboratorium, Wroclaw, 1975. 

Fordította: Pályi András, in: Színház, XXXIII. Évfolyam, Grotowski-különszám, Budapestt 2000. 6. oldal. – 

Kiemelés az eredetiben. – A.V. 
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nyilvánvalóan nem voltak, dolgozatunk során, gyűjtőnév gyanánt, mindig a Laboratórium 

elnevezést fogjuk használni. Az egyes névváltoztatási alkalmakat természetesen megemlítjük 

majd a folyamatokban, amennyiben azok nyomatékot adnak egy-egy jelentősebb 

korszakhatárnak, vagy más változásnak, ám – legfőképpen egyszerűen nyelvtani, 

ragozhatósági okokból – a megváltozott teljes nevet, az adott időszak további tárgyalásakor, 

már az általános gyűjtőnévvel helyettesítjük. Kivételt jelentenek ez alól azok az esetek, ha a 

Laboratórium éppen aktuális nevét (sőt, helyenként akár a már idejétmúlt nevét is) egy-egy 

idézet eredeti szövegében használja a forrásszöveg szerzője, hiszen ilyenkor az idézet 

autentikusságának megőrzése érdekében meg kell tartanunk a szerző névhasználatát. 

Az indexálás vonatkozásában, annyit kell megjegyeznünk, hogy – amint ezt már eddig is 

tettük – az idézett szövegek forrásait, az idézett szöveget követő folyamatos indexálással az 

oldalak alján közöljük csakúgy, mint a lábjegyzet jellegű utalásokat, hivatkozásokat vagy 

háttérinformációkat. Azt is itt kell megjegyeznünk, hogy – mivel ezt az indexálási rendszert a 

program automatikusan szerkeszti – az egyes indexekhez tartozó szövegek néha csak a 

következő lap alján jelennek meg. A tanulmányba illesztett ábrák és képek forrásjegyzékét a 

számozás szerint a kötet végén adjuk meg 

7. 

A téma jelentőségének kifejtésével, a hazai Grotowski-recepció előzményeinek és jelenlegi 

helyzetének felvázolásával, a dolgozat konkrét céljának és az ezt legjobban szolgáló szerkezet 

meghatározásával, a feldolgozás alapjául szolgáló források és metodikai ajánlások 

ismertetésével, majd végül a névhasználat és indexálás tisztázásával végére értünk mindannak 

a mondandónak, amelyet dolgozatunk bevezetőjeként közölnünk kellett. Végezetül ezúton is 

szeretnék köszönetet mondani Ádám Andreának és Andrzej Straszewskinek, akik lengyel 

nyelvtudásukkal segítettek, és legelsősorban Kékesi Kun Árpádnak, aki – csakúgy, mint a 

szegény színházról írott tanulmányom esetében is – ennek a dolgozatnak inspirálója, mentora 

és szakmai segítője, mély tárgyismerettel rendelkező konzulense volt. Bízva abban, hogy 

támogatásával figyelemre méltó, a magyar színháztudomány és színművészet számára 

használható adalékul szolgáló tanulmány született, megkezdhetjük dolgozatunk érdemi 

részének kifejtését. 
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I. A SZEGÉNY SZÍNHÁZ FELÉ 

 

 

 

I.1. Az előzményekről 

 

Mielőtt a szegény színház megszületéséhez vezető kutatások történetét és teoretikai hátterét 

kezdenénk tárgyalni, célszerű legalább vázlatosan megismerkednünk azzal a történelmi-

társadalmi-művészeti kontextussal, amelyben az „opolei kaland” elkezdődött, majd a 

Laboratórium ilyen irányú kutatásai zaljottak. Ugyancsak fontos, hogy áttekintsük azt a 

művészeti – és nem csak művészeti – „örökséget”, amely részint teoretikai és gyakorlati 

alapjául szolgált a kísérleteknek, részint pedig, mint „működési modell” adott egyfajta mintát 

a kutatáshoz. Mindezeken kívül pedig figyelmet kell fordítanunk a közvetlen előzményekre – 

Grotowski és Flaszen korábbi tevékenységére, az opolei színház létrejöttére, a Laboratórium 

megalapításának eseményeire – is. 

 

I.1.1. A történeti – társadalmi – művészeti háttér 

A ’60-as évek világát igen sok és nagy ellentmondás és feszültség terhelte, amelyek közül 

néhányat mindenképpen meg kell említenünk ahhoz, hogy a Laboratóriumszínház 

tevékenységét történelmi és színháztörténeti kontextusban tekinthessük át. Elegendő csak az 
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„Acropolis” című produkcióra utalnunk például, hogy láthassuk: figyelembe kell venni, hogy 

amikor az előadás készült, a II. világháború szörnyűségei, a haláltáborok létezésével való 

szembesülés még alig húszéves tapasztalata volt az emberiségnek és az egyes embereknek is. 

Ugyanakkor viszont, már megérhettük, hogy ember járt a világűrben, reális tervek 

készülhettek a Holdra szállásra, amely még az évtized vége előtt meg is történt. Időközben a 

világnak szinte folyamatosan az atomháború kirobbanásának lehetőségével kellett együtt 

élnie, s csak az évtized utolsó éveiben kezdődtek óvatos tárgyalások az atomfegyverek és 

hordozóik korlátozásáról a két nagyhatalom között. 

Mindez, ha mégoly felületesen is, de mindenképpen utal arra, hogy ekkora feszültségek és 

ellentmondások közepette milyen relatívvá váltak-válhattak a korábbi értékek, s ennek 

következtében valamelyest érthetőbbé válik, miért lett-lehetett a kutatások tartalmi 

vonatkozásainak funkcionális tengelye, éppen az értékek érvényességének vizsgálata, és a 

még érvényesnek tekinthetők megerősítése.  

Az is a „kor terméke”, hogy – a színháztörténet során tudatosan talán először – ekkor vetődik 

fel a színház és a színművészet funkciója megválaszolandó kérdésként. Mint tudjuk, a 

mozifilm ekkor már évtizedek óta hódított az egész világon, ami gyakorlatilag folyamatosan 

okot adott a színművészet „elsiratására”. Ezt a jelenséget azonban újraélesztette és tetézte a 

televíziónak az ’50-es évek végén történő megjelenése és a ’60- évek elején történő, rohamos 

elterjedése. Nemigen akadt ekkoriban felelősen gondolkodó színházi alkotó vagy teoretikus, 

akit ne foglalkoztatott volna a kérdés, s ne próbált volna a maga nézetei és lehetőségei szerint 

hozzájárulni a megválaszolásához. Ebből a perspektívából tekintve azonnal érthetőbbé válik 

tehát, hogy miért foglalkozott Grotowski és a Laboratóriumszínház társulata kezdettől fogva a 

színház funkciójának kérdésével, hiszen ezen keresztül tudhatta megadni a maga válaszát a 

kérdésre. 

Láthatjuk tehát, hogy a kísérletek elvi alapvetése, a színház funkcionalitásának markáns 

hangsúlyozása, valamint e funkciónak az értékrend és értéktudat megszilárdításához történő 

hozzájárulásként való meghatározása nem a semmiből felbukkanó „ötlet” volt csupán, hanem 

a kor embere és művésze számára valóságosan létező kihívásra adott válasz. 

A tárgyalt időszak ugyanakkor az a korszak, amelyben erősen kiéleződött a „két világrend” 

ideológiai harca, pontosabban szólva, amelyben a szocialista realizmus mindenáron 

bizonyítani kívánta „haladóbb” és „korszerűbb” voltát a „dekadens nyugati irányzatokkal” 

szemben. Hogy ez a „harc” milyen szinteken, s hogyan zajlott, azt megfelelően sejtetik a 



29 

 

bevezetőben citált idézetek. Tény, hogy a szocialista kultúrpolitika, így a színházpolitika is, 

mindent megtett a nyugati ideológia és a nyugati „formalizmus” beáramlásának 

megakadályozása érdekében, s így valójában – ha csupán a színművészetet tekintjük – több-

kevesebb sikerrel gátolta az Amerikában majd Nyugat-Európában elterjedő új színházi 

irányzatok, a performance, a happening, stb. meghonosodását. Tény viszont az is, hogy az 

1956-os megmozdulásokat követően Gomulka Lengyelországa ebből a szempontból 

„szabadabbnak bizonyult” a többi szocialista országnál. Természetesen ebben az 1970-ig, 

Gomulka leváltásáig terjedő időszakban – csakúgy, mint nálunk – a lengyel kultúrában és 

művészetben is jelen voltak a Flaszen által (Ionesco darabjára is utalva) „rinocéroszoknak” 

nevezett, a hatalmat feltétel nélkül kiszolgálók és a hatalommal kockázatos játékot űző 

„rókák” is, ám voltak a hangjukat bátran kieresztő „oroszlánok” is.
18

 S noha ezek a 

„kategóriák” nyilván keveredtek – a „liberális rinocéroszok”, „totalitárius rókák” mellett az 

alkalomszülte, „botcsinálta oroszlánok” is voltak –, jelenlétüknek a lengyel művészet máig 

hasznát látja. Mrożek drámáinak megjelenése, Tadeusz Kantor működése, Tomaszewski 

pantomimszínháza, de Pendereczki és Lutosławski zenéje, a lengyel képzőművészet, 

különösen a plakátművészet alkotásai mind bizonyítják ezt, s jelzik azt a „lehetőségei szerint 

pezsgő” szellemi-művészeti életet, amely például nálunk elképzelhetetlen volt akkoriban. A 

Laboratórium kísérleteinek tehát volt mibe beágyazódnia s nem csak a művészeti környezetet, 

de a közönség fogadókészségét is értve ez alatt. Mert való, hogy az előadásoknak rendszerint 

kevéske közönsége volt – de volt! Ami pedig a szakmapolitikai közeget illeti, jellemző, hogy 

a lengyel színházi irányítás ismerte a „laboratóriumszínház” fogalmát. (Magának a társulatnak 

az elnevezése is úgy született meg, hogy ezt a „besorolási kategóriát” tulajdonnévvé emelték.) 

Ez a szellemi-művészeti közeg azonban csak egyik előfeltétele volt a Laboratórium szakmai 

irányultsága kialakulásának. Másik előfeltétele az alkotói attitűdben rejlett, abban, hogy a 

Laboratórium nem egyik vagy másik új színházi irányzathoz csatlakozva, hanem azokkal 

mintegy „szembefordulva” fejtette ki tevékenységét. Új formavilág tanulmányozása-

fejlesztése helyett a színház ősi magjának kutatásába fogott, s így alkotott lényegileg újat.  

Utolsóként, de nem kisebb jelentőséggel kell kitérnünk még arra is, hogy Lengyelország nem 

csupán művészeti szempontból, de ideológiailag, egészen konkrétan vallási értelemben is 

„szabadabb” volt a többi szocialista országnál. Az utóbbiakkal ellentétben ugyanis a lengyel 
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  Bővebben: „Rhinoceroses, Foxes and Lions” –  Rinocéroszok, rókák és oroszlánok – in: Ludwik Flaszen: 

Grotowski & Company, Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-Wroclaw 2010. 33-34. oldal. 
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egyház megtarthatta intézményeinek döntő hányadát, magától értetődően fejthette ki 

tevékenységét; a lengyelek közismert katolicizmusát tehát a szocialista ideológiának nem 

sikerült megtörnie, sőt a lengyelek sok vonatkozásban Marx és Jézus tanait egyenesen 

összeegyeztethetőnek tekintették és tekinthették. Mindennek azért van a Laboratórium 

tevékenységére nézve – általában figyelmen kívül hagyott – jelentősége, mert így mind az 

alkotók, mind pedig a közönség értékrendjében, ismeretanyagában, stb. mindenképpen jelen 

volt a katolikus értékrend és ismeretanyag, kezdve a Biblián, de ide értve a keresztény, 

idealista filozófusok nézeteit is. Ugyanakkor a vallás, a vallásosság jelenléte a kísérletek 

kulturális-művészeti „beágyazódása” szempontjából azért sem elhanyagolható, mert az 

értékek hitelességének befolyásolása, az egész társadalmi értékrend alakítása vonatkozásában, 

funkcionalitását tekintve (!), lényegében az egyházéval azonos célokat tűzött maga elé. 

Egyfelől tehát a világháborút követő értékzavar, az 1956-ban a „vasfüggöny” innenső oldalán 

bekövetkezett társadalmi „földrengések” s az azokat követő konszolidáció és ebben a 

lengyelek viszonylagos szabadsága, a televíziózás elterjedése, valamint a vallásosság 

lengyelországi jelenléte alkotta tehát azt a kontextust, amely egyszerre kényszerítette ki és 

tette lehetővé a Laboratórium létrejöttét és első kutatásait. Másfelől pedig az ebben a 

kontextusban megjelenő alkotói attitűdnek köszönhető az, hogy a kutatások egy egészen új 

irányban haladva, végül a szegény színház színjátéktípusa megszületéséhez vezettek el.  

 

I.1.2. A közvetlen örökségek 

A kutatási folyamat megindulásának történelmi – társadalmi – művészeti kontextusa és az 

abban megjelenő alkotói attitűd lényegének megvilágítása után, tekintsük át röviden azokat a 

művészeti – teoretikai és gyakorlati – alapokat, amelyek talajáról a kutatás elindult, valamint 

azokat a funkcionális és szervezeti mintákat is, amelyek a kutatás munkakörnyezetének és 

valóban laboratóriumi metodikájának például szolgáltak. 

I.1.2.1. Sztanyiszlavszkij hatása 

Az első és talán a legfontosabb ezek közül Sztanyiszlavszkij munkásságának hatása. Ezt akár 

furcsának is vélhetnénk az első pillanatban, de rögtön érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy 

Grotowski hivatásos művész volt, s akkoriban a színészeket és rendezőket ebben a 

szemléletben képezték, s nem csupán a keleti blokk egyetemein és főiskoláin, hanem Nyugat-

Európa és Amerika számos iskolájában is. Ott persze volt lehetőség egyéb irányzatokkal is 

foglalkozni, ám Sztanyiszlavszkij „rendszere” keleti „egyeduralmának” mifelénk sem csak 
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negatív hatásai voltak. A „vasfüggönyön” innen ugyanis éppen ennek a „rendszernek” a 

kötelező ismerete eredményezte azt, hogy ha egy alkotó túl akart lépni Sztanyiszlavszkij 

nézetein, abban először „benne kellett lennie”, a túllépés tehát valóságosan a meghaladás 

folyamata volt, míg a világ szerencsésebb felén egyszerűen más irányban is el lehetett indulni. 

Ugyanakkor az is tény – Grotowski több alkalommal is nyilatkozott erről – hogy az 

irányultság „kötelező” voltán túlmenően őt személyesen is lenyűgözték a Mester elméletei és 

gyakorlata, s szinte megszállott alapossággal tanulmányozta Sztanyiszlavszkij munkásságát. 

Ennek persze pályája kezdetén nem elsősorban szakmai-gyakorlati, hanem elvi hatása volt 

Grotowski kutatásaira, amely a színházi kutatások idején elsősorban abban nyilvánult meg, 

hogy a „meghaladás” a „túllépés” igénye kezdettől fogva a kutatás állandó jellegzetességévé 

vált. Később azonban, életművének utolsó szakaszában, a Rituális Művészetek kutatása idején 

már ő maga is egyre több kapcsolatot lát az idős Sztanyiszlavszkij munkássága s a magáé 

között, s egyre többet hivatkozik is arra a „fizikai cselekvések” kapcsán.  

Mindig úton lenni – ez a rendelés. Ha valami tökéletes, az meghaladandó! Ettől kezdve, a 

meghaladás által, az életteli mag nevében, a szakadatlan elutasítása a legtetszetősebb 

buroknak is. Ettől kezdve az állandó kockáztatás és kutatás…
19 

Mint hamarosan látni fogjuk, sohasem készült két produkció ugyanazon a módon, minden új 

munkában jelen volt a korábbiak meghaladásának igénye, mi több, a színházi korszak 

befejezését is az indukálta, hogy az „Apocalypsis cum Figuris” utolsó változatának 

bemutatását követően a meghaladásnak ez az igénye már a színművészet határvidékére, majd 

onnan tovább vezetett. 

Másrészt pedig Sztanyiszlavszkij munkássága nem csupán színházi alkotóként, rendezőként, 

de a kutatómunkát irányító vezetőként is inspirálta Grotowskit. Gyakran nyilatkozott erről 

maga is: 

Sztanyiszlavszkijt lejáratták a tanítványai. És mégis ő volt az első nagy színházi teoretikus, és 

mi, valamennyien, akik színházi kérdésekkel foglalkozunk, nem tehetünk egyebet, mint hogy 

megadjuk a saját válaszainkat az általa feltett kérdésekre.
20
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  Grotowski’s Laboratory by Zbigniew Osiński and Tadeusz Burziński, Interpress Publishers, Warsaw, 1979. 

103. oldal. 

20
 Jerzy Grotowski: „He wasn’t entirely himself” – Nem volt teljesen önmaga – in: Towards a Poor Theatre by 

Jerzy Grotowski, Touchstone Books, New York, 1968. 117. oldal. 
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Én Sztanyiszlavszkijon nevelkedtem, és elköteleztem magam neki. Szívós, kitartó tanulmányai, 

a megfigyelés módszerének általa megvalósított szisztematizálása és megújítása, valamint a 

saját, korábbi eredményeihez való, állandóan polemizáló, dialektikus viszonya tette őt az én 

személyes ideálommá.
21 

I.1.2.2. A lengyel romantika hatása: 

Másik fontos művészeti örökségként a lengyel romantikus dráma hatását kell megemlítenünk, 

mint a kutatás közben készített produkciók legfontosabb forrását. Igaz ugyan, hogy az általunk 

hamarosan vázlatosan ismertetendő tizenegy produkció anyaga nem minden esetben volt ide 

sorolható mű, a lengyel romantikus dráma mégis jelentős hatással volt a kísérletekre, ha nem 

mint alapanyagul szolgáló szöveg, akkor mint az ezekben a művekben megnyilvánuló 

életérzés, cél vagy emberi vállalás. Mindezt Grotowski így fejtette ki 1968. október 15-én, a 

Lengyel Tudományos Akadémia párizsi központjában tartott előadásában: 

Mindig olyan szövegekhez nyúltunk ezidáig, amelyek máig megőrizték számunkra a 

vitalitásukat; a hagyomány teremtette szellemiség szövegeit használtuk (…) Továbbá, ha 

Marlowe szövegével dolgoztunk, amelynek nem volt megalapozott hagyománya 

Lengyelországban, élő kapcsolatot teremtettünk az irodalmi szöveg sajátos fajtája és azon 

költői gondolatok, képzetek, egzisztenciális utalások kontextusa között, amelyek igen 

közelállóak a lengyel nemzeti romantikához. Az sem volt a véletlen műve, hogy nem Calderon 

eredeti „Állhatatos Herceg”-ét használtuk fel, hanem annak a nagy romantikus lengyel költő, 

Słowacki általi átiratát dolgoztuk fel. 

Nagyon nehéz megmagyarázni, miben rejlik az az erőteljes hatás, amelyet ránk a lengyel 

romantika hagyománya gyakorolt. A romantikának a franciáétól meglehetősen eltérő 

változata volt ez, egy hihetetlenül érzékletes, direkt művészeti stílus, amelynek ugyanakkor 

egyedülálló, metafizikus tendenciája is volt; a mindennapi szituációkon való túljutás, a 

hétköznapiság fölé emelkedés, az, hogy következetesen feltárja az emberi lét egy szélesebb, 

egzisztenciális perspektíváját; amit a végzet kutatásának nevezhetünk. Ebben a drámatípusban 

nincs semmi bombasztikus, semmi retorikus pátosz: egyszerű, dísztelen, szerény nyelvezete 

van, mértékletes és fanyar. (…) De megvan ez a szerénység a szövegnek az emberi individuum 

felé irányuló magatartásában is. A lengyel romantikában már fellelhetők az emberi viselkedés 

mélyebb motívumainak feltárására tett próbálkozások is; mondhatni, ami Dosztojevszkij 
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 Jerzy Grotowski: „Towards a Poor Theatre” – A Szegény Színház felé – in: Towards a Poor Theatre by Jerzy 

Grotowski, Touchstone Books, New York, 1968. 15-16. oldal. 



33 

 

munkáit híressé tette – az emberi természet áthatolása saját, zavaros motivációin, prófétikus 

őszinteséggel, de – Dosztojevszkijjel ellentétben – itt meglehetősen más módon, költőibb 

tartalommal és formával történik mindez.
22

 
 

Olyannyira nagy volt ennek az irodalmi hatásnak a jelentősége, hogy a Laboratórium színházi 

munkásságát talán legjobban ismerő Zbigniew Osiński professzor éppen ott bontja két 

szakaszra a színházi aktivitás folyamatát, ahol a lengyel romantikus dráma – az „Ősök” című 

produkció anyagaként – a kutatás folyamatában megjelent. Véleménye szerint ekkor ért 

ugyanis véget a színházi működésnek azon szakasza, amelyben Grotowski és munkatársai az 

útkereséssel foglalkoztak, itt látja azt a pillanatot, amikor minden lényeges elem együtt áll 

ahhoz, hogy a kutatások a színész munkájára irányuljanak, és a szegény színház teljes 

kialakulásához vezessenek. (Jegyezzük meg, hogy mások ezt a határpontot – nem minden alap 

nélkül – a „Shakuntala” bemutatója utánra teszik, míg mások, kizárólag formális alapon, a 

társulat Opoléból Wrocławba való átköltözésének időpontját tekintik cezúrának. Mi 

természetesen, a kutatás történeti ismertetésében Osiński érvei szerint vázoljuk majd fel az 

egyes produkciókat.) 

I.1.2.3. Egy fizikai kutatóintézet modellje 

Amint azt ugyancsak Grotowskitól megtudjuk, a kutatómunka mikéntjének elgondolásához a 

Niels Bohr fizikus által alapított kutatóintézet szolgált mintául: 

Bohr és emberei egy egészen különleges intézetet alapítottak. Olyan találkozóhely ez, ahol 

különböző nemzetiségű fizikusok kísérletezhetnek, az első lépéseket téve meg a saját 

szakterületük „senkiföldjén”. Összevethetik az elméleteiket, és meríthetnek az intézmény 

„közös emlékezetéből”. Ez a „közös emlékezet” részletes jegyzeteket őriz minden kutatásról, 

még a legmerészebbekről is, és folyamatosan egészül ki az új hipotézisekkel és eredményekkel. 

… 

A Bohr Intézet hosszú időn át lenyűgözött engem, mint egy bizonyos tevékenységet illusztráló 

modell. Természetesen a színház nem azonosítható a tudománnyal, a színész művészete, 

amelyre figyelmemet összpontosítom, pedig még kevésbé. … [ám] 

Az ilyen téren való kutatáshoz mindenképpen olyan tudományos diszciplínák határán kell 

működnünk, mint a fonológia, a kultúr-antropológia, a szemiotika, stb.
23 
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  Jerzy Grotowski: „Teatr a rytual” – Színház és rituálé c. cikkéből, „Dialog” 1969. No. 8. – in: Grotowski’s 

Laboratory by Zbigniew Osiński and Tadeusz Burziński, Interpress Publishers, Warsaw, 1979. 61. oldal. 
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A kutatások folyamata tehát nem nélkülözte a tudatosságot, nem ötletszerű, a „próbálkozzunk 

meg valamivel” attitűdjéből eredő „kísérletek” voltak, amint azt többen szerették volna hinni 

vagy hitetni, hanem a kutatási folyamat egészére, és bármely kicsiny elemére egyaránt 

érvényesen, átgondolt, fegyelmezetten végrehajtott, és gondosan elemzett tevékenységet 

jelentett. 

Mindazonáltal azért hiba lenne ebből arra következtetni, hogy a kutatásban nem volt szerepe 

az intuíciónak. Ellenkezőleg, nagyon is komoly szerephez jutott, hiszen egy kutatást, 

természetéből adódóan, képtelenség előre eltervezni. Sohasem tudható ugyanis, milyen 

eredményre vezet az éppen előttünk álló feladat megoldása, s az eredmény milyen 

alternatívákat kínál majd fel a továbblépésre, ez nyilvánvaló. A tudatosság viszont mindig 

megjelent a kísérletek láncolatában, amikor azok eredményét értékelni kellett, és feltárva a 

valós kérdéseket, a következő „lépés” meghatározására sort lehetett keríteni. Jól megvilágítja 

mindezt számunkra maga Grotowski is: 

Néhány évig ingadoztam a gyakorlat szülte impulzusok és az előre meghatározott alapok 

alkalmazása között. Barátom és munkatársam, Ludwik Flaszen volt az első, aki kimutatta a 

munkámban ezeket a zavarokat: az anyag és a technikák – amelyek spontán adódnak egy 

produkció elkészítésének munkája közben – feltáróak és biztatóak voltak, ám amikor ezeket, 

mint teoretikai feltételezést implikáltam, az inkább a személyiségem működése volt, mint a 

tudatomé. Végülis, inkább a produkciók vezettek a tudatossághoz, mintsem a tudatosság 

produktumaként léteztek.
24 

I.1.2.4. A Reduta 

A másik konkrét, ráadásul lengyelországi és színházművészeti minta volt, amelyet a két 

világháború között, a varsói Nagy Színház épületében megalakult „Reduta” Színház jelentett 

Grotowski és a társulat számára.  

A „Reduta” történetének és tevékenységének részletezése egy újabb kutatás területe lehetne, s 

így elvezetne jelenlegi témánktól, annyit azonban tudnunk kell, hogy az 1919. és 1939. között 

Juliusz Osterwa és Mieczysław Limanowski által vezetett kis színház egy alkotóműhely és 

egy színészképző iskola kombinációja volt, és a közhiedelemmel ellentétben nem 
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 Jerzy Grotowski: „Methodological exploration” – Módszertani feltárás – in: Towards a Poor Theatre by Jerzy 

Grotowski, Touchstone Books, New York, 1968. 127-129. oldal. – Értelmező beszúrás tőlem. – A.V. 
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  Jerzy Grotowski: „Towards a Poor Theatre” – A Szegény Színház felé – in: Towards a Poor Theatre by Jerzy 

Grotowski, Touchstone Books, New York, 1968. 18. oldal. 



35 

 

Sztanyiszlavszkij módszerének átplántálását, hanem azzal analógiában, „a színészi 

megoldások lengyel módszerének” kutatását tűzte ki céljául. A legfőbb inspirációt egyrészt a 

létezése jelentette a társulat számára, az a tény, hogy a színész művészetének kutatása nem 

volt precedens nélkül való Lengyelországban. Másrészt viszont az is tény, hogy Osterwának 

már a háború után írott, többszáz oldalas, kéziratos feljegyzései között több olyan elméleti 

megfontolás is olvasható – mint például a „közönség jelenlétében” való színészi cselekvés – , 

amely később, a színházi kutatások gyakorlatának egyik sarokpontja lett. Harmadsorban pedig 

a Reduta etikai alapelvei is követendő példát jelentettek a társulat számára, s ez a szakmai 

örökségen túlmenően szintén alapvető hatással volt a Laboratórium szellemi arculatára. 

Nyilvánvalóan ez vezetett oda, hogy a Laboratórium kezdettől fogva vállalta ezt az örökséget, 

a „Redutá”-t már-már saját „jogelődjének” tekintette, olyannyira, hogy 1966 márciusában, 

saját emblémájává adaptálta a „Reduta” jelvényét, az önmagába visszatérő hármas 

hurokvonalat, mindössze azzal a változtatással, hogy a középpontban lévő kalligrafikus R 

betűt ugyanolyan L-lel cserélte fel. 

A művészeti örökség és a metodikai minták áttekintése után, a „Reduta” megemlítése 

ugyanakkor már átvezet bennünket a Laboratórium megalapításának közvetlen előzményeihez 

is, amelyeknek megismerése gyakorlatilag már a történeti jellegű áttekintésünk tényleges 

kezdetét is jelenti egyben. 

 

I.1.3. A közvetlen előzmények 

Egykor ugyanis a „Reduta” tagja volt Stanisława Łopuszańska és Eugeniusz Ławski, akik az 

„opolei kalandot” elindították. A házaspár az 1950-es évek második felében az opolei Állami 

Színház színművészei voltak, s ők javasolták, hogy a vajdasági tanács alapítson és létesítsen 

egy studiószínházat a Piac tér 4. szám alatt üresen álló, mindössze 72 négyzetméteres kis 

helyiségben, ahol modern színpadi művek előadására kerüljön sor. Javaslatukat elfogadták, s 

ennek köszönhetően, Mieczisław Borkowski igazgatása mellett, 1958. május 13-án 

megtartották az első, nemhivatalos bemutatót, amely Antoni Cwojdzinski „Freud álom-

teóriája” című darabja volt, s amelyet Stanisław Igar rendezett. Az első premiert csakhamar 

követte a második is: még abban az évben, november 8-án mutatták be a „Szerencsétlenek” 

című produkciót, amelyet Jerzy Krzyszton „Esőistenek” című drámája nyomán Jerzy 

Grotowski állított színpadra. 
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Ebből azonban még nem következett egyenesen a Laboratórium megalapítása. Ugyanis, 

amikor a kicsiny színház korábbi direktora, Mieczisław Borkowski gazdasági és 

adminisztrációs problémák miatt 1959 koratavaszán, Katowiczébe távozott posztjáról, 

utódjául Ludwik Flaszent javasolta művészeti igazgatónak.
25

 

Ludwik Flaszen, fiatal kora ellenére – mindössze 29. évében járt – ekkor már ismert „színházi 

ember” volt az Opolétől nem messze fekvő, s Dél-Lengyelország egyik kulturális 

fellegvárának számító Krakkóban. Mint irodalmár és újságíró érkezett a színház világába, és 

az akkoriban egyedül helyesnek elfogadott „Sztanyiszlavszkij-módszer” naturalizmusát 

következetesen ostorozó kritikái hívták fel rá a figyelmet. Mégis, amikor 1954-ben, a 

könnyebb politikai ellenőrizhetőség érdekében, egyetlen intézménnyé vonták össze a krakkói 

színházakat, őt kérték fel az új színházi „konglomerátum” irodalmi igazgatójának. Miután 

azonban a repertoárra nem sok befolyással lehetett, egy indulatos felmondólevél felolvasása 

után, egy év múlva otthagyta az irodalmi igazgatóságot, majd hamarosan az Echo Krakowa 

című esti lap színházi recenzense lett, elődje ajánlásával váltva fel posztján a drámaírói 

karrierjének nekivágó Sławomir Mrożeket. Mivel pedig recenzensi munkáját nemes és 

színházmegújító küldetésnek tekintette, hamarosan a kis színházak „fenegyereke” lett és 

kiérdemelte a „Robespierre” melléknevet. 

Ezen az úton, öntudatlanul is a Grotowskival való együttműködés felé haladtam. Tán a Sors 

láthatatlan keze vezetett? 

1959 tavaszán ajánlották fel nekem egy kis színház igazgatóságát egy provinciális 

kisvárosban, Opolében. Második gondolatommal eldöntöttem, hogy a felkérést a krakkói Stary 

Teatr pályakezdő rendezőjére, Jerzy Grotowskira testálom át, én pedig, mint a jobbkeze, 

irodalmi igazgató leszek.
26

 

Jerzy Grotowski 1933. augusztus 11-én született a Délkelet-Lengyelországi Rzesówban. 

Gyermekkorát egy, a városka melletti kis faluban, Nienadówkában töltötte. Középiskolai 

tanulmányai végeztével a színházi, pszichológiai és szanszkrit szakok iránt érdeklődött, s ez 

későbbi munkásságának egyes mozzanatait is könnyebben érthetővé teszi. Végül a színházi 
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  Ez a verzió Ludwik Flaszen visszaemlékezését veszi alapul. Mások, például Darius Kosiński viszont azt 

valószínűsítik, hogy Flaszent és (a legutóbbi bemutatót rendező) Grotowskit együttesen kérték fel a színház 

vezetésére, de van olyan feltételezés(!) is, amely szerint Grotowskit kérték fel a feladatra, s ő hívta magával 

Opoléba Flaszent. 
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 Ludvik Flaszen: „The Children of the October Look to the West” – Október gyermekei a Nyugatra tekintenek 

– in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-Wroclaw 2010. 

43. oldal. 
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pályát választotta és 1955-ben fejezte be színészi, majd rendezői tanulmányait a krakkói 

színművészeti főiskolán, majd az 1955 / 56-os évadot Moszkvában töltötte a Lunacsarszkij 

Állami Színművészeti Intézetben, ahol rendezőasszisztensként dolgozott J. A. Zaduty mellett, 

aki Sztanyiszlavszkij és Vaghtangov tanítványa volt egykor. Sokat foglalkozott ezidő alatt 

Mejerhold biomechanikus tréning-elméletével is, majd a moszkvai évad befejezése után 

Közép-Ázsiába utazott, ahol elsősorban az indiai színjáték sajátosságait tanulmányozta 

behatóbban. 1956 októberében tért vissza Krakkóba, ahol korábbi iskolájának tanársegédeként 

dolgozott 1959-ig. Ebben az időszakban is utazott és tanult: ’57 nyarán Jean Vilar, ’58 nyarán 

pedig Emil Frantisek Burian színházi szemináriumán vett részt. Időközben rendezett egy 

Mérimée-komédiát a főiskolán és három előadást – közöttük Ionesco „Székek” című darabját 

és Csehov „Ványa bácsi”-ját – a patinás krakkói Stary Teatr-ban, és amint említettük már, egy 

produkciót az új opolei stúdiószínházban is. Flaszen mind a „Székek”-ről, mind pedig a 

„Ványa bácsi”-ról beszámolt recenzióiban. Így amikor Flaszen 1959 májusában felvetette neki 

az opolei együttműködés lehetőségét, Grotowski válasza nem volt kérdéses. 

Gondolkodás nélkül azt válaszolta: igen. 

Ez volt a valódi – noha informális – alapító mozzanata a későbbi Laboratóriumszínháznak, 

amely – köszönhetően a fiatal, huszonhat éves igazgató hihetetlen politikusi és művészeti 

tehetségének – néhány év elmúltával a színház világtörténetének részévé vált.
27

  

Amint arról szintén Flaszen számol be, a társulat megszervezése nem volt egyszerű feladat. A 

kaland nem tűnt kecsegtetőnek, legalábbis művészeti körökben nem. Lakásokat és jó fizetést 

sem tudtak ajánlani a színészeknek, így a társulat jobbára kevéssé ismert, tapasztalatlan, a 

kitörés lehetőségét kereső színészekből verbuválódott, és Grotowski barátaiból, akik bíztak 

benne. 

Magán-mitológiánkban Grotowski és én – írja egyik visszaemlékezésében Flaszen – egy 

alkalomnak fogtuk fel mindezt: a sivatag újraélesztésének aktusaként. Mindketten mániákusak 

voltunk: ő, mint fiatal alkotó és én, mint fiatal kritikus. Messianisztikus intuícióink voltak. 

Szodoma utolsó igazaiként tekintettünk magunkra, akik meg akarják váltani a színház 
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 Ludwik Flaszen: „Grotowski Ludens” – A Játékos Grotowski – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, 
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művészetét. A realisztikus gondolkodású emberek számára ez valóban egy szegényes 

vállalkozás volt (s még nem a „szegény színház”).
28

  

Végül mégis elindul Krakkóból a „Thespis Szekerének” elnevezett különbusz, hogy a 

társulatot Opoléba szállítsa, és a 26 éves Grotowski, Lengyelország legfiatalabb 

színházigazgatójaként megkezdi a munkát a Tizenháromsoros Színházban (amely a kicsiny 

méretére utaló, tizenhárom nézőtéri széksoráról kapta a nevét). Rajta és Ludwik Flaszenen 

kívül nyolc színész lett tagja a társulatnak, akik közül hárman – Antoni Jahołkowski, Rena 

Mirecka és Zygmunt Molik – végig tagok is maradnak majd. Így kezdődik el tehát, 1959. 

szeptember 1-jén az „opolei kaland”, ahogyan munkájuk kezdeti időszakát a társulat tagjai 

később emlegették. 

 

I.2. Az autonóm színház kutatása 

 

A szegény színház színjátéktípusához vezető utat a kutatásokhoz szorosan kapcsolódó 

tizenegy produkció vázlatos áttekintésén keresztül fogjuk bemutatni és történeti 

megközelítésben feltárni azokat a mozzanatokat, amelyek az egyes produkciók létrehozásában 

előrelépést jelentettek ebben az irányban, s egyben kijelölték a további kísérletek törekvéseit 

is. Ennélfogva a következő oldalak nem adják a Laboratórium színházi tevékenységének teljes 

történetét, ugyanakkor viszont, az igazán fontos előadásoknak némileg részletesebb 

bemutatása válik így lehetségessé. A tárgyalt produkciók által követett folyamatban azonban 

már a felületes áttekintés is felfed egy „törésvonalat”, amely a szegény színház felé vezető utat 

határozottan két szakaszra bontja fel. Korábban, a lengyel romantikus dráma kapcsán a 

korszakolás kérdését is említve kitértünk erre, hivatkozva Osiński professzorra, aki éppen itt, a 

lengyel romantikus drámának az „Ősök” című produkcióban való megjelenése után húzza 

meg a határvonalat a színházi tevékenység két szakasza között. Most ezt olyan értelemben is 

meg kell erősítenünk, hogy a határvonal ehelyt való kijelölését nem csak ez az irodalmi 

aspektus indokolja, de az is, hogy ezt az „Ősök”-ig tartó szakaszt elsősorban az útkeresés, a 

később „gazdag színháznak” nevezett játék- és előadásmód elutasítása jellemezte, míg a 

második szakasz már egy tisztább folyamatban vezetett a szegény színház felé. Ebben a 
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fejezetünkben tehát ennek az útkeresésnek, az autonóm színház kutatásának – Grotowski 

kifejezésével élve: a hagyományos színházzal szembeni „ördögűzésnek” – a folyamatát 

tekintjük át. 

 

Orfeusz – Jean Cocteau drámája nyomán   

   bemutató: Opole, 1959. október 8. 

Amint láthatjuk a dátumokból, az első produkció még a profi színházi „üzemmenethez” képest 

is igen gyorsan készült el. Többek között ez is arra utal, hogy a munka megkezdésekor még 

semmiféle igazi kutatási tevékenységről nem beszélhetünk, s hiba lenne, ha azt hinnénk, hogy 

Grotowski és Flaszen, a korábbi beszélgetéseikben kikristályosított kutatási programmal láttak 

munkához Opoléban. Valójában arról van csak szó, hogy a társulatnak meg kellett kezdenie a 

színházi működést, produkciót kellett létrehozniuk és bemutatniuk, ám ezt művészeti 

nézeteiknek megfelelően tették: a színház autonómiáját képviselő előadást hoztak létre, amint 

azt a „Jean Cocteau drámája nyomán” meghatározás is jelzi a színlapon. Ez az autonómiára 

való törekvés az egyetlen jellegzetesség, ami az előadást a színházi korszak első szakaszához, 

a később „az autonóm színház kutatása”-ként emlegetett időszakhoz kapcsolja. Ugyanakkor 

ezt sem tekinthetjük csak itt és ekkor megjelenő nóvumnak, hiszen ez a szabad drámakezelés 

nem volt példa nélkül való az akkori lengyel színházművészetben, sőt Grotowski rendezői 

gyakorlatában is megjelent már, éppen a korábban, még vendégként itt rendezett 

„Szerencsétlenek” című produkcióban. 

Az előadás szöveganyagát Cocteau drámájának felhasználásával létrehozó Grotowski az 

előadás lényegévé a szerzővel és legfőképpen a nézővel folytatott „párbeszédet” tette. Az 

előadás végén pedig egy saját maga által írott „invokációban” fogalmazta meg saját emberi-

művészi viszonyát azokhoz a témákhoz, amelyeket ez a „párbeszéd” érintett: az élet és a halál, 

a szeretet és a megbecsülés, az embernek az emberhez és az embernek a természethez való 

viszonya témaköreihez. Mindezen, a „nagyszerű” kategóriájába tartozó tartalmak 

megfogalmazásakor azonban végig megőrizte Cocteau groteszk, profanizáló, vagy éppen a 

profánt nagyszerűvé emelő hangvételét, ami talán jelzi Grotowski ilyen jellegű beállítottságát, 

ám azt semmiképpen sem mondhatjuk, hogy mindez már előrevetítette a később a „gúny és 

apoteózis dialektikájaként” ismertté vált színpadi hatás kialakítását. 
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Az előadás egyébként is magán viselte a később „gazdag színháznak” nevezett játék minden 

jellegzetességét: hagyományos, dobozszínpadi térben, a szerzői utasítások betartásával 

kialakított díszletek között, gondosan tervezett jelmezekben, zenei bejátszásokkal játszották, 

stb., minden vonatkozásban illett rá tehát az a megállapítás, hogy a színház más művészeteket 

magába ötvöző „összművészet”, amely megállapítást később egyszerűen „eklekticizmusnak” 

neveztek és elutasítottak. 

Mindazonáltal a produkció nem kívánta az élet realitását a színpadon megjeleníteni, inkább az 

álmok logikáját követve, színpadi metaforákat használva, mint egyfajta „filozofikus mese”
29

 

valósította meg ezt a nézővel folytatott párbeszédet. Ha a kitörés pontos irányát még nem is 

fedezhetjük fel tehát benne, a kitörés szándékát – mind a színház funkcióját, mind nézőjéhez 

való viszonyát, mind pedig a színpadi megfogalmazást tekintve – azért mindenképpen. 

 

Káin – Lord Byron drámája nyomán 

            Opole, 1960. január 30. (lengyelországi bemutató) 

Az eredeti darab töredezett, talán leginkább montázsszerűnek nevezhető dramaturgiai 

szerkezete jó alkalmat adott az előadás szövegkönyvét készítő Grotowskinak, hogy a darabot a 

saját gondolatvilágának megfelelően alakítsa át. Rendezőként pedig felerősítette ezt a 

montázs-szerkezetet azzal, hogy minden színéhez egy jól meghatározott színpadi stílust, 

játékmódot rendelt hozzá. Az előadás így egy archaizáló, kultikus hatást keltő első részből, 

egy futurisztikus űrutazást és egy nyárspolgári kabarét magába foglaló második részből, 

valamint egy középkori ördögűzéssel kezdődő harmadik részből állt, amelynek folytatásaként 

az ördögűzés szertartását a cirkusz világa váltja fel, s végezetül egy extatikus táncban 

jelenítődik meg „az egyesült világ”. 

Ezt a forgatagot csak fokozta, hogy az alap-stílusegységeken belüli kisebb egységekben, a 

színészek a hagyományos színház szinte minden stíluselemét felvonultatták: a színpadi 

parabola váltott paródiába, vitriolos szatíra keveredett pantomimbetétekkel, áriautánzat és 

balettbetét alakult át a sportból ismerős mozdulatsorokká. Mindezt tetézte a dikciók 

kavalkádja, amelyben a filozofikus dialógus keveredik a triviális líraisággal, az egyszerű 

komolyság a parodisztikus hangvétellel, a parlando, a beszéd jellegét elszürkítő csevegéssel, 
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stb. A színészek hangszórókkal vitatkoztak, fénycsóvákkal birkóztak, nem csoda hát, hogy 

maguk között csak „kabarénak” nevezték az előadást. 

Minden – mindenben, egy Bábel-tornya, a nyelvek zűrzavara. A szcenikában ugyanaz: 

szürrealista szimbólumok, játékos humor. Amennyire a színrevitel csak teheti, érzékelteti a 

nézővel az élet előre kigondolt jelentésein felüli bonyolultságát, víziószerűségét, összekeverve 

annak aspektusait. Nehéz kiemelni különlegesen jellemző részeket, mert minden egység 

tucatnyi kisebb egységre bomlik fel, ahogyan a színészek kaméleonként változnak át.
30

 
 

 Ugyanakkor ebben a produkcióban fordult elő először, hogy lementek a nézőtérre, meg-

megszólították a nézőket, így próbálva bevonni őket a játékba. Az alábbi alaprajz-vázlat jól 

szemlélteti, hogyan is valósult meg a hagyományos színpad-nézőtér és színész-néző viszony 

megváltoztatásának ez az első lépése: 

                         (1) 

Tehát a produkció létrehozásakor Grotowski és a társulat a hagyományos színház 

eszközrendszerének végletekig történő feszítésével próbálkozott. Megmaradtak a később 

„gazdag színház”-nak nevezett területen, és azzal kísérleteztek, meddig lehet elmenni a 

hagyományos színházi eszköztár szintézisében, s mit eredményezhet ez a végletes szintézis. E 

kísérlet alapos elemzése után azonban, be kellett látniuk, hogy semmit, s éppen ennek az 

önkritikus bevallása jelentette az első komoly fordulatot – ha úgy tetszik a kutatás igazi 

kiindulópontját – a társulat tevékenységében. Annak felismerése ugyanis, hogy ez az út 

sehová sem vezet, új irányt szabott a munkának és a gondolkodásnak egyaránt. Grotowski 

később így foglalta össze a „Káin” tapasztalatainak jelentőségét: 
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A hagyományos színház elleni ördögűző mivoltánál fogva, több volt ez… [a produkció] …egy 

egyszerű kalandozás ötleténél. Végeredményben ez alakította ki ennek a társulatnak a negatív 

programját.
31 

Ehhez az előadáshoz köthető tehát a „negatív út” elvének kialakulása – még akkor is, ha 

abban az időben ez még, mint fogalom, nem született meg – amelynek, mint alapelvnek, mint 

gondolkodási módnak, döntő szerepe lesz a szegény színház elméletéhez vezető úton, és 

fontos szerepet kap a színész munkájával kapcsolatos kutatásokban is. Így olyan általános 

szemléleti-gondolkodási modellé válik a későbbiek során, amelynek megértése és átvétele 

nélkül, gyakorlatilag semmi sem érthető meg a szegény színház teljes „rendszeréből”. Olyan 

szemlélet- és gondolkodásmód ez, amely a hozzáadás helyett az elvételt, a felépítés helyett a 

lebontást, a haladás irányában az „előre” helyett a „mélyebbre” fogalmát preferálja. Azt a 

redukáló és vertikális gondolkodásmódot tehát, amelyet már a bevezetőnkben is említettünk. 

Tekintettel azonban arra, hogy a szerkezeti szemléletű elemzések során bővebben is 

megvilágítjuk majd mindezt, egyelőre elégedjünk meg annak rögzítésével, hogy ennek a 

gondolkodási módnak a csírája már nagyon korán, 1960 elején, a második produkciót 

követően megjelent a társulat munkájában. 

Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a Káin színrevitele bizonyította be a társulat 

számára, hogy a színház megújításának lehetőségeit a hagyományos színház paradigmáin 

kívül kell keresniük. Ez a felismerés és a nyomában bekövetkezett paradigmaváltás teszi a 

produkciót a folyamat fontos állomásává, és vezetett az új paradigmák után való kutatás 

további kísérleteihez, azaz a következő produkciókhoz. 

 

Buffó–misztérium – Majakovszkij „Buffó-misztérium” és „Gőzfürdő” című műveinek 

felhasználásával 

            bemutató: Opole, 1960. július 31. 

Majakovszkij választása igazán kézenfekvő volt Grotowski és a társulat számára a 

továbblépéshez. Az 1920-as évek oroszországi színházi forradalma, Meyerhold színházi 

nézetei és a mindezekkel összefüggő majakovszkiji drámafelfogás – amely a drámai szöveget 

a színpadi cselekvéseknek és a vizualitásnak csupán szcenáriójaként fogja fel, s amely szakít a 
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színpadi illúzió hagyományaival – tökéletesen egybevágott a Laboratórium alapvető, a színház 

autonómiáját kereső és a drámai szöveg szabad kezelhetőségét valló törekvéseivel. 

Ugyanakkor az anyagok hordozta megannyi, a megírás korához kapcsolódó utalása és poénja 

csak akkor válhatott a korabeli lengyel viszonyok aktuális képévé és a közönség számára is 

érthetővé, ha az előadás szövegkönyve általánosabb érvényűvé emeli azokat. 

Így a szövegkönyvet készítő Grotowski a „Buffó-misztérium” közösségének poklot-mennyet 

átívelő utazását használta fel az előadás gerinceként, s ebbe ötvözte bele a „Gőzfürdő” 

szatirikus paraboláját. Az „ötvözést” szó szerint kell érteni: mindkét szöveget ízekre szedve 

vegyítette egymásba a részleteket, olyannyira, hogy utólag már igen nehezen lehetne 

kiválogatni, melyik szövegrész melyik műből származik. Ugyanakkor keretként középkori 

lengyel misztériumjátékok töredékeivel egészítette ki az anyagot. 

A színpadi megjelenítés is a misztériumjátékok térszerkezete szerint osztódott pokolra, 

purgatóriumra és mennyországra, és az általános képi megjelenésben is nagymértékű 

egyszerűsödést fedezhetünk fel az előző előadásokhoz képest. Mivel az előadást mindössze 

hat színész játszotta, a különböző szerepeket különböző méretű és alakú „pajzsok” 

felvételével jelenítették meg, amelyekre Bosch képeire emlékeztető, torz karakterek voltak 

felfestve. Ezek a „pajzsok” ugyanakkor díszletalkotó vagy kellék-funkciókat is ellátnak az 

előadás során, fedezékként használják őket a színészek, vagy felettük lebegve az éjszaka, az 

álom jelzéseivé válnak, stb. Ebből a leegyszerűsítő törekvésből eredően más tárgyak is 

folyamatos metamorfózison esnek át a játék során. Egy bádog fürdőkád például egyszer a 

bárka, máskor íróasztal, megint máskor az időgép egyik alkatrésze, stb.  

A metamorfózis adta lehetőségeket azonban nem csak a tárgyakkal kapcsolatosan használták 

ki, hanem a színészi játékban is, s az átalakulást nem csak az említett „pajzsok” biztosították. 

Egy, az előadást méltató korabeli kritikában érdekes mozzanatra figyelhetünk fel: 

Egy színésznő, az előadás kezdetén, mint egy Lady jelenik meg. Nemsokára, mint a lázadó 

Szemérmetlenséget láthatjuk viszont, később Ördög, majd Angyal válik belőle, legvégül pedig 

egy Titkárnő… és ugyanabban a pillanatban írógép és telefon is.
32
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Mindezzel rávilágíthattunk arra, hogy a „Káin” tanulságait megfontolva, a társulat merőben 

más irányba indult el, s felhagyva a „gazdag színház” eszköztárának megsokszorozásával, az 

egyszerűbb, a színészi munkára is sokkal jobban építő színpadi megoldások felé fordult. Ettől 

persze még nem tekinthetjük ezt az előadást a szegény színház kezdeményének, hiszen a 

produkció még mindig a hagyományos színház elemeit használja, díszleteket, jelmezeket, 

kellékeket, technikai eszközöket alkalmaz – de gépzenét például már nem, az ettől kezdve 

örökre kikerül a társulat eszköztárából –, továbbá a használtak alkalmazásában is a 

megsokszorozás helyett a leszűkítés válik jellemző törekvéssé, és a színészi játék 

felértékelődésének is tanúi lehetünk az előadás során. Ez az, ami a „Buffó-misztérium”-ot 

fontossá teszi a kutatások szempontjából. 

Összegezve, ez az előadás következetesebbnek és egységesebbnek tűnik a többinél. A 

találékonyság frissessége tölti fel, különösen a színészek találékonysága, amely mindennél 

tisztábban körvonalazza egy új stílus kialakulását. (…) Most már beszélhetünk a 

„Tizenháromsoros Színház” stílusáról.
33

 
 

Azért is fontos, hogy a változást a kritika is visszaigazolja, mert bizony a hatvanezer lakosú 

kisváros közönsége nem túlságosan szerette a korábbi előadásokat. A „Káin” bemutatóját 

követően egyre gyakrabban fordult elő, hogy a nézők otthagyták a nézőteret, hogy csak 

hárman-négyen váltottak jegyet, sőt, az érdeklődés hiánya miatt el is maradtak előadások. 

Grotowski és Flaszen erre reagálva alapította meg Józef Szajna tiszteletbeli elnökletével a 

„Tizenháromsoros Színház Baráti Körét”, amelynek összejövetelein szisztematikusan 

ismertették és beszélték meg művészeti elveiket és elképzeléseiket a közönséggel. A helyzetre 

azonban nem ez volt a legfontosabb reakció. 

Sokkal fontosabb volt ennél az, hogy a helyzetre maga a következő előadás, a „Buffó-

misztérium” reagált. A produkcióban ugyanis erőteljes polémia fogalmazódott meg a 

művészet célját és formáját illetően, s így a társulat emberi-művészi attitűdje, előadásról-

előadásra konfrontálódott a közönség lényegesen konzervatívabb attitűdjével. Nem 

egyszerűen arról volt tehát szó, hogy egy produkció aktualitással bír-e vagy sem, hanem arról, 

hogy egy alkotóközösség, a saját élményeire, emberi-művészi tapasztalataira reagál az 

alkotásával.  
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Ez az alkotói attitűd, amelyet jól érzékeltet Eugenio Barba könyvének címe – „A 

Tizenháromsoros Színház Opoléban, avagy a színház, mint önpéldázó kollektíva”
34

 – is, ettől 

kezdve folyamatosan jelenvaló lesz a társulat munkájában, s nagyban hozzájárul majd a 

szegény színház tartalmi rendszerének kialakulásához. Fel kell tehát hívnunk rá a figyelmet, 

annál is inkább, mivel részletes elemzéséhez sokkal bővebben kellene kifejteni a történeti 

tényeket, s összevetni azokat az egyes előadásokkal, s erre ezúttal nyilvánvalóan nem 

vállalkozhatunk. Ugyanakkor jeleznünk kell, hogy ez az attitűd ugyanolyan jelentőséggel bír a 

végeredmény szempontjából, mint amilyennel a „negatív út” gondolkodási modellje is. Az 

egyszerűsödés és a színészi játék irányába való fordulás mellett ez a másik jelentős fejlemény, 

ami a „Buffó-misztérium”-ot a folyamat fontos előadásává emeli. 

 

Shakuntala - Kálidásza drámája nyomán 

  bemutató: Opole, 1960. december 13. (lengyelországi bemutató) 

A „Káin” kavalkádja és a „Buffó-misztérium” egyszerűsödésre és a színészi játék 

lehetőségeinek nagyobb kiaknázására való törekvése után, ez a produkció még erőteljesebben 

próbált a színész lehetőségeire koncentrálni. A keleti színházakban használatos állandó 

színészi jelek rendszerének egyfajta „európai megfelelője” után kívántak kutatni. Amint látni 

fogjuk, ez a kísérlet nem vezetett pozitív eredményre – ám ez a negatív tapasztalat is fontos 

továbblépésnek mondható, amennyiben mégimkább leszűkítette a további kutatás lehetséges 

irányait. Ezen kívül pedig, a „Káin” színész-néző viszonyaihoz képest is jelentős előrelépést 

állapíthatunk majd meg, mind annak tartalma, mind pedig térbeni kifejeződése tekintetében.  

Grotowski erősen meghúzta Kálidásza drámájának szövegét, viszont betoldásokat is 

bőségesen alkalmazott az azonos kultúrkörben született Káma Szutrából, Manu Jeléből és 

egyéb, rituális szövegekből. Mindennek köszönhetően egy olyan színpadi szövegkönyv 

alakult ki, amely az eredeti dráma harmincöt konkrét szerepe és jelentős számú csoportos 

alakja helyett a játék megvalósításához mindössze hét színészt igényelt, valamint azt is 

lehetővé tette, hogy a különböző csoportos szerepeket, a remeték, udvaroncok, a királyi 

kíséret tagjainak szerepeit a közönségre „osszák ki”. 

Ezzel pedig máris megérkeztünk a színész-néző viszonynak ahhoz a sajátossághoz, amely ezt 

az előadást is a kutatás folyamatának fontos produkciójává teszi. Ez az eszköz ugyanis most 
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jelenik meg először a társulat produkcióiban, merthogy meg kell ezt különböztetnünk a 

„Káin”-ban alkalmazott megoldástól, hogy tudniillik a színészek lementek a nézőtérre és 

megszólítgatták a nézőket. Ezúttal ugyanis a néző nem nézőként, hanem kvázi az előadás 

szereplőjeként jelent meg az előadásban. Ez az eszköz ettől kezdve folyamatosan része lesz a 

kutatással kapcsolatban létrehozott előadásoknak, és – bár jelentős formai és funkcionális 

átalakulást követően – a szegény színház „rendszerének” egyik erőteljes jellegzetességévé 

válik. 

Többek között ennek a „szerepbehelyezésnek” is köszönhetően került sor a hagyományos 

színpad-nézőtér viszony térbeli megváltoztatására is. A dobozszínházi térforma – amint az a 

későbbiekben alakult – véglegesen eltűnt a produkciókból. A Laboratórium belső terét úgy 

alakították ki, hogy a játéktér a terem középső harmadának sávjába, a nézőterek által két 

oldalról behatároltan került kialakításra. Ugyanakkor mindkét nézőtér közepén is meghagytak 

egy-egy járást, amely a nézőterek mögött-fölött elhelyezkedő terekre, a yogi kommentátorok 

helyéhez vezettek. A díszletet mindössze egy egyszerű térforma alkotta, amelyet egy, a 

játéktér közepén elhelyezett nagy félgömb és az annak oldalából kinyúló, oszlopszerű henger 

alkotott. 

                    (2) 

Mindebből máris kitűnik, hogy az az egyszerűsödési tendencia, amely a „Buffó-misztérium”-

ban jelent meg a munkában, tovább folytatódott, s lassan már elhagyta az akkoriban(!) 

hagyományosnak számító színházi eszköztárat evidensen jelentő formációkat is. Jelentős lépés 

volt ez, s ugyanazt mondhatjuk el róla, amit a nézők szerepbehelyezése kapcsán mondtunk. A 

tér egyedi megkonstruálása ettől kezdve szintén fontos része lesz a kutatásokkal kapcsolatos 

előadásoknak. S bár a megoldások elvi alapjai és formai megoldásai egyaránt sokat fejlődnek 

majd, a tér kialakítása szintén markáns jegye lesz majd a szegény színház „rendszerének”. Itt 
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kell megjegyeznünk, hogy a „Shakuntala” tervezője, Jerzy Gurawski építész, ettől a 

produkciótól kezdve egészen az „Állhatatos herceg” bemutatásáig állandó és fontos 

munkatársa lesz a társulatnak. 

A jelmezeket az opolei művészeti iskolába járó gyerekek tervezték, ennek megfelelően erősen 

realisztikusak és dekoratívak voltak, ami jól ellensúlyozta a tér leegyszerűsödéséből eredő 

hatáscsökkenést. Ilyen szempontból tehát nem történt különösebb előrelépés, a „gazdag 

színház” ezen eleme még sokáig, az utolsó produkció utolsó variációjának bemutatásáig jelen 

lesz a munkában.  

Ugyanakkor viszont a korábbiakhoz képest még nagyobb szerepet kapott a színészi játék az 

előadás során, amennyiben a mellőzött technikai hatásokat a színészi cselekvések keltette 

hatásokkal – ritmikus ütésekkel, kopogásokkal, a lépések zajának megkomponálásával stb. és 

természetesen a színészek beszédének és beszédhangjának megkomponálásával – váltották ki. 

Jelentős tapasztalattal szolgált, hogy ezáltal az előadás akusztikai világa nemhogy 

szegényedett volna, de érdekesebbnek, változatosabbnak bizonyult, s legfőképpen élőbbé vált, 

mint amilyenné a technikai eszközök tehették volna.  

Meglehetősen korán rájöttünk, hogy fel kell kutatnunk a saját helyünket a rituális játék 

rendszerében; analógiában azzal, ahogyan a rituális játék néhány országban még ma is él. 

Hol létezik ilyen? Lényegében a keleti színházakban; még olyan kiemelkedően nagy 

színháznak is, mint a Peking Opera, megvan a maga rituális struktúrája. Ceremóniát alkotnak 

olyan jelekből, amelyeket évszázadok hagyománya alakított ki és rögzített le, előadásról 

előadásra ugyanúgy ismételve azokat. A gesztusoknak és szokásoknak egyfajta nyelve ez. 

A „Shakuntala” című produkción dolgozva, az európai színházban lehetséges jelek 

megteremtésén dolgoztunk. Szándékunk nem az volt, hogy a közhelyek kártékonyságától 

szabaduljunk, hanem olyan előadást akartunk csinálni, amely a keleti színházak módszerei 

szerint jön létre, nem autentikus jelekből ugyan, de… európai megoldásként feltétlenül 

autentikusan. Ílymódon az előadás, a mi Keletről alkotott, zavaros és misztikus 

elképzeléseinknek egyfajta ironikus tükrözése volt. Ám ennek a – közvetlenül a néző ellen 

irányuló – ironikus vizsgálódásnak a mélyén volt egy vágy, egy titkos szándék: felfedezni a 

saját civilizációnk színházaiban használható jelek szisztémáját. Amit tettünk: az előadást apró 

gesztusokból és hangokból konstruáltuk meg. Ez a próbálkozás a későbbiekben rendkívül 

hasznosnak bizonyult: ekkor kezdtünk el hanggyakorlatokat végezni a társulatban, mert 

speciális gyakorlatok nélkül lehetetlen hangi jeleket alkotni. A produkció kezdett kialakulni, s 
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ez egy egyedülálló és meglehetősen szuggesztív munka volt. De, ahogyan már mondtam, a 

lehetséges sztereotípiáknak, minden lehetséges klisének az ironizált átalakítása is egyben, úgy, 

hogy a speciálisan megkonstruált jelszerkezet minden egyes gesztuseleme, valójában a 

Sztanyiszlavszkij által „gesztus-klisé”-nek nevezett mozdulat volt. Vagyis, hát nem mondtuk 

éppen szívre tett kézzel, hogy „szeretlek”, de valami hasonló történt. Világossá vált előttünk, 

hogy ezen az úton nem oldunk meg semmit.
35

 
 

A keleti színház színészi jeleinek európai megfelelőit tehát nem sikerült megalkotni. A fenti 

idézetben azonban arra is fel kell figyelnünk, hogy az előadásnak volt még egy fontos, 

mögöttes szándéka is, mégpedig a színházi szertartás lehetőségeinek keresése. Annak a 

vizsgálata, hogy hogyan válhat(na) a mai, európai színház a színészek és nézők közös 

szertartásává (ceremóniájává vagy rítusává)? S ez tovább szűkítette a továbblépés lehetséges 

irányait. Mert bár a keresett jelrendszer kidolgozása elmaradt, a szertartás lehetőségének 

keresése, mint szándék, egyenesen vezetett a határpontot jelentő „Ősök” című produkcióhoz. 

A korabeli kritika természetesen mindezt nem a kutatás folyamatának szemszögéből értékelte, 

mint ahogyan mi tettük az imént (nem is tehette, hiszen akkoriban a kutatás, mint program, 

még nem deklarálódott), viszont jól példázza, hogy egyfajta művészeti fejlődés már a 

kívülálló néző számára is érzékelhető volt. 

A „Shakuntala” egy fontos, új szakaszt jelöl a „Tizenháromsoros Színház” történetében. (…) 

Színházi értelemben az eddigi legtisztább, legkövetkezetesebb konstrukcióval bíró, 

önuralomról tanúskodó előadásuk. Tipikus Grotowski-produkció, amely abból a sajátságos 

kifejezési szándékból fakad, amely már a munka előkészítésekor feltöltötte. Észre kell venni azt 

is, hogy ez az újból megszerzett önuralom már nem áll útjában a rendezői szándéknak. A 

közönség reakciói időről időre visszaigazolják a számos erős effektust, amelyek azonban már 

sokkal jobban alárendelődnek a vezérgondolatnak, mint az a megelőző produkciók 

bármelyikében is történt.
36

 
 

Lényegében ennek is köszönhető, hogy több, a témával foglalkozó kritikus, színházi 

teoretikus, ezt az előadást tekinti a kutatás első szakasza lezárulásának, s mint azt már 

megjegyeztük, nem minden alap nélkül. Mondhatni minden olyan lényeges kísérleti folyamat 
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elkezdődött ezzel a produkcióval, s a produkcióhoz kapcsolódó szisztematikus 

színészfejlesztéssel, amely végül a szegény színház „rendszerének” kialakulásához elvezetett, 

s ekkor artikulálódott az a program is, amely Grotowski megfogalmazásában: 

… a kutatás az organikus reakciók és később egységes struktúrává szerveződésük területén. Ez 

volt az, ami megnyitotta társulatunk, úgy gondolom, leggyümölcsözőbb kalandját – a kutatást 

a színészi játék szférájában.
37

 
 

Ennek ellenére, véleményünk szerint a „Shakuntala” kísérleteit követően hátra van még egy 

újabb fontos tapasztalat, amely – a lengyel nemzeti romantikával való találkozás mellett, 

illetve azzal együttesen – jelenti a színházi szertartás lehetőségének tényleges felismerését, s 

ezzel a kutatások első szakaszának „lezárulását” is. 

 

Ősök - Adam Miczkiewicz drámai tetralógiája nyomán 

            bemutató: Opole, 1961. június 18. 

Az előadás alapjául szolgáló drámai tetralógiát, mint a lengyel romantika kulcsfontosságú és 

emblematikus művét tartja számon a lengyel irodalomtudomány. A narratíva szempontjából 

csak nagyon lazán egymáshoz kapcsolódó művek ráadásul nem is sorrendben születtek meg, 

ami kapcsolódásukat még inkább fellazítja. Elsőként a második és a negyedik mű készült el, 

majd ezeket követte a harmadik, s a töredékben maradt első rész csak a szerző halála után 

látott napvilágot. Ennek következtében, a tetralógiának kettős tartalmi centruma alakult ki. Az 

egyik középpont – az első és negyedik rész centruma – egy ősi litván népszokásra épül, amely 

szerint a parasztok évente egyszer megidézik őseik szellemét, túlvilági sorsukon könnyítendő 

étellel kínálják őket, s beszámolnak nekik evilági dolgaikról, stb. Ennek a szertartásnak a 

szövetén jelenik meg a főalak, Gustaw, aki a szertartás során egykori mesterének mesélve éli 

újra gyermekkorának eseményeit, ifjúkori szerelmének történetét. Egykori mestere arra 

biztatja, hogy ne saját bajaival veszkődjön, hanem az emberiség javára válva keresse a 

boldogulását, Gustaw azonban nem fogadja meg a tanácsot, hanem öngyilkos lesz, ám a 

halálban sem talál megnyugvást. A másik középpont – lényegében a harmadik rész centruma 

– a Gustaw-alteregóként megjelenő Konrad köré szerveződik. Ebben a részben Gustaw egy 

cári börtönben veszti életét, s így lép a színre Konrad, aki új forradalmat szít a cári önkény 
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ellen, s a temetőben az ősöket szólongató nép előtt úgy jelenik meg, mint aki nem hal meg 

mindaddig, amíg a zsarnokságon bosszút nem áll. 

Mindezt annak érdekében vázoltuk fel az eddigiekhez képest kissé részletesebben, hogy 

rávilágíthassunk, mennyire alkalmas kiindulópontul szolgál az anyag az ekkor már a színházi 

szertartás lehetősége után kutató Grotowski és munkatársai számára. Hiszen egyrészt maga a 

munka alapjául szolgáló mű is egy szertartás szövetére épül, másrészt pedig olyan emberi 

értékekkel foglalkozik, amelyeknek érvényessége minden kor, minden társadalom számára 

fontos kérdés. A társulat számára pedig a saját hivatásukról, és az azzal kapcsolatos 

áldozatvállalásról való gondolkodás lehetősége is volt egyben. Ráadásul az anyagot saját 

nemzetük irodalmában lelik fel, amely forrás stílusában és hangvételében is közel áll az 

alkotókhoz. Mondhatni, telitalálat. 

A színpadi szövegkönyvet készítő Grotowski egységesebb és természetesen egy átlagos 

időtartamú előadásban megvalósítható történetfolyammá alakította a művek láncolatát, 

amelyhez Shakespeare-től, Jean Paultól és Miczkiewicz bevezetőjéből származó idézeteket is 

felhasznált. 

A színrevitel során, radikálisan folytatódott tovább a színpad-nézőtér viszony felbontása. 

Jerzy Gurawski ezúttal a lehető legmesszebb ment ezen a téren: a színházterem teljes 

területén, elszórtan és egymástól függetlenül helyezte el a nézők székeit, s ezek alapterületén 

kívül lényegében mindent játéktérnek tekintett. Ennek következtében a „nézőtér” 

atomizálódott, mondhatni megszűnt, az egyes nézőket úgy vette körül a játék, mint szigeteket 

a tenger.  

                  (3) 



51 

 

          

 (4) 

Ez a megoldás természetesen azt a célt szolgálta, hogy az egyes nézők minél könnyebben 

aktivizálhatók legyenek az előadás során. Ilyenformán az egész előadás, mint a színészek 

„kórusa” működött, amelyben hol az egyik vagy másik színész, hol a színészek egy kisebb 

csoportja kapott szólisztikus szerepet, akik a történet folyamatát továbbvitték, s egyben a 

nézők számára is megadták a szükséges „fogódzókat” és a játékban való részvételre irányuló 

inspirációt is. 

A témából, a szertartás-jellegből és a nyelvezetből eredő emelkedett hangvételt a jelmezek 

rendszere és a kellékek ellenpontozták. Nem csupán a triviális, a hétköznapi életből a nézők 

számára ismerős tárgyak, ruhadarabok keltették ezt a hatást, de a használatukból eredő 

metamorfózisuk is. Gustaw például egy ócska ágyterítőt viselt romantikus köpeny gyanánt, a 

Pap palástja valójában egy paplan volt, stb. az egész jelmezrendszer egy falusi mulatság 

jellegét sugallta. Egy furcsa kettősség jött létre ezáltal, amely nem csupán groteszkké 

transzponálta az emelkedettséget, de az illúziókeltésre irányuló törekvéssel egyidejűleg 

hangsúlyozta az előadás játék-voltát, a színház mimézis-jellegét is. S mivel ez a kettősség 

egyidejűleg valósul meg, nem az illúziókeltés és az elidegenítés váltakozásával 

jellemezhetjük, hanem egy új, egységes színházi hatásnak tekinthetjük. 
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Gustaw-Konrad kettős szerepében például Zygmunt Molik egy partvist emel a vállaira, a 

kereszten függő Jézust formázva, s így mozog a nézők között, miközben Konradként éppen 

felvállalja a hazájáért vívott harcot, s megesküszik a bosszúra. Indulatai, küldetéstudata, 

vállalása nagyszerű, mert őszinte és hiteles, ám a partvis jelenléte a kereszt funkciójában, a jel 

megszületésével egyidejűleg teszi nevetségessé, gúny tárgyává is a csodálat tárgyát. 

A korábbi produkciókkal kapcsolatban említettük már Grorowski érzékét és vonzódását a 

groteszk és az ellenpontos szerkezetek iránt. Ezúttal azonban valami más történt, amit talán a 

játékmód révén megvalósuló (tehát nem az írott anyag által hordozott) groteszk hatásnak 

nevezhetünk, és amit a később kialakuló, „gúny és apoteózis dialektikájaként” ismertté vált 

színészi hatás első csírájának tekinthetünk. Jelentős fejlődés árán jut majd el addig, amíg a 

színészi hatást és az előadás egészének hatásrendszerét is alapvetően meghatározó 

jellegzetességgé válik, ám legfontosabb alkotóelemei: a magasztosság (1) és a kigúnyoltság 

(2) egyidejű (3) jelenléte már ebben a mozzanatban is fellelhető, okkal tekinthetjük tehát a 

„gúny és apoteózis dialektikája” kezdeti megjelenésének. 

Nem csupán azért érezhetjük indokoltabbnak tehát a mindenképpen kényszerű „szakaszhatár” 

ehelyt való meghúzását, mert itt történt meg a kutatás találkozása a lengyel romantikával, 

hanem azért is, mert a szegény színház „rendszerét” kialakító, alapvető területek: a színész-

néző viszonylat, a térképzés és a színészfejlesztés területén végzett tevékenységhez ekkor 

csatolódik a színészi hatás kérdésköre is. Ez pedig hamarosan elvezet majd a játékmetodika 

problematikájának alaposabb vizsgálatához, s a technikai fejlesztés által támogatottan, 

végezetül a „szent színész” jelenségének megszületéséhez. 

Mindezen eredmények mellett azonban rendkívüli fontosságú az a tapasztalat is, hogy a 

színházi szertartás lényege nem egy valaha létezett ceremoniális vagy rituális esemény 

újrajátszásában rejlik, hanem abban, hogy a színjátéknak, mint „emberek közötti 

megtörténésnek”
38

 kell szertartássá alakulnia. Annak a tapasztalata volt ez, hogy az előadás 

szertartásszerűsége nem a drámai tetralógia szertartásra épültségén múlott, hanem a 

színrevitelnek ehhez a szertartásra épültséghez való viszonyán.  

Az előadásban az általánosan elfogadottal való játék és átértelmezés motivációja az, amely 

segít bennünket, hogy a rítustól egy nagyon kívánatos és racionális távolságba kerüljünk. A 

szekularizáció perspektívájából a rítus nem egy különös mágia, hanem csupán egy tréfa, egy a 

                                                 
38

  Bécsy Tamás terminológiája 
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mágiával való játék csupán. Mi is távolságot akarunk tartani a romantikus attitűdtől, 

átvilágítva azt a modern, dialektikus tudattal.
39

  

Sem Grotowski, sem munkatársai nem tesznek többé „felesleges” kitérőket, nem tárnak fel 

újabb, járható vagy járhatatlan zsákutcákat, az „Ősök” produkciója után a kutatások 

egyértelműen ennek szellemében folytatódnak majd tovább. 

Ugyanakkor a lengyel romantikával való találkozás új mederbe terelte a színház funkciójával 

kapcsolatos gondolkodást, közelebbről a színházi szertartás megalkotása érdekében, a 

szövegkezelés terén folytatott tevékenységet is.  

De némi távolságban kívánjuk tartani magunkat az iskolás asszociációktól is, amelyeket 

Mickiewicz valódi jelentőségének és munkásságának az oktatás hagyományaiban való 

elcsépelése okozott.
40

  

Az előzőekkel összhangban, ez egyértelműen jelöli ki azt az utat, amelyen a huszadik századi 

színházi szertartás az értékek érvényességének vizsgálata által valósítható meg. Még akkor is 

így van ez, ha később ez a szertartás nem minden esetben ennek az irodalomnak a talaján 

készülő előadások által jön is létre. Az „Ősök” című produkción való munka során 

fogalmazódott meg tehát az értékek és az értékeket hordozó szövegek kezelésében a 

későbbiek során is megnyilvánuló alkotói attitűd, amelyet – korábbi megállapításait folytatva 

–  Ludwik Flaszen, az előadás műsorfüzetében így foglalt össze:  

Grotowski produkciója meg akar óvni mindent, ami a modern szkepticizmus és 

hagyományrombolás rosszindulatú erői közepette még megvédelmezhető. Nem elsősorban, 

mint hagyományt, hanem, mint a hagyomány lényegének közvetlen és mai tapasztalatát; 

tagadva a rítust az iróniával, devalválva a romantikát, az egyén szembe találja magát azzal a 

ténnyel, hogy az igazság sohasem végérvényessé merevült formában jelenik meg.
41

 
 

Az „Ösök” munkájából szerzett tapasztalatokkal tehát lezárult a színházi természetű kutatás 

első szakasza, amelyet közkeletűen az autonóm színház kutatásának szokás nevezni. 

Mindössze két évad telt el azóta, hogy Grotowski és társulata belefogott az „opolei kalandba”.  

                                                 
39

  „Dziady. A Commentary on Jerzy Grotowski’s Production” – Ősök. Kommentár Jerzy Grotowski 

produkciójához – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-

Wroclaw 2010. 66. oldal. 

40
  Ugyanott, mint a 39. lábjegyzettel jelölt idétünk. 

41
  Ugyanott, mint a 39. lábjegyzettel jelölt idétünk. 
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I.3. A szegény színház felé: 

 

Az első két évad útkeresésekkel teli, s az első eredményeket hozó munkáját követően, a 

társulat tevékenysége fokozatosan koncentrálódott az első szakaszban meghatározott 

területekre: az elméleti megalapozásra, a modern színháti rítus megteremtésére s az ezzel 

kapcsolatos módszertani problémákra, majd ugyancsak fokozatosan szűkült tovább az igazán 

meghatározó kérdéskörre, a színész munkájával kapcsolatos kísérletekre. Jól jellemzi ezt az 

1962-től nagyjából 1970-ig tartó időszakot, hogy e nyolc év alatt ugyanúgy öt produkció 

készül el, mint az első szakaszt jelentő két esztendő során, s ezt a sort mindössze néhány 

nyilvános próba egészíti ki, amelyet a társulat, a „Hamlet”-en végzett kísérletek okán tartott. 

Ha emellett azt is figyelembe vesszük, hogy az első szakasz idején a társulat egyéb, általunk 

nem tárgyalt produkciókat is készített, s arra is felfigyelünk, hogy a második szakaszban az 

ilyen produkciók fokozatosan „elfogynak”, viszont egy-egy produkciónak több változatát is 

bemutatták, arra következtethetünk, hogy a produkciós tevékenység egyre jobban 

alárendelődött a kísérleteknek. Mondhatni, fokozatosan kialakult az az aktivitás, amelyben a 

főszerepet a kísérleti munka vette át, és a produkciók, mint „produktumok” csak, mint a 

kísérletek „melléktermékei” jöttek létre, az előadások pedig – a társulat számára – a kísérletek 

eredményeinek végső, közönség előtti kipróbálására szolgáltak.  

Ezen tendenciák mellett ennek a második szakaszban folyó tevékenységnek még két alapvető 

jellegzetességét állapíthatjuk meg. Az egyik, hogy egyre tudatosabbá válik, s ezért egyre 

jobban felerősödik az a törekvés, hogy a „negatív út” szemléletének megfelelően a színjátékot 

„saját, tulajdon lényegére” redukálják, vagyis a „gazdag színház” eszköztárának alkalmazása 

helyett a színházi hatást minél nagyobb mértékben a színészi cselekvésből vezessék le. A 

másik pedig, hogy a színészi munkában, s ezzel együtt a színészképzésben is, egyre nagyobb 

teret kap az improvizáció. Ennek megfelelően persze nem csak a színészek munkája alakul át, 

hanem átértékelődik a rendező szerepe is, és Grotowski, aki korábban „a stratégák 

szenvedélyességével” rendezte előadásait, mindinkább felcseréli irányító, „dirigens” szerepét 

egy sajátos „strukturáló” és „segítő-értelmező-visszajelző” szereppel, amely, mint rendezői 

attitűd, szintén tanulságos és alapvető fontosságú a végeredmény szempontjából. 
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Ezen általános jellegzetességeket előrebocsátva folytassuk tovább a produkciók sorának 

áttekintését! 

 

Kordian – Juliusz Słowacki drámája nyomán 

                   bemutató: Opole, 1962. február 13. 

Azok számára, akik a mi színházunk tevékenységét csak egy kicsit is ismerik, ez a bemutató 

nem jelent meglepetést. Nem, mert azok a színészek, akik már megkísérelték Mickiewicz 

drámai poémájának, az „Ősök”-nek színrevitelét, most ugyanezt próbálják meg a 

„Kordiannal”,  a nemzeti romantika egy másik mesterművével, Słowacki drámájával.
42

  

Így kezdi Ludwik Flaszen a következő produkció ismertetőjét. S amennyiben figyelembe 

vesszük, hogy mindez a közönségnek szólt, rendben valónak is mondhatjuk, ám saját 

vizsgálódásunk szempontjából semmiképpen sem fogadhatjuk el. Mert, ahogyan a színházi 

kutatás során sohasem készült két produkció ugyanazon a módon, a „Kordian” esetében is 

jelentős kísérleteknek és felismeréseknek lehetünk tanúi. Elsőként mindjárt annak, hogy a 

produkció ezúttal nem egy szertartást hordozó szöveganyagra épült, amint az az „Ősök” 

esetében történt. 

A darab misztikus bevezetője után a fiatal főhős, Kordian öntudatra ébredésének folyamatát 

ábrázolja. Romantikus, ám egyben szürrealisztikus képek sorozatába, majd egy – az 1830-as 

népfelkelés eseményeivel analóg – cár elleni lázadás és gyilkossági kísérlet középpontjába 

helyezi Kordiant: az ő feladata lenne megölni a cárt. A döntő pillanatban azonban a cár 

hálószobájának ajtaja előtt Kordian összeroppan és elájul, az összeesküvést tehát leleplezik, és 

a főhős elmegyógyintézetbe kerül, majd halálra ítélik, de remény van a kegyelemre is, ám, 

hogy a kegyelem időben érkezik-e még, azt nem tudjuk meg. 

Az előadás szövegkönyvét készítő Grotowski a dráma anyagát az „őrültekháza-jelenetbe” 

forgatta be, de nem csupán úgy, hogy keretként alkalmazta ezt a jelenetet, hanem ezt tette az 

előadás minden eseményének alapszövetévé is. Vagyis Kordian egész története saját vízióinak 

sorozatában jelenik meg, amelyet időről időre megszakítanak a „valóságos helyszín”, az 

                                                 
42

  „Kordian. A Commentary on Jerzy Grotowski’s Production” – Kordian. Kommentár Jerzy Grotowski 

produkciójához – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-

Wroclaw 2010. 74. oldal. 
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őrültek házának eseményei. Valami hasonló történik tehát, mint Weiss „Marat / Sade”-jában, 

de meg kell jegyezni, hogy a Kordian bemutatója évekkel előzte meg Weiss darabját, tehát 

semmiképpen sem tekinthető „plágiumnak”. 

Ezt a dramaturgiai megoldást erősítette fel a játéktér kialakítása is: az egész előadóteret 

emeletes vaságyakkal „kórteremnek” rendezték be, a nézők ezeknek a vaságyaknak az alsó 

szintjén helyezkedhettek el, a színészek játéka pedig a szabadon maradt terekben, illetve az 

ágyak felsőbb szintjein zajlott. 

             (5) 

Mindebben nem csupán azt kell meglátnunk, hogy az „Ősök”-höz hasonlatosan sor került a tér 

teljes felbontására, a színészek és nézők totális „összekeverésére”, s nem csak azt, hogy ez 

még azzal is fokozódott, hogy az „összevegyítés” kiterjedt a harmadik dimenzióba is, hiszen a 

színészek gyakran játszottak a nézők feje felett is. Fontosabb ezeknél az a mozzanat, hogy a 

tér kialakításából és a dramaturgiából szinte egyenesen következett a nézők „szerephelyzetbe 

kerülése”, az, hogy mindenféle külön aktivitás nélkül, maguk is a tér részévé, „ápoltakká” 

váltak a játék során. Az „Ősök” esetében még bele kellett illeszteni őket a parasztok 

szerepébe, s a játékban elvárták és inspirálták – sőt instruálták – a tőlük elvárt aktív 

közreműködést, ezúttal viszont ez a szerephelyzet már gondolati síkon és szinte 

„automatikusan” jött létre. Igaz ugyan, hogy az egyes nézők aktív cselekvését a „Kordian” 

során is provokálták még, ám messze nem olyan mértékben, mint korábban, továbbá a játék 

lezajlása és kimenetele korántsem függött annyira a nézők közreműködésétől, mint korábban. 

Jól jelzi ez a nézőkkel való kapcsolat további fejlődését, s ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 
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„Kordian” volt az utolsó produkció a kutatás során, amelyben a nézőket cselekvő részvételre 

inspirálták. 

Arra is fel kell figyelnünk, hogy jelentősen megváltozott a társulatnak a közönséggel 

szembeni attitűdje is. A Majakovszkij-művek alapján készített „Buffó-misztérium” kapcsán 

már említettük, hogy az előadás éles konfrontáció volt a társulat emberi-művészeti világlátása 

és a nézők elvei és ízlése között, amely egyben fenntartotta, sőt megerősítette a színészi és 

nézői funkciók elkülönítődését is. Ezúttal, a határozott szembenállás és bírálat helyett, az 

azonosulással, az azonosítással találkozhatunk, amely a nézőket mintegy beemelte az előadás 

szerkezetébe, s bár nem szüntette meg e két minőség elhatárolását, mindenképpen egyfajta 

közösséggé szervezte a jelenlévőket. Ezt eredményezte ugyanis, hogy a nézők „ugyanolyan” 

ápoltakká váltak, mint a szerepek pozitív csoportja, s maga Kordian is, és egyaránt szemben 

álltak a szerepek másik csoportjával, akiket az elmegyógyintézetiek másik pólusa, az orvos és 

az ápolók (illetve az ezek alteregójaként megjelenő negatív alakok: a cár stb.) képviseltek. 

Fontos állomás ez a két jellegzetesség azon az úton, amely végül a szegény színház nézőhöz 

való viszonyának végleges kialakulásához vezet majd. 

Folytatódott a „gazdag színház” eszköztárának redukálása is. A jelmezek és kellékek zöme az 

elmegyógyintézetben lehetséges, reális tárgyakból – kényszerzubbonyokból, lavórokból, 

szikékből, stb. – született meg, és csupán egy-egy tárgy – például a cári korona, a pápai tiara 

vagy a különböző fegyverek – jelentett kivételt ez alól. Ezek azonban csak fokozták a játék 

egészének víziószerűségét. 

Újabb, s ezúttal már sokkal kiforrottabb formában való megjelenését tapasztalhatták meg a 

nézők a később a „gúny és apoteózis dialektikájaként” emlegetett, kettős színészi hatásnak is, 

amelyet éppen az előző előadás kapcsán említettünk először. 

A pápánál tett látogatás víziója után a beteg Kordian hirtelen rohamot kap, önkívületbe esik, 

és görcsbe merevedve zuhan az ápolók karjaiba, akik magasra emelve viszik át a téren, 

miközben Kordian monológja szavait hadarja. Az egyik ápoló gumiszalaggal elszorítja a 

karját, és a kiömlő vér számára előkészített edénykével várakozik mellette. A Doktor felveszi a 

szikéjét és nekilát, hogy eret vágva segítsen a betegen. A rideg, tárgyilagos akció 

ellenpontozza Kordian eufórikus lelkesültségét, amelyben élete legnagyobb vállalását teszi. 

Végül ordító hadarása rekedtes suttogásba fordul, s ekkor a Doktor beledöf a szikével, és 
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Kordian felordít: „Emberek! Winkelried 
43

 él! Lengyelország a nemzetek Winkelriedje!” – és 

beszél tovább, miközben az Ápoló elpakol a műtét után, Kordian pedig felébred őrült 

ájulásából, és csendes, fáradt hangon kezdi híres monológját: „Lengyelek…”. A személyiség 

önfeláldozásának jelenete az orvosi beavatkozás prózaiságával párosul; a betű szerinti vér 

keveredik az átvitt értelművel, a lélekben szenvedő a valóban, fizikailag szenvedővel, a 

valóságos a képzeletivel, a drasztikus és véres a költőien felemelővel.
44

 
 

Az említett megoldások – a színész-néző viszony térbeni és tartalmi fejlődése, a színházi 

eszköztár további redukálódása, és a „gúny és apoteózis dialektikája” irányába tett újabb lépés 

– jelentős különbségek az „Ősök”-höz képest. Ezek, valamint a tapasztalatokból levont 

konzekvenciák – például a nézők aktivizálásáról a továbbiakban történő lemondás – új 

szakaszt nyitottak a Szegény Színházhoz vezető úton. Valószínűleg ennek a kivetítődését 

fedezhetjük fel abban is, hogy a bemutató után két héttel a „Tizenháromsoros Színház” 

társulata szükségesnek látta az általuk végzett tevékenység lényegének formális kifejezését is, 

és nevét „Tizenháromsoros Színház-Laboratóriumra” változtatta meg. 

 

Akropolisz – Stanisław Wyspiański drámája nyomán 

                      bemutatók: 1. változat: Opole, 1962. október 10. 

                                       2. változat: a Wrocław – Poznań – Gliwice – Katowice turnén,  

          1962. november 24-én 

    3. változat: Opole, 1964. június 10. 

    4. változat:  Wrocław, 1965. január 16. 

    5. változat:   Wrocław, 1967. május 17. 

Nagyjából fél évvel az „Akropolisz” bemutatása előtt, a „Journal De Geneva” 1962. április 

26-i számában a következők jelennek meg: 

Miért, - kérdezi Grotowski – hogy saját romantikus drámáink közül használunk fel műveket? 

Mert ezek bővelkednek archetípusokban. Mint a nagy tragédiák mindegyike, Mickiewicz, 

Słowacki, Wyspiański művei is a saját koruk emberének titkos gyötrelmeit fejezték ki. Ám 

                                                 
43

  Winkelried svájci szabdsághős, aki az ura ellen vetett dárdákat összenyalábolva a saját testébe irányította, így 

mentve meg a saját halála árán a vezérét. 

44
  Ludwik Flaszen: „’Dziady, Kordian, Akropolisz’ w Teatre 13 Rzedów” – Az „Ősök”, a „Kordian” és az 

„Akropolisz” a Tizenháromsoros Színházban – Pamietnik Teatralni 1964. No 3/51. – in: Grotowski’s Laboratory 

by Zbigniew Osiński and Tadeusz Burziński, Interpress Publishers, Warsaw, 1979. 24-25. oldal. 
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poétikus munkáik igen sajátos történelmi környezetben születtek meg, amelyek valamiféle 

páncélként viselkedve, lerombolják a szavaik frissességét és vitalitását. Visszahelyezve ezeket 

a drámákat a múltba, elfeledjük, hogy azok az ősi, kollektív tapasztalatok összegződései. 

Pedig pontosan ezek a tapasztalatok azok, amelyeket mi vizsgálat tárgyává kívánunk tenni. A 

néző és a mítosz közötti durva konfrontáció feltételeit kívánjuk megteremteni. Azért, hogy a 

nézőnek le kelljen vetnie gondolkodásbeli és ideológiai előítéleteinek szokásos beidegződéseit. 

(…) Blaszfémiával vádolnak bennünket. Mindamellett ez a blaszfémia egy technika csupán, az 

egyetlen mód, amellyel igazságot szolgáltathatunk a múlt szerzőinek. Ami visszaadhatja a 

vitalitásukat annak demonstrálása által, hogy az igazságok ma is élőek, hogy a tizennyolcadik 

századi lengyelek konfliktusai, reményei, de még az ostobaságai is ugyanazok, mint a 

maiaké.
45

  

Mindez tökéletesen indokolja, hogy amikor a következő produkcióban összegezni kívánták az 

eddigi – különösen az „Ősök” és a „Kordian” című produkciókból szerzett tapasztalatokat, 

Wyspiański „Akropolisz”-át választották munkájuk alapanyagául, s úgy kezelték a művet, 

amint az a nyilatkozatból is kiderül.  

Wyspiański drámája szerint Nagypéntek éjszakáján megelevenednek a krakkói Wawel 

festményei és falikárpitjai, s a rajtuk ábrázolt, a görög és keresztény mitológiából származó 

alakok újrajátsszák a velük kapcsolatos mítoszokat. Ennélfogva a mű az ókori Mediterraneum 

civilizációjának sajátos panorámáját adja. Az elmondottak alapján logikus, hogy az előadás 

szövegkönyvét készítő Grotowski és az előadást vele együtt rendező Józef Szajna is, ezt a 

panorámát a saját koruk civilizációjába helyezték bele, ami pedig nem volt más, mint a 

krematóriumok civilizációja. 

Az előadás szövete tehát egy koncentrációs tábor költői parafrázisa volt, amelyben a foglyok 

sajátos vízióiként jelentek meg a különböző mitologikus alakok és történetek. Így kel életre 

Paris és Heléna, a trójai háború, Jákob harca az Angyallal, Jákob és Ézsau története, stb. 

Csakhogy, amíg az eredeti dráma a Feltámadással és Jézus apoteózisával zárul, az előadást a 

foglyok extatikus felvonulása zárja, amelynek végén sorra eltűnnek a krematóriumot 

jelképező emelvényben, s csak egy szenvtelen hang közli: „Elmentek… és spirálként száll fel 

a füst”. Ekként szembesítődnek az ókori civilizáció öröknek tartott értékei a huszadik század 

realitásaival. 
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  Journal De Geneva, Genf, 1962. április 26. szám. – in: Tulane Drama Review T – 27. Reprint in New Orleans 

1965. tavasz, 186. oldal. 
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Szembetűnő különbség az eddigi előadásokhoz képest – és előlegezzük meg: a továbbiakhoz 

képest is – hogy ezúttal nem egy központi hős és környezete szembeállításával megy végbe ez 

a szembesítés, hanem egy, hagyományaihoz és értékeihez ragaszkodó közösség kerül egy 

olyan extrém (de ezzel együtt jellemző) helyzetbe, amely egész létével és működésével 

(meg)tagadja ezen értékek létezését és realitását. Noha az értékek vizsgálatának ez a 

megközelítése a későbbiekre nézve zsákutcának bizonyult, ám mégis ez a tapasztalat vezetett 

annak a felismeréséhez, hogy a cél elérése megkívánja a két pólusnak (az értékhordozónak és 

a környezetének) a játékban, színpadi alakok általi megjelenítését, amelyet ezúttal a 

koncentrációs tábor, mint „általában vett környezet” nem tudott biztosítani. 

Ezzel együtt az „Akropolisz” sikeresen összegezte az előző eredményeket. A játékot egy 

központi térben játszották, amelyet a nézők minden oldalról körülültek.  

                      (6) 
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                    (7) 

A nyitott térforma tehát leegyszerűsödött, amennyiben már nem törekedett a nézőtér 

„atomizálására”, s a játék ugyanakkor lemondott a nézők cselekvő részvételéről is. Ezzel 

szemben, a játéktér nyitottsága egy igen erőteljes, a játékmód által biztosított elvi 

elhatárolódással párosult, amennyiben a nézőket az „élők” csoportjának, míg a játszókat a 

„már halottak” csoportjának fogták fel, „akik már túl vannak a legvégső tapasztaláson”. S 

amint tudjuk, e két világ között nincs átjárás. Így a nézők „passzív szerephelyzetéről” 

beszélhetünk már, amely egyelőre még kevéssé konkrétan és intenzíven jelenik meg, mint 

színpadi hatás, de már értelmezetten, s minden „aktivizálási törekvéstől” megtisztultan 

valósult meg. Ennek a „passzív szerephelyzetnek” a megjelenése pedig olyan, a további 

előadások során már állandósuló változást eredményezett, amelyet Flaszen egyszerűen így 

foglal össze: 

Az „Akropolisz”-t követően a Laboratóriumszínház előadásai már nem általában a 

közönségnek, hanem az egyes embereknek, a közönség minden tagjának szóltak.
46

  

Ugyancsak az „Akropolis” ment ezidáig a legmesszebbre a „gazdag színház” eszköztárának 

lebontásában is. Minden kelléknek, a környezet minden elemének, minden vizuális és 

akusztikus hatásnak a koncentrációs tábor környezetét jelző csövekből, munkaeszközökből 
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  Ludwik Flaszen: „Grotowski és a hallgatás” – in: Színház, 2009. szeptember, XLII. évfolyam 9. szám, 21. 

oldal. Fordította: Szántó Judit. 
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(például talicska, kalapácsok, stb.) illetve egyéb, reálisan elképzelhető tárgyakból (például egy 

bádog fürdőkád, stb.) kellett a színészi játék révén megszületnie. Ám a színészi játék nem 

csupán ennek eredményeként értékelődött fel. A színészek például, a minden egyéni 

sajátosságot összemosó láger-egyenruha stilizált változatának egységesítő hatását úgynevezett 

arc-maszkok (facial masks) „viselésével” egyénítették, amiket a saját arcizmaik segítségével 

hoztak létre, s az előadás során végig meg is tartottak, eltorzult, erejük és értelmük utolsó 

morzsáit fogyasztó „egyéniségekre” bontva a foglyok arctalan tömegét. Fontos azonban 

tudnunk ezzel kapcsolatban azt is, hogy ezek a maszkok nem csupán az izmok által, mintegy 

mesterségesen kialakított, állandó külső formák voltak, hanem szoros kapcsolatban a színész 

belső folyamataival, állandóságuk ellenére azok folyamatos kifejeződését is biztosították. 

Az arc-maszkok az „Akropolisz”-ban nem formai okokból konstruált, megfagyott alakzatok 

voltak, hanem közvetlenül kapcsolódtak a sajátos körülmények között létező személy belső 

logikájához. (…) Minden színész egy sajátos belső mintát ismételve fedezte fel a saját arc-

maszkját, s engedte, hogy az „megformázza magát” az arcán, a ráncaiban. Lényegében azt a 

folyamatot követték le, amely az életben is végbemegy, amikor az ember arca egy bizonyos kor 

után maszkszerűvé kezd válni a sokszor megismétlődő reakcióktól, amelyek ráncokat vésnek 

az arcára. Következésképpen, a mód, amellyel Grotowski színészei kialakították az arc-

maszkot, közvetlenül kapcsolódott az egyén belső logikájához. Másként szólván ahhoz, amit 

Sztanyiszlavszkij belső monológnak nevezett.
47

  

De ez csak egyetlen, kiragadott példa a számtalan képi és hanghatásból, amelyről bőségesen 

beszámolnak a korabeli kritikák és fotók valamint a visszaemlékezések
48

 is. A színészi 

játékból levezetett hatások immár tehát uralkodóvá váltak az előadásban. 

A produkciót az „önmagunk elégségessége” (self-sufficiency) alapelvének szigorú 

betartásával alkották meg. A legfőbb parancs ez volt: semmit sem lehet használni a játék 

során, ami kezdetben nem volt jelen. Adott néhány ember és bizonyos számú tárgy 

összegyűjtve a teremben. Ennek kell elegendőnek lennie, hogy megteremtődjenek az előadás 

körülményei és szituációi, a képi és hanghatások, az idő és a tér. (…) A szegény színház: a 

lehető legkevesebb számú tárgynak, a színészek által történő különféle használatából eredő, 
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  Thomas Richards: At Work with Grotowski on Physical Actions – Munkában Grotowskival a fizikai akciókon 

– Routledge, London-New York, 1993. 25-26. oldal. 
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  Az előadások hangzásvilágának különlegességeiről pl. részletesebben lásd még Ludwik Flaszen: „Grotowski 

és a hallgatás” – in: Színház, 2009. szeptember, XLII. évfolyam 9. szám, 18-20. oldal. Fordította: Szántó Judit. 
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mágikus átalakulása által, a kellékek multifunkcionális „játékán” keresztül a hatás 

maximumát elérni. Csupán a kézügybe esőnek a használata által, egy egész Világot alkotni.
49 

A legfontosabb mozzanat azonban talán mégis az volt, hogy ebben az előadásban jelent meg 

először az improvizáció, mint játékelem. Az előadás végén, a foglyok extatikus felvonulása 

volt ez, s még természetesen messze van attól, hogy kizárólagos játékmódként működjön, 

amellyel minden színész él a játék során. Itt még közös, csoportos improvizációt látunk, s 

csupán az előadás végén, egy kollektív érzés, lelkiállapot megjelenítésére. Ebben a 

dramaturgiai pozícióban az improvizáció végpontja, kimenetele nem indított el további 

színpadi eseményeket, vagyis nem kellett egy meghatározott jelentésű dramaturgiai pontra 

„megérkeznie”, tehát az improvizáció még meglehetősen szabadon kezelhető lehetőség volt.   

Viszont mégiscsak ez a befejezés indította el a társulat munkájában az improvizáció 

kérdéskörének vizsgálatát, s alapozta meg a szegény színház játékmódjához olyan szervesen 

hozzátartozó improvizációs metodika létrejöttét. Mindez már erősen kezd közelíteni 

Grotowskinak ahhoz a régen dédelgetett ideájához, hogy a színész nem „előad” vagy 

interpretál egy szerepet, hanem „sámánként” önmaga tartalmait vetíti ki a cselekvéseiben. Ez 

az a mozzanat, ami sok kísérlet után, letisztultan és tökéletesedett formában a „totális 

cselekvés” elnevezést kapja majd.  

Az is beszédes apróság ugyanakkor, hogy Ludwik Flaszennek az előadásról szóló, idézett 

írásában jelenik meg először a „szegény színház” kifejezés,
50

 amely nemsokára a társulat által 

kidolgozott színjátéktípus általános elnevezésévé válik. 

 

Dr. Faustus tragikus históriája – Christopher Marlowe drámája nyomán 

             bemutató: Opole, 1963. április 23. 

Amint az a „Kordian” esetében is történt, a színpadi szövegkönyv elkészítésekor Grotowski 

ezúttal is az eredeti dráma egyik jelenetébe ágyazta be a cselekményt. Ez a jelenet Faustus 

gyónási jelenete volt, a darab végén, s ennek a gyónásnak alkalmából elevenedtek meg a 
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  Ludwik Flaszen: „’Dziady, Kordian, Akropolis’ in the Teatr 13 Rzedów” – Az „Ősök”, a „Kordian” és az 

„Akropolis” a Tizenháromsoros Színházban. – Pamietnik Teatralny, 1964. No. 3 / 51. p 220. in: Ludwik Flaszen: 

Grotowski & Company, Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-Wroclaw 2010. 92-93. oldal. 
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  „A szegény színház” egyben az idézett teljes szöveg Akropoliszról szóló fejezetének egyik alcíme is. Fontos, 

hogy itt – a 49. idézetünkben – a fogalomnak csupán a megjelenésére és annak körülményeire kívántuk a 

figyelmet felhívni. Nem definícióját adni tehát a szegény színház fogalmának, amely, mint a színjátéktípus 

későbbi elnevezése, sokkal komplexebb jelentéssel bír, mint az itt elmondottak. 
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lázadó professzor életének különböző eseményei. Mindjárt a gyónás elején azonban Faustus 

megfordítja az értékrendet, bűnnek tételezi a teológiai tanulmányait, s erénynek az ördöggel 

kötött szövetségét, amely hozzásegítette a világ dolgainak megismeréséhez. Jelentősen 

megváltozott az eredeti darab dramaturgiája is, ugyanis a gyónás szövetén nem az eredeti 

sorrendben és nem is azonos súllyal jelennek meg Faustus „csodatevései”, majd egyre 

alpáribb és sekélyesebb „csínyei”. Nagy hangsúlyt kap a játék elején a szerződés mozzanata – 

a huszonkét jelenetből a tizenegyedikben következik be a szerződés aláírása – majd az ezt 

követő epizódok sora a pápánál tett látogatással, a pápa pofonütésében csúcsosodik ki. Így a 

jelenetsor Faustot, mint a világ sorsáért egyre nagyobb felelősséget érző lázadót mutatja be. 

Végül a Károly császárnál tett látogatás vezet vissza a gyónás síkjára, és bekövetkezik Faustus 

elkárhozása, amely ebben a felfogásban Isten közönyösségének bizonyítékává válik, így 

Faustus elkárhozása lényegében mártíromságként értelmeződik. 

Láthatjuk tehát, hogy Grotowski nem csupán dramaturgiailag dolgozta át Marlowe drámáját, 

de tartalmi szempontból is az ellentétébe fordította. Gyakorlatilag a saját, közösségi tartalmaik 

kimondására használta fel Marlowe szövegét, központi kérdéssé téve a teremtő felelősségét a 

teremtmény iránt. A színház autonomitásának ez a radikális képviselete természetesen óriási 

vitákat kavart, komoly felháborodást keltett; ugyanakkor mások – például a Nemzetközi 

Színházi Intézet X. Kongresszusának Varsóban ülésező résztvevői – a világ egyik 

legjelentősebb kísérleti színházi alkotásának tartották, s meg is hívták a produkciót az 1964-es 

Nemzetek Színháza találkozóra, Párizsba. A felháborodás okai nyilvánvalóak, az elismerést 

viszont nem csupán, s talán nem is elsősorban az autonóm dramaturgia és öntörvényű tartalom 

váltotta ki, hanem sokkal inkább a színjátéki megvalósítás.  

A színházi térben két, egymással párhuzamos, hosszú asztal volt, amelyek egyik végén egy 

kisebb, összekötő asztalt helyeztek el, vagyis lényegében leképezték egy kolostori refektórium 

berendezési rendjét. Faustus helye természetesen a prior kis asztalánál volt, itt fogadta 

„vendégeit”, kvázi „szerzetestársait”, a nézőket, akik a hosszú asztalok külső oldalainál 

foglaltak helyet. A többi színész némelyike a nézők közé vegyült el, mások a hosszú asztalok 

belső oldalán ültek. A szertartásos kezdet után maga a játék pedig az asztalok felületén és az 

asztalok közötti térben játszódott le.  
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                       (8) 

Ebben az előzőeknél lényegesen egyszerűbb, letisztultabb térszerkezetben már sokkal 

erőteljesebb utalást találunk a nézők jelenlétének minőségére, a „passzív szerepre”, mint 

például az „Akropolis” esetében. Ugyanakkor oldódott kissé az az elvi elválasztás, amely az 

előző produkcióban „élők” és „holtak” csoportjára bontotta a nézőket és játszókat. Azért csak 

kissé, mert bizonyos helyzetekben ugyan a nézők, mint „szerzetestársak” is megszólíttattak 

ugyan, de ezt, mondhatni, indirektté tette az a tény, hogy a „szerzetestársak” csoportjában 

színészek is voltak, a megszólítások tehát sohasem egyértelműen, illetve sohasem kizárólag a 

nézőhöz, mint nézőhöz szóltak. (A fizikai bevonásukra tett kísérletek pedig, mint tudjuk, a 

„Kordian” előadásaival végképpen befejeződtek). Ezzel igen megerősödött viszont a 

„pszichikai bevonás” effektusa, az, hogy a néző, evidensen egy közösség tagjává vált, amint 

helyet foglalt a „nézőtéren”, s a játék elkezdődött. Fontos lépés volt ez a nézővel való viszony 

kialakulása során, bár még nem annak végleges állapota, mivel itt még a szerepbe való 

evidens belehelyezés nem párosul értékrendbeni meghatározottsággal: a nézőnek ebben a 

„szerzetestársi” szerephelyzetben is módja van együtt érezni Faustussal avagy éppenséggel 

elvetni az általa képviselteket, s elítélni őt. 

Finomodni-pontosodni látszik viszont a központi alak kettős minősége, amely – mint majd 

látni fogjuk – a gúny és apoteózis dialektikájának köszönhetően, meghatározó része lesz a 

szegény színház „rendszerének”. Ha visszatekintünk a korábbiakra, láthatjuk, hogy az „Ősök” 

esetében először említett, pillanatnyi színjátéki hatás a „Kordian” esetében már lényegében 

kiterjedt a játék egészére. Ám ez az egyidejű kettősség akkor döntően a játék két szintjének – 

a romantikus történetnek és az elmegyógyintézet „realitásának” – egyidejűségéből eredt, tehát 



66 

 

inkább a címszereplő helyzete és cselekedetei kettőssége által realizálódott, mintsem magának 

Kordian alakjának kettősségében. (Az „Akropolisz” ilyen szempontból nem hozott 

előrelépést; abban az előadásban inkább a játszók és nézők viszonylata tisztult jelentősen a 

„Kordian”-hoz képest). Itt viszont azt láthatjuk, hogy Faust alakja maga válik az egyidejű 

kettősség realizálójává, amely kettősséget az alak általunk evidensnek elismert felfogása és a 

színjátékbeli értelmezése közötti különbség hozza létre. Nagyon fontos különbség ez, és 

nagyon fontos előrelépést jelent, amennyiben a központi alak megalkotásának egy újabb 

lehetőségét tárta fel: a helyzete és cselekvései kettőssége után az alakban immanensen 

felmutatható kettősséget. Ez pedig már magában hordja annak az ambivalenciának a 

lehetőségét, amely a gúny és apoteózis dialektikája révén, végül a nézőnek a központi alakhoz 

való kettős viszonyát fogja meghatározni. A közönség passzív szerephelyzete 

megteremtésének pszichikai megerősítése mellett – valamint a mindjárt említett, az 

improvizáció és a játéktechnika terén tapasztalható fejlődés mellett – ez a tapasztalat az, 

amely a produkciót rendkívül fontossá teszi a kutatás folyamatában.  

Nagyon komoly előrelépés történt a „gazdag színház” eszköztárának lebontása terén is. Ebben 

a játékban a szükséges és elégséges tárgyak, eszközök olyannyira minimalizálódtak, hogy a 

jelmezeken kívül gyakorlatilag semmit sem használtak már. A jelmezek is leegyszerűsödtek: 

Faustus fehér, a két színész által megjelenített Mephistó fekete, a többi szereplő pedig 

egységes, szürke kámzsákat viselt, s ezeket a jelmezeket a későbbiek során sem egészítették ki 

további jelzések. Minden a színészi játékban és a színészi játék által valósult meg: az erdő 

például, amelyben Faustus megidézi Mephistót, vagy máskor a Faustus lelkében dúló belső 

küzdelem – amelynek eredményeképpen a professzor elhatározza az ördöggel kötött 

szövetséget – amely, mint a tudást képviselő Bagoly és a csökönyösen ellenálló Szamár harca 

jelenítődik meg.  Ennek érdekében már nem a tárgyak mentek át meghökkentő 

metamorfózison (ahogyan például az „Akropolisban” egy kályhacső Jákob groteszk 

menyasszonyává változott), hanem a színészek maguk változtak át fákká, vagy tárggyá, mint 

például a Szajha figurája, akinek testét Faustus, mint titkos könyvet tanulmányozza, stb. A szó 

legszorosabb értelmében, minden a színész játékából vezetődött le tehát. 

Ebben a színészi játékban ugyanakkor már sokkal nagyobb jelentőséget kapott az 

improvizáció is. Az „Akropolishoz” képest a legfontosabb előrelépés, hogy az ottani közös 

improvizációt felváltották az egyéni improvizációk, amelyek pontosan meghatározott kezdő- 

és végpontokkal illeszkedtek bele az előre meghatározott cselekvések sorába, ezáltal sokkal 

nagyobb precizitást követelve meg a színészektől. S ez nem csupán az improvizáció tartalmi 
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oldalára, az improvizált cselekvés jelentésére vonatkozik, hanem a megvalósítás módjára is. 

Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a színész belső cselekvéseinek hihetetlenül pontosnak és 

folyamatosnak kellett lennie a „megrendezett” cselekvések során is, hiszen a nézőktől 

karnyújtásnyira játszva roppant könnyű hiteltelenné válni. Ez az improvizációk esetében 

viszont azt jelentette, hogy az improvizált cselekvések minden pillanatát tartalommal kellett 

megtölteniük, az improvizáció még időlegesen sem válhatott üres mozdulatsorrá, s ez bizony 

cseppet sem könnyen megvalósítható feladat. 

Ugyanez érvényes a színészi játék technikai vonatkozásaira, amelyet egy beszámoló így 

jellemez: 

... a hangok a leghalkabb suttogástól a bámulatba ejtő, barlangszerűen kongó hangszínig 

terjedtek, az intonált beszéd rezonanciájának és erejének olyan mértékéig, amelyet eddig, 

színésztől még sohasem hallottam. Mozgásuk stilizált, gyakran groteszk, gyakran nagyszerű 

volt. (…) ezeknek a színészeknek a számára nincs járás, csak ugrás és futás, szökkenés a 

magasba és tigrisbukfenc, majd földet érve gurulás, méterekkel odébb… 

A figyelem középpontja egyik helyről a másikra vándorol, a produkciót ritmusokból és 

egyensúlyból szerkesztették, amivel igen kielégítő képi és érzelmi formát értek el. Egy színész 

eltűnik. Egy pillanat múltán az egyik asztallap felvágódik, mint egy csapda, s a színész 

láthatóvá lesz, mintha a pincéből bukkanna elő (…) A játék egyik tetőpontján harmonikus 

hangok szólaltak meg puhán a hátunk mögött, a háttérparaván mögötti színészektől, s 

közelsége úgy beburkolt bennünket atmoszférájába, ahogyan azt a hagyományos színház 

„háttérzenéje” csak ritkán képes…
51

 
 

A szisztematikus színészképzés – amelynek egyes területeit ekkor már más-más színész 

„gondozta” és irányította – láthatóan egyre komolyabb eredményekre vezet, a színészek, 

technikailag is egyre inkább képessé válnak arra, hogy betöltsék a színház „varázslójának” 

feladatát. 

Ez, és természetesen az eddig felvázoltak összessége vezetett oda, hogy – noha a társulat a 

párizsi fesztiválra szóló meghívásnak végül mégsem tudott eleget tenni – a Laboratórium 

kutatómunkája az európai és amerikai színházi szakemberek figyelmét is felkeltette. 
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  A Plays and Players cikkének részlete, London, 1963. October. – in: Tulane Drama Review T – 27. Reprint, 

New Orleans, 1965. Spring, 183. oldal. 
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Hamlet-tanulmány – William Shakespeare drámájának, Stanisław Wyspiański 

elemzéseinek és tanulmány-töredékének felhasználásával 

az első nyilvános próba: Opole, 1964. március 14.
52

 

Zbigniew Cynkutis emlékei szerint ezt a kísérletet, a „Dr. Faustus” bemutatóját követő 

felzúdulás mellett az is inspirálta, hogy a „lenni vagy nem lenni” kérdése a társulat számára 

akkoriban kézzelfogható, valós problémaként jelent meg. A szorító pénzhiány miatt az 

együttes további léte kilátástalannak tűnt, viszont ekkoriban merült fel annak a lehetősége is, 

hogy az együttes esetleg a nagyobb támogatási lehetőséggel rendelkező vajdasági központba, 

Wrocławba költözhetne, ami a túlélés egyetlen lehetőségét jelentette. Nem csoda hát, hogy a 

társulat – mint, bár kevésbé direkt módon, de egyéb esetekben is – szükségét érezte, hogy egy 

újabb produkcióval adjon hangot aktuális életérzésének. Ez pedig kiváló alkalom volt a 

kollektív alkotómunka lehetőségeinek feltérképezésére. 

Voltak azonban egyéb – társadalmi-politikai kontextussal bíró – motivációi is annak, hogy ez 

a sajátos munka lezajlott, hogy olyan módon zajlott le, ahogyan, s minden bizonnyal abban is 

szerepük volt, hogy sohasem vált előadássá. 

                                   (9) 

A Hamlet-tanulmány plakátja – egy mezőt ábrázolva, amelyen egy elpusztult ló teteme fekszik 

a hátán, lábait az ég felé emelve, ahol dögmadarak kerengenek – utalás Stefan Żeromskinak 

egy, a tizenkilencedik század végén íródott híres regényére, amely az 1863-as, januári 

felkelést leverő orosz csapatok általi véres megtorlás szimbolikus víziója. – írja Ludwik 

Flaszen egy 2010-ben publikált írásában – … és a nemzeti felkelés tragédiájáról szól, amelyet 
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a nemesek, a művelt réteg, a nemzet elitje vívott, ám amely, mint „az urak rebelliója” az 

elnyomott és letaposott közemberek körében süket fülekre talált.
53

  

A „Dr. Faustus tragikus históriájá”-t fogadó „süket fülek” problémájának analógiája tehát, 

megtetézve a társulat anyagi-egzisztenciális gondjaival és az ekkoriban újraéledő 

antiszemitizmus jelenségével.
54

 Az opolei Hamlet ugyanis nem csak lengyel volt, de zsidó is, 

ami az alak szellemi különállását mintegy multiplikáltva, a társadalmi kirekesztettség egy más 

természetű okát is megfogalmazza. Mindez pedig nagyjából vázolja azt a személyes-

történelmi-társadalmi-politikai kontextust, amelyben a Hamlet-tanulmány munkafolyamata 

zajlott. E komplexitást pedig azért fontos figyelembe vennünk, mert e háttér ismerete nélkül a 

nyitott próbákon látható játékanyag könnyen öncélú extremitásnak tűnhet fel, míg a kontextus 

ismeretében a közösség „önfelmutatásának” egy kiváló példáját (is) megláthatjuk benne. 

Ennek megfelelően tehát nem egy, a „Hamlet” nyomán készült anyag került a nézők elé az 

1964 márciusában tartott, mindössze húsz nyitott próba alkalmával, hanem valami, amit 

egyrészt talán a „variáció a Hamlet témájára” meghatározással jelölhetünk. A játékfolyamot 

alkotó etűdök ugyanis nem a Shakespeare-darab jelenetein alapultak, hanem inkább igazodtak 

Wyspiańskinak a huszadik század első évtizedében írott tanulmánya egyik megállapításához: 

„A Hamlet mindaz, amin el kellene gondolkodnunk Lengyelországban”.
55

 Másrészt ez a 

felfogás viszont azt is eredményezte, hogy a játék nem csupán a Hamlet történet variációja 

lett, de egyszersmind a Hamlet-témára adott reflexióvá is vált. Mivel pedig a színrevitel 

folyamatának személyes-történelmi-társadalmi-politikai kérdései a megformált etűdök 

tárgyává is lettek a próbák során, a játék, mint „egy előadás születéséről szóló előadás” is 

felfogható. 

A játék így „a tömeg életéből vett képek” sorozata
56

 lett, egyfajta „lengyel Paraszthamlet”, 

amelyben a Király és a Királyné ünnepélyes házasságkötése egy falusi tavernában zajlik; 

amelyben Hamlet atyjának szelleme a Visztula sivár partján jelenik meg. Hamlet cselekvés 

iránti álma egy katonai felkelés fokozatosan eldurvuló formáját ölti, és a heroikus attitűd a 

katonai sorozás megalázó fegyelmezettségévé torzul. A Király emberi testek felett 

rendelkezik, s hol Őrmesterként élvezi a fegyelmezést, hol Sírásóként jelenik meg, aki a 
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seregeket a csatatérre küldi. A Királynő, fejkendőjét levetve Ophéliává változik, egy fehér 

ruhás szűzzé, de mindkettőben megjelenítve a vad, bestiális nőt. A fürdőház-képben Hamlet 

nem veti le a ruháit, méltósággal, ám ilyen alkalmatlan módon fejezve ki különállását az 

érzéki lihegés és a durva játékok közepette, amikor is a Királyné-Ophélia meghal. Így a 

tobzódó cselekmény mormoló liturgiává változik, a testi erő, magától elborzadva, bűntudattá 

lesz. Az utolsó színben Hamlet megkísérli megállítani a harcmező felé menetelő lengyel 

Piłsudski-katonákat, ám azok a lengyel-zsidó Hamletet is legázolva-eltaposva csak mennek 

rendületlenül, s elesnek egyenként. Hamlet ekkor közösséget vállal a halottakkal, s felteszi a 

kérdést, hogy vajon az emberek csak ilyen megrázkódtatás árán békíthetőek-e ki? A Király-

Őrmester-Sírásó pedig megtisztító erőt merítve a helyzetből, befejezi az előadást: „Kyrie, 

eleison!” 

Az opolei Hamlet egy sajátos szociológiai képződmény. (…) Ami az elsődleges problematika 

benne, hogy Hamletnek nem természete a másokhoz való igazodás. Ez a Hamlet egy 

intellektus a „többiek” között; a kívülállók alaptípusa és modellje, egy olyan pszichológiai 

formáció, amely napjainkra már a modern irodalom, szociológia és életfelfogás legriasztóbb 

lidércnyomásává vált. Ilyen megvilágításban nem az a fontos, hogy kicsoda is Hamlet 

valójában. Az igazán fontos az, hogy kicsoda ő a „többiek” szemében, misztifikáltan és 

vízióvá torzítottan, amivé a „többiek” hatása tette. És kicsodák a „többiek” – ez ugyanolyan 

fontos – Hamlet szemében, az ő látásmódja szerint eltorzítottan és misztifikáltan. A hiba 

mindkét oldalon fellelhető – sugallja a rendező és a társulat. A hiba a szociológiai 

determináltság, a „Hamlet és a »többiek«” relációjának többrétegű misztifikációjában van.
57

 
 

Ezt a születőfélben lévő munkaanyagot előadásként kezelő kritikusok szerint a „Hamlet-

tanulmány” messze alulmúlta a korábbi produkciók színvonalát, s ebben, ha megközelítésüket 

elfogadjuk, igazuk is lehetett. Ezért, hogy a társulat történetével foglalkozó anyagok nem túl 

nagy figyelmet szentelnek ennek a munkának. Pedig a kutatás szempontjából egy igen fontos 

dolog történt. Amint azt Józef Kerela idézett cikkének címe – „Hamlet és a többiek” – is jelzi, 

ekkor alakul ki véglegesen az a kétpólusú dramaturgiai szerkezetet, amely a további két 

produkció, a kutatásokat beteljesítő „Állhatatos herceg” és „Apocalypsis cum Figuris” 

meghatározó jellemzője, s a színház rituális funkcióját biztosító legfontosabb eleme lesz. A 

„Hamlet és a többiek” megközelítésben ugyanis már tisztán jelenik meg Hamlet morálisan és 
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intellektuálisan szilárd, a világ jobbítására elszánt alakja, s a „többieknek” a világ jelenlegi 

állapotát tükröző csoportja, tehát a „minta” és a „modell” közötti, bonyolult viszonyrendszer. 

Erre és az összevetés lehetőségére, funkciójára is utal, hogy az előadás ismertetőjének 

befejezéseként, Wyspiański megállapítására utalva, ez a fanyar-bizalmaskodó mondat 

olvasható: 

Boldogok lennénk, kedves, ha a Hamlet-tanulmány megtekintése után a saját lelkedet 

tanulmányoznád.
58

  

Ilyen szempontból tehát a Hamlet-témán végzett munkát a kutatás folyamatában meghatározó 

mozzanatnak kell tekintenünk. 

A másik ok, amiért a későbbiek szempontjából kiemelkedően fontos volt ez a munka, hogy 

első alkalommal próbálkozott a társulat a kollektív alkotás lehetőségével. Amint azt a 

nyilvános próbákat hirdető plakát szövege is tanúsítja, a színpadi szövegkönyv és a rendezés 

nem Grotowski munkája, hanem „a Jerzy Grotowski vezette Társulaté”. S bár az „Állhatatos 

herceg” esetében, egy produkció erejéig még visszatér az írott dráma alapján végzett alkotói 

módszer, a kutatásokat lezáró „Apocalypsis cum Figuris” már ugyanilyen módon, kollektív 

alkotásként jön majd létre. 

Az alapvető irányokat a rendező sugallta, de csupán a színészi alkotómunka strukturálása 

érdekében. A színészek a próbákon saját tartalmaikat jelenítették meg, teljes részeket 

improvizáltak, ösztönözve ezzel a rendezői elképzeléseket is és egymást is. Az ilyen munka a 

pszichikum által hordozott, egyértelműen jelenvaló tartalmak kollektív kifejezésére irányul, és 

olyan vezérfonal köré szerveződik, amely a munka során önmagát formálja meg.
59

 
 

Flaszen írásából, ha figyelmesen olvassuk, kiderül, hogy döntő változás következett be a 

rendező funkciójának felfogásában. Itt következik be végérvényesen a „dirigens” 

szerepköréből való kilépés, a „strukturáló” és a „segítő-értelmező-visszajelző” feladatok 

előtérbe kerülése, amely ezután már az „Állhatatos herceg” drámai alapú munkájában is 

megmarad, annak ellenére, hogy azt az előadást még Grotowski „rendezi”. Az is kiderül 

továbbá, hogy a színészek „saját tartalmaikat jelenítették meg”, továbbá az is, hogy „teljes 
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részeket improvizáltak”. Mindezek egyértelműen jelzik, hogy a kutatás többi területein is 

jelentős előrelépések történtek. Végezetül pedig az is kiderül az idézetből, hogy a társulat 

tagjai – Grotowskit is beleértve – fontos tapasztalatokat szereztek abban a tekintetben is, hogy 

milyen sajátosságokkal bír egy olyan munkafolyamat, amelyben a készülő produkció 

vezérfonala, „a munka során önmagát formálja meg”. Ez a sok-sok tapasztalat, a kétpólusú 

dramaturgiai szerkezet kialakulása mellett, szintén okot ad arra, hogy a „Hamlet-tanulmány”-t 

a kutatás folyamatában igen nagy fontossággal bíró mozzanatnak tekintsük. Alátámasztja 

mindezt Grotowski egy későbbi visszaemlékezése is. 

… létrehoztunk egy előadást a „Hamlet” alapján, amit akkor a kritikusok katasztrófának 

minősítettek. Számomra nem volt az. Számomra egy nagyon különleges munkára való 

felkészülés volt, valójában a néhány év múltán megalkotott „Apocalypsis cum Figuris” 

előkészülete. (…) Az első lépés (a „Hamlet”) befejezetlennek bizonyult. Nem tévesztett célt, de 

nem teljesítette be azt, nem jutott az út végére. Mégis, néhány lényeges lehetőség 

felfedezésének közelébe jutott. Így, a másik előadással lehetségessé vált a következő lépés 

megtétele.
60

 

Noha sohasem fejlődött valódi előadássá,
61

 egyetérthetünk Osiński professzorral, aki a munka 

jelentőségét – Grotowskihoz hasonlóan – így foglalta össze: 

Ezzel az utólagos bölcsességgel visszatekintve egy olyan kísérlet volt, amely különösen 

gyümölcsözőnek bizonyult, mert már magában hordozta egy eljövendő aratás magvait.
62

  

Az év végén a társulat átköltözött Wrocławba és nevét Tizenháromsoros Színház – 

Laboratórium, Játékmetodikai Kutatóintézetre változtatta, ezzel is jelezve a tevékenységüket 

meghatározó irányultság további koncentrálódását. Következzék tehát az „aratás”, az utolsó 

két produkció vázlatos áttekintése. 
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Az állhatatos herceg – Calderón de la Barca drámájának Juliusz Słowacki-féle átirata 

nyomán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     bemutatók: 1. változat: Wrocław, 1965. április 25. 

                          2. változat: Wrocław, 1965. november 14. 

                                                              3. változat: Wrocław, 1968. március 19. 

Azt, hogy a színpadi szövegkönyvet kidolgozó Grotowski nem az eredeti művet, hanem az azt 

a lengyel romantika stílusában újrafogalmazó Słowacki darabját választotta, elegendően 

indokolja, hogy Słowacki, a romantika stílusjegyeinek megfelelően, erőteljesebben formálta 

„hőssé” Don Fernando alakját, s így ez a változat alkalmasabb volt a korábban említett 

kétpólusú szerkezet kialakítására. Ezt Grotowski azzal érte el a feldolgozás során, hogy 

eltüntette a mórok és a keresztények közti ellentétet az anyagból, így az előadás központi 

problematikájává a képviselt emberi értékekhez való viszonyulást tette. Ebben a 

megvilágításban tehát mindenki, aki a Herceget a város átadására akarta rábírni, akarva-

akaratlanul kínzójává vált, akár mór volt, akár keresztény, akár ellenségesen közelített hozzá, 

akár barátként. Vagyis a „többiek” csoportja nem tagjainak egzisztenciális helyzete vagy a 

herceggel szembeni érzelmei alapján szerveződött meg, hanem azt kizárólag a központi 

problémához való morális viszony határozta meg. 

Ebből eredően más értelmezést kapott az „üldözőknek” a Herceg állhatatosságához való 

viszonya is: nem egyértelműen ellenséges vagy baráti attitűdökkel találkozhatunk ebben a 

viszonyban, hanem valami furcsa ambivalenciával, amely egyaránt jelent irtózattal teli 

bámulatot, megdöbbenő csodálattal vegyes gyűlöletet vagy a kínzó hiányérzetből eredő 

utálatot, s amely a legextrémebb indulatoktól vezérelt cselekvéseket is hitelesíteni tudta. Úgy 

tekintettek rá, mint egy furcsa kreatúrára, szinte már egy másik faj képviselőjeként kezelték. A 

Herceget viszont megfosztotta „hősiességének” minden külső, teátrális vagy patetikus 

jellemzőjétől, nem tanúsít hősi ellenállást, nem olvassa büszkén kínzói fejére bűneiket, nem 

érvel a saját világának törvényeivel, csak tűr és ragaszkodik azokhoz, miközben ignorálja a 

kínzóiét. A hősiességnek ez a belsővé emelése idézte elő azt a paradox helyzetet, hogy azok, 

akik gyakorlatilag bármit megtehettek vele, valójában tehetetlenek voltak vele szemben. S ez 

hitelesítette azt a mozzanatot is, hogy az előadás végén, amikor a Herceg már halott, úgy 

küzdenek érte egymással, mint a dögkeselyűk, mindenki a magáénak akarja tudni-vallani. 
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Nagyjából erről ír Flaszen az előadáshoz készített ismertetőjében, amit azonban a 2010 őszén 

megjelent könyvében, rávilágítva az előadás egy konkrétabb tartalmi aspektusára is, a 

következőkkel egészít ki: 

A cenzúra miatt ez a kommentár nem magyaráz meg mindent. A korabeli bricseszeket, bírói 

talárokat, katonai csizmákat viselő, sajátos embercsoport, a királyi udvar reprezentánsa. Az 

uralkodó és udvartartása viszont, a kommunizmus általánosan ismert metaforájaként jelent 

meg. A mi „Állhatatos herceg”-ünk a Kreml-típusú, kommunista nomenklatúra tanulmánya is 

volt, amely egy kézbe összpontosította az ideológiai, politikai, igazságszolgáltatási és katonai 

hatalmat. A jelen realitására és politikai aspektusaira adott azonnali reflexió látható 

Grotowskinak és színházunknak ebben a kísérletében. Jelenvaló – miközben meghaladott is 

ugyanakkor. (…) Az individuális emberi lény minden körülmények közötti egzisztenciája 

teljességéről, s ennek itt és most való beteljesítéséről szól. Mert ugye az ember elnyomatása 

nem csupán politikai ügy? 
63

  

             (10) 

Jerzy Gurawski utolsó munkájában kiteljesítette az addigi eredményeket. Az előadás egy, kb. 

két méter magas deszkapalánkokkal körülvett, téglalap alakú térben játszódott, a nézők pedig 

ennek a palánknak a felső pereménél foglalhattak helyet, és a palánkon áttekintve, egy felső 

nézőpontból nézhették végig az előadást. Mindez azt sugallta, hogy egy „kísérlet” szemlélői, 
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– in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company – Ikarus Publishers Enterprising 2010. 44-45. oldal. 
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egy élveboncolás megtekintői ők, akiknek valójában semmi közük semmihez, érdeklődő 

kívülállók csupán. Ez első pillanatra ugyan a néző szerephelyzetének „elmosását”, túlságosan 

általánossá tételét jelenthetné, ám a külsődleges konkrétumoknak ez a feloldása valójában 

megerősítette a „leskelődő” attitűd belső érzetét, így pszichikailag minden eddiginél szorosabb 

viszonyt teremtett a néző és az előadás között. 

A jelmezek világa is „gazdagodott” némileg a „Dr. Faustus”-hoz vagy az „Akropolis”-hoz 

képest, ám ez is csak látszólagos visszalépés volt, ugyanis a különböző jelmezek ekkor már 

egyértelműen a kétpólusú szerkezet kiemelését szolgálták. Így az „üldözők” csoportjába 

tartozók, státuszuknak megfelelően, tógát, bricsesznadrágot, csizmát viselnek, ezzel is 

hangsúlyozva saját „normálisságukat”, míg a Hercegen kezdetben egyszerű fehér kámzsa és 

vörös köpeny van, majd ezek a ruhadarabok is fokozatosan lekerülnek róla, s az előadás végén 

a halott meztelen testét már csak egy ágyékkötő fedi, vörös köpenye pedig a szemfedője lesz. 

A változatlan és „normális” öltözékek közepette ez a valóságos lemeztelenedés viszont nem 

csupán a kiszolgáltatottság növekedését közvetíti a „leskelődők” számára, hanem az embernek 

mindinkább önmagává válását és nembelivé emelkedését is, ami által megszilárdul a Herceg 

által képviselt morális értékek érték mivolta is.  

Ugyanakkor ez a lemeztelenedés, párosulva a Herceg egyre primerebbé, egyre állatibbá váló 

cselekvéseivel, egy másik irányba is elmozdítja az alakot, s az imént említettekkel 

egyidejűleg, egyre inkább meggátolja azt, hogy valamely „leskelődő” azonosulhasson vele. 

Vagyis a „gúny és apoteózis” egyidejű-kettős hatása ebben a produkcióban már nem csupán 

egy kisebb-nagyobb játékszegmens sajátjaként, hanem átfogó módon, egy teljes színpadi alak 

megformálásának minden pillanatát jellemzően valósult meg. Ez a kettős hatás lesz az egyik 

legfontosabb összetevője annak a színészi megoldásnak, amelyet később a „totális cselekvés” 

elnevezéssel fogunk meghatározni. A terminus részletesebb kifejtésére a későbbiek során 

fogunk majd kitérni, most inkább tekintsük át a „gúny és apoteózis dialektikájának” a nézőre 

gyakorolt hatását. 

Grotowski programjának és a társulat munkájának középpontjában a személyiség 

megformálásának és a színész technikájának problematikája áll. Az „Állhatatos herceg”-ben 

kétségkívül megtalálható ennek a munkának az eredménye, amelyet Ryszard Cieślak (Don 

Fernando) átfogó és remek alkotása demonstrál. Az előadás ereje és végeredménye számomra 

elválaszthatatlan a főszereplő játékától. Mi több, Grotowski teoretikájának alapelemei is 

megtalálhatóak ebben a különlegesen jó színészi alakításban, mégpedig olyan kézzelfogható 
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formában, amely nem csupán demonstrációja egy alkotói módszernek, de legnagyszerűbb 

gyümölcse is egyben. Nem pusztán abban áll ez, hogy a színész csodálatosan használja a 

hangját, hogy csupasz testéből mozgó szobrokat formáz, hogy mesterfokon uralja a kifejezési 

eszközeit, hogy mozgás- és hangtechnikája az akrobatika határán van. Ez még nem minden, ez 

csak a valós anyag. 

Volt már alkalmunk rá, hogy megcsodálhassuk Grotowskinak a színésszel való munkájában 

alkalmazott bámulatos megoldásait, de mindig hajlamosak voltunk rá, hogy szkeptikusan 

fogadjuk a színész művészetéről, mint a „vétkezés játékáról” vallott nézeteit, a „mélyebben 

gyökeredző pszichikai szubsztanciák felkutatásáról, kifinomításáról és a művészetbe történő 

beemeléséről” szóló állításait. Most, amikor Ryszard Cieślak alkotásával állunk szemben, 

ennek a szkepticizmusnak meg kell szűnnie. 

Színházi beszámolók írásakor mindig óvakodtam attól, hogy olcsó és nevetséges kliséket írjak 

le, de ebben az esetben ez az igazság: ez egy inspiratív játék. Nem minden meglepetés nélkül 

nézegetem most ezeket a szavakat, pillanatonként analizálva őket, de minden lehetséges 

értelmükben, amellyel egy kritikában, különösen színházi kritikában használhatóak, de úgy 

tűnik, sohasem volt méltóbb alkalom leírni őket. Nos, ha eddig hitetlenkedve fogadtam 

Grotowski olyan kijelentéseit, mint „megismételt szentség”, „az alázatosság játéka”, 

„purifikáció”, most be kell vallanom, hogy mindezt igazolva látom az „Állhatatos herceg” 

színpadi alakjában. 

Abban a színészi alakításban pszichikai világosság van. Nehéz ezt másként meghatározni. 

Tetőpontjainál minden technika áttetszővé válik a fény súlytalanságában, és az embernek az 

az érzése támad, hogy a színész a következő pillanatban a levegőbe emelkedik… A kegyelem 

állapotában van. És körülötte minden kegyetlen, kínzó és istenkáromló a kegyelem állapotába 

kerül.
64

 
 

Józef Kerela beszámolója jól tükrözi azt a színházi(!) hatást, amit Ryszard Cieślak színészi 

alkotása a nézőre gyakorolt, hiszen egyaránt érinti a Herceg megformálásának külső és belső 

dimenzióit. Azt viszont, hogy a kutatás egyik, immár kézzelfogható eredményének milyen 

hatása lehetne a színészetre és a színház művészetének egészére, egy idős színész-kolléga 

írásából tudhatjuk meg. 

Averzióim, amelyekkel a blöff és az öncélú újítás iránt viseltetem, közismertek. Hangot adtam 

már ennek írásban, és harcoltam ellenük elégszer, mint a „régi vacakok” és a színházi rutin 
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  Józef Kerela: „Teatr w stanie łaski” – Színház a kegyelem állapotában – Odra 1965. No. 11. in: Grotowski’s 

Laboratory by Zbigniew Osiński and Tadeusz Burziński, Interpress Publishers, Warsaw, 1979. 54. oldal. 
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állítólagos „védelmezője”. Ám az „Állhatatos herceg”-ben nincs blöff, sem öncélú újítás. 

Bámulatba ejtő, heroikus munka van benne, az hozta létre, és vitte olyan magasságokba ezt az 

előadást, amennyire csak rendezés és alakítás mehet, a legmagasabb tökéletességig. 

Lebilincselő játéktapasztalat van benne, egy olyan színész zseniális alkotása, aki valóban 

művész. Nyoma sincs viszont benne semminek, ami irritáló, jelentésnélküli, hevenyészett, ami 

leértékelhetné a játék művészetét, ami a zseniális technikai tökéletesség, a művészi koncepció 

átgondoltsága és részleteiben való kibontása helyett a néző érzékeit támadná, amint ez 

mostanában oly gyakori színházainkban. Sőt, ami még ennél is rosszabb, hogy a hevenyészett 

tákolmányok oly gyakran fogadtatnak el a kritikátlan közönség és a komformista kritikusok 

által. 

Bárki, aki látta Grotowski előadását, meg tudja becsülni a színház és a rendező lenyűgöző 

erejét. (…) 

Csodálattal vagyok tele Cieślak kollégánk játéka és az „Állhatatos herceg” megvalósítása 

iránt. És bámulom a rendezőt, mint tanítót, aki a „laboratórium” szó jelentésének 

megfelelően kutatómunkát végez, és már ilyen eredményeket mondhat magáénak. Ezek az 

eredmények rendkívül fontosak számunkra a játék művészetének fejlődéséhez, talán nem is 

csupán Lengyelországban. Szeretném, ha minden színészünk keresztülmenne Grotowski 

„taposómalmán”, és megízlelhetné a zseni kemény erőfeszítésének izzadságszagát, tekintet 

nélkül arra, hogy a későbbiek során a színház milyen műfajában kíván tevékenykedni. 

A játékról írok. Nem szándékozom módszereket vagy Grotowski rendezői művészetének 

jelentéseit analizálni. A játékról is egyszerűen akarok beszélni. Nem tudom meghatározni, 

melyek azok a „fogások”, amelyet a rendező és a színészek, különösen Cieślak használ, s 

amelyekkel úgy meg tud ragadni, hogy azon a napon, Wrocławban, a háború utáni színházi 

élményeim egyik legnagyobbját kapjam. Csupán meg akarom osztani a gondolataimat Veletek 

arról, hogy mi is az, ami új a színész művészetében Grotowskinál, mi is az, ami a primer, 

elemi, irracionális emberi ösztönök, szenvedélyek és emóciók kivonatában létezik a hangi, 

képi és ritmikai harmónia szoros szabályai szerint. (…) Szeretném felhívni színészeink 

figyelmét, hogy amit Grotowski a „laboratóriumában” csinál, az csakugyan szükséges 

mindenkinek, aki gazdagítani akarja a művészetét, s akiben még mindig van késztetés és 

egészséges erő erre. Hogy ez egyszerűen egy újjáteremtő tendencia a játék művészetében, 
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amely képes lehet arra, hogy visszaadja neki az őt megillető fontosságot és (…) valahogyan 

már megkopott méltóságát.
65

 
 

Az előadásban tehát Ryszard Cieślaknak sikerül megvalósítania a „totális cselekvés” aktusát, 

a szegény színház „varázsló-színészének” feladatát. Emellett pedig összegzett és letisztult 

alakban, tartalmi-módszertani-formai egységben jelent meg mindaz, amit a kutatás során 

végzett kísérletek és kimunkált előadások „hozadékának” tekinthetünk.  

Ennek köszönhetően a közönséghez fűződő sajátos viszony is csaknem végleges formájában 

jelent meg, annak tartalmi, dramaturgiai és térbeni kifejeződésével együtt. Összességében 

tehát (1) a „gúny és apoteózis dialektikája” egy teljes szerep minden pillanatára érvényes 

formában, (2) a „gazdag színház” eszközrendszerének minimalizálása és a színházi 

hatásoknak a színészi cselekvésekből való levezetése, (3) az improvizáció döntő szerepe az 

előadásban, és (4) a színészeknek az a hihetetlenül magas szintű technikai tudása együttesen 

az, amely e sajátos játék-néző viszony megvalósulását lehetővé teszi.  

Ami még „hátra van”, az a következő: a totális cselekvésnek az előadás minden szereplője 

általi és folyamatos megvalósítása, a „gúny és apoteózis dialektikájának az előadás egészére 

való kitágítása, a nézővel való kapcsolat „summázatának” kialakítása és a „gazdag színház” 

eszköztárának teljes kiiktatása, az improvizációnak a teljes előadás-egészre történő, 

kizárólagossá tétele, s mindennek egy kollektív alkotófolyamatban való érvényesítése. 

Ez az összegzés persze akkoriban nem, mint a befejezéshez vezető tervezet, vagy 

feladatmeghatározás jelent meg, s a mostani felsorolás sem ezt kívánja sugallni. Éppen 

ellenkezőleg, ez a felsorolás csupán visszatekintve, a későbbiek ismeretében, utólag vált 

megfogalmazhatóvá, s csak azt kívánja összefoglalni, mi az a többlet az „Állhatatos herceg”-

hez képest, ami a következő, s egyben utolsó produkcióban, az „Apocalypsis cum Figuris”-

ban beteljesül. Ennek előkészítése az „Állhatatos herceg” második bemutatóját követően, 

1965 decemberében kezdődött meg, és a munkafolyamat, továbbá az „Apocalypsis cum 

Figuris” első bemutatóját követő további munkák fogják majd meghozni ezt a többletet, s 

egyben teljesen beérlelni „az eljövendő aratás magvait” a mintegy kilenc(!) évig tartó 

tevékenység során. 
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Apocalypsis cum Figuris - a Biblia és F. M. Dosztojevszkíj: A Karamazov testvérek című 

regénye részleteinek, valamint Simone Weil műveinek és T. S. 

Eliot verseinek felhasználásával 

bemutatók: 1. változat: Wrocław, 1968. július 19. (zártkörű 

bemutató)   

                      Wrocław, 1969. február 11. (hivatalos 

bemutató) 

2. változat:  Wrocław, 1971 júniusában (nyilvános 

próbák) 

 3. változat:  Sidney, 1974. március 28. és 

       Wrocław, 1974. október 12. 

 

Mivel a színházi periódus utolsó, és szakmai szempontból is a legfontosabb produkciójának 

áttekintésére készülünk, valószínűleg elengedhetetlen, hogy a korábbi előadások szakmai 

elemzésétől eltérően, újra szemügyre vegyük némileg azt a politikai-társadalmi kontextust is, 

amelyben a produkció létrejött, s amely létrejöttét alapvetően befolyásolta. Elegendő csupán 

egy pillantást vetnünk az első változat zártkörű és hivatalos bemutatóinak dátumaira, máris 

érthető ez a szükséglet, hiszen éppen a két időpont között – egyetlen hónappal a zártkörű 

bemutató után – történt a Varsói Szerződés csapatainak Prágába való bevonulása és a 

„bársonyos forradalom” eltaposása. S ez csak egyetlen mozzanat, a közvetlen motiváció szálai 

ennél sokkal régebbre vezetnek…  

Ludwik Flaszen, a már említett könyvében
66

 hosszasan és igen érzékletesen beszél ezekről, 

kezdve azon, hogy mind ő, mind Grotowski – lévén, hogy 1930-ban illetve 1933-ban születtek 

– gyermekként élték át a II. világháború rettenetét, amely, mint tudjuk, Lengyelországban 

különösen szörnyű volt, s amelyről ők – de a társulat nagyjából hasonló korú színészei is – 

könnyen asszociáltak az apokalipszis lehetőségének kézzelfogható mivoltára. De kitér a 

lengyelországi antiszemitizmusnak az 1960-as évek első felében kezdődő – már a „Hamlet 

tanulmány” készítésének idején is érzékelhető – felerősödésére is, amely a szovjet propaganda 

által kitanított lengyel nemzeti-kommunistáknak köszönhetően, éppen szintén 1968 elején érte 

el tetőpontját Lengyelországban. S kitér arra is, hogy mennyire bevált ez a „kártya” a 

tömegekre való ráhatásban, az oktatásban, a művészeti és tudományos élet káderezésében, sőt 

arra is, hogy – lévén Flaszen maga is „cionistának” bélyegzett – Grotowskinak azzal kellett 
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fenyegetőznie, hogy „világra szóló botrányt csinál, ha Flaszenhez hozzá mernek nyúlni”.
67

 

Vagy az apokalipszis jeleként fogja fel ugyanezeken az oldalakon az 1968-as „márciusi 

eseményeket” is, amikor a lengyel kommunista államhatalom letörte a liberális egyetemisták, 

előadók, értelmiségiek és írók mozgalmát, amely – éppen az „Ősök” egy varsói színrevitele 

kapcsán – védelmébe vette a művészet szabadságát. Nem csoda, ha az ilyen társadalmi 

jelenségeket az apokalipszis – „cum figuris” – megjelenési formájának tekintették. 

Attól tartok, hogy ma, egy Európában hatvan éve tartó (relatív) békeidőszak után az 

apokalipszisről, mint a világot ábrázoló metaforáról beszélni üresnek, laposnak és banálisnak 

hathat. Jelenleg az „Apokalipszis” gyakorta, mint a világról való gondolkodás referencia-

pontja jelenik meg – a kultúrában és nem csak a teológiában. (…) A világ rossz állapota, 

amely vagy nyomorba és pusztulásba dől vagy az anyagi gazdagságba és üres ragyogásba, 

valamint a „magányos tömeg” jelensége és a különböző alkalmazkodási formák – gyakran 

beszédtémái voltak két provinciális, Európa másik, rosszabb felén élő fickónak. Grotowski és 

én az apokalipszis jeleit olvastuk a reggeli újságok lapjait zörgetve egy opolei tejbárban, vagy 

a wrocławi pályaudvar restijében, éjszaka. Virágnyelven beszéltünk, mások számára 

érthetetlenül…
68

  

Ezt a történelmi-társadalmi-politikai kontextust és nem utolsósorban a személyes 

érintettségeket figyelembe véve és a korábban ismertetett szakmai tényezőkkel összevetve kell 

hát az „Apocalypsis cum Figuris” elemzésének nekilátnunk. 

Bár az előadás első megjelenésére, a zártkörű bemutatóra, az „Állhatatos herceg” bemutatását 

követően több mint három esztendőt kellett várni, maga az előadáshoz vezető munkafolyamat, 

az „Állhatatos herceg” második változatának bemutatása után szinte azonnal, még 1965 

decemberében megkezdődött. Akkor kezdtek el ugyanis dolgozni a „Samuel Zborowski” című 

dráma Grotowski-féle átiratán, s végülis ez a folyamat vezetett az „Apocalypsis cum Figuris” 

megalkotásához. Láthatjuk tehát, hogy ez a munkafolyamat nem kollektív alkotásként indult, 

ám végül mégis az lett belőle. Annak ellenére megállapíthatjuk ezt, hogy az előadás színlapja 

és plakátja is Grotowskit jelöli, mint a produkció szövegkönyvének készítőjét és az előadás 

rendezőjét, s ez nyilvánvalóan így is van. Ám ami magát a munkafolyamatot illeti, az, a 
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kezdeti elindulást követően, egyre inkább kollektív munkává alakul át. Legalábbis erre enged 

következtetni Stanisław Scierski beszámolója, aki, amellett, hogy az előadásban Jánosként 

jelent meg, a készülő produkció rendezőasszisztense is volt. 

Nos, volt egy előkészített vezérfonal, egy szövegvázlat, amelyet Grotowski készített, s amely a 

„Samuel Zborowski”-n alapult.
69

 Az átdolgozásban, a részek új szerkezetében volt néhány 

sugallat. Aztán beszélgetni kezdtünk erről a vázlatról: mit jelent a számunkra, mi a személyes 

viszonyunk a témához, és mi az, ami még mindig élő belőle a mi életünkben, hogy mi az, ami 

az én személyes hozzájárulásom lehet az előadáshoz, az anyaghoz. Aztán, amikor a 

gyakorlatban, személyesen és közösen is belementünk a tanulmány-munkába, a vázlat szövege 

nélkül – valójában minden szöveg nélkül – de emlékezetünk peremén gondosan őrizve a 

vezérfonalat, úgy alakult, hogy a tanulmány-etűdök lényege folyamatosan a „Samuel 

Zborowski”-val ellentétes irányba mutatott. A Biblia felé vezettek bennünket, ahogyan a 

Biblia történetei bennünk élnek, tehát nem vallásos értelemben, vagy irodalmi aspektusban, 

hanem úgy, mint a bennünk élő múlt, emberi módon. Ezt az irányt követtük. 

Ennek a közös kutatásnak a folyamata Grotowski gondjaira volt bízva. Ő, tiszteletben tartva a 

kockázathoz való jogunkat, segített az etűdök fejlesztésében, válogatta azokat, és nagyon 

inspiratív szerkezeteket hozott létre belőlük. Egyszóval gondozta a közösen felszínre hozott 

vezérfonalat. Sok etűd teljesen improvizatív volt. Így jött létre egy „produkció”, amelyet 

ideiglenesen „Evangélium”-nak neveztünk el. Néhány zártkörű próbát is tartottunk belőle.
70

 

Az egyik ilyen után Grotowskival arra az álláspontra jutottunk, hogy az, amit a játék során 

megvalósítottunk, már egy teljesen új konstrukció, de azért régi, mondhatni családiasan 

ismerős, és hogy – úgyszólván – megláthatjuk benne a korábbi erőfeszítéseink nyomvonalait. 

Úgy döntöttünk tehát, hogy ha a valamennyiünk számára gyümölcsöző utat akarjuk választani, 

a fejlődést magára a játékra kell bíznunk. Ekkor már láttuk, hogy ebben van a perspektíva. Ez 

a perspektíva volt az, amely aztán elvezetett bennünket az „Apocalypsis cum Figuris”-hoz. 

A számára már elkészített etűdjeinkből és azokból, amelyeket ő csináltatott meg velünk, 

Grotowski megint egy új szerkezetet hozott létre. Ebben a minden szövegtől mentes 

szerkezetben ő is, mi is számos új javaslattal éltünk. Aztán a Biblia mellett más szövegeket is 

vett, Dosztojevszkijtől, Eliottól és Simone Weiltől, olyan íróktól, akiket igen jól ismert és 

hozzánk is közel álltak. Ez a munka ugyanolyan megfogható volt számomra, mint egy drámai 

alapú tevékenység, ám egy hirtelen függetlenné váló KÖZÖSSÉG érzését adta, amelyben az 
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egymáshoz tartozás váratlan reményt és feszültséget teremtett. Ezt már sehogyan sem tudom 

besorolni a „színházszerűség” fogalmába, de ha jól meggondolom, még a „művészi munka 

gyakorlatának” kategóriájába sem.
71

 
 

Jól láthatjuk tehát, hogy az előadás szövegének forrásait – és persze egyes konkrét szövegeit is 

– valóban Grotowski javasolta, ennyiben tehát helyénvaló őt tekinteni a szövegkönyv 

léterehozójának, de az is látható, hogy a végleges szöveganyag csak a munkafolyamat végén, 

a cselekmény kialakulása után és az által meghatározottan születik meg, s ez a kollektív 

alkotófolyamat alapvető sajátja. Az is helyénvaló, hogy Grotowskit tekinthetjük az előadás 

rendezőjének, amennyiben a produkció szerkezetét ő hozta létre, azaz ő strukturálta azokat az 

etűdöket, amelyeket – saját indíttatásból vagy Grotowski tematikai javaslatára – a színészek 

hoztak létre, de az előadás vezérfonala közös munka eredményeképpen született meg, 

éppenséggel a színészek alkotta etűdök, és az azokból létrehozott „inspiratív szerkezetek” 

kölcsönhatása folytán. Ez pedig szintén a kollektív alkotómunka jellegzetessége. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a folyamatnak ilyen hosszú időre való elhúzódását 

nem csupán ennek a kollektív alkotói jellegnek tulajdoníthatjuk. Bár az is igaz, hogy a 

nagyjából egyórás produkció végleges formájának kialakításához a társulat huszonnégy(!) 

órányi játékanyaggal fogott neki, aminek a kidolgozásához igencsak sok idő kellett, de az is 

közrejátszott ebben, hogy mindjárt a munka megkezdése után, 1966. február 6-án kezdődött a 

társulat első külföldi turnéja, amelyet aztán sorban követett a többi, gyakran több hónapot 

véve igénybe a társulat idejéből. Ráadásul a munka során Grotowskit meglehetősen 

nyomasztotta az „Állhatatos herceg” sikere, pontosabban annak megismételhetősége is. 

Grotowski, a már híressé lett és nagy tapasztalatokkal bíró rendező, egy alkotói 

patthelyzetben találta magát. A színházi jártasság rutinos tudásába belefáradtan azt gondolta, 

hogy képtelen lesz befejezni a munkát, amely így elvész önmaga keresésében. Lázasan kutatott 

a képzelete megnyitásának lehetősége után, tudatalattijának áthatolhatatlan rétegeit 

mozgásba hozván a kegyelemért – avagy egyszerűbben, a buzgóságért, hogy dolgozzon… (…)  

A Grotowskival való beszélgetéseim, amennyire csak visszaemlékszem, közel álltak a 

brainstorminghoz. Grotowski rajtam tesztelte az asszociációit, stimulálva ezzel az enyémeket. 
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Az Együgyű
72

 szerepével kapcsolatban – Cieślak – emlékszem egy madárijesztő-asszociációra. 

A madárijesztő mindig roppant nagy, mágikus hatással volt rám és pánikba kergetett, amikor 

gyermek voltam. Talán ez az oka annak, hogy annyi évtized után még mindig emlékszem a 

madárijesztő megjelenésére a beszélgetésünkben. Ez a szokatlan lény két botból összetákoltan, 

öreg, szakadt inggel és rongyos ruhákkal felaggatottan – egy, a függőleges botján billegő 

kalappal, bírt némi jelentőséggel Cieślaknak az Együgyű szerepén végzett munkája számára 

is… (…) … A madárijesztő – mint a lengyel táj örökös uralkodója: király és udvari bolond is 

egyben, inspirálta a képzeletet. 

Köszönhetően a társulat improvizációs felfedezéseinek, Grotowski saját szaktekintélyének 

mártírja, rendezői képességeinek áldozata, megnyitotta magát az alkotás kockázatának. 

Úgymond, az objektív lehetőség felé. Csak egy lehetőség volt ez? A mű, amelyet kemény 

munkával próbáltak, s amelyen majdnem három éven át dolgoztak, hat héten belül elkészült.
73

 

A folyamat alaposságát, a munka és a hozzá csatlakozó kísérletek aprólékos voltát nem 

tagadva tehát, misztifikálnunk sem szabad ezt a tevékenységet csupán hosszú időtartama 

miatt. 

Magát az előadást itt nincs módunkban részletesebben ismertetni, s nem csupán terjedelmi 

okok miatt. Bár rendelkezésünkre áll a produkció részletes, szinte szövegkönyvszerű leírása, 

és ismert egy Konstanty Puzyna által készített összefoglaló is,
74

 azonban maga a szerző is 

azzal kezdi leírását, hogy az előadás valójában leírhatatlan. Olyannyira így érzi ezt, hogy 

kísérlete után három hónappal szükségét érzi egy „Melléklet”
75

 megjelentetésének is, 

amelyben tovább taglalja a szándék kivitelezhetetlenségét. És be kell látnunk, hogy igaza van. 

Annyit azért, a későbbiek érthetősége miatt mégiscsak meg kell kockáztatnunk, hogy a 

produkció a Bibliában is megjósolt „második eljövetel” fikciójára épül, s azt „vizsgálja”, 

vajon mi lenne, ha Krisztusnak ez a második eljövetele, most történne meg. Az előadás részeg 

vagy félrészeg mulatozók duhajkodásaival kezdődik, akik között félszegen vigyorog a „Sötét” 

vagy másként említve az „Együgyű”, aki afféle falubolondjaként, mezítlábasan, ócska 

kabátjában toporogva próbál viszonyulni a duhajkodókhoz. Mivel egyre szembetűnőbben 

                                                 
72

  Ciemny, azaz a „Sötét”, az angol forrásokban Simpleton – A.V. 

73
 Ludwik Flaszen: „Grotowski Ludens” – A Játékos Grotowski – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, 

Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-Wroclaw 2010. 242. oldal. 

74
  Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, fordította Pályi András, Kalligram, Pozsony / Budapest, 1999, 153-166. 

oldal. 
75

  Ugyanott, a 167-171. oldalon. 



84 

 

szeretne csatlakozni hozzájuk, csakhamar ráaggatják a Megváltó szerepét, és durva tréfák 

sorozatába kezdenek vele. E „tréfálkozás” során játsszák újra a bibliai epizódokat, szabadon – 

ötleteiktől vezérelve – mosva egyiket a másikba, s mindet a duhajkodásba. Csakhogy a 

„szórakozás” egyre durvábbá és egyre kegyetlenebbé fajul, amiért a „duhajok” – akik persze 

szintén magukra veszik egy-egy bibliai alak szerepét, – természetesen nem magukat, hanem 

az Együgyűt okolják. Ezért még durvábban folytatják a „játékot”. Így járja végig az Együgyű 

Jézus sajátos „kálváriáját”. Végül éppen Simon Péter magyarázza el neki – Dosztojevszkij 

Nagy Inkvizítorának szavaival – hogy semmi szükség a jelenlétére, csak zavar (megzavar és 

összezavar) mindenkit. Erre az Együgyű, miközben egy Eliot-verset motyog magában, 

egymással oltja ki a teremben még égő, utolsó két gyertyát, és a teremben sötét lesz. Még 

halljuk az Együgyű énekét, fájdalmas, Jób Könyvéből való sóhaját, s végül Simon Péter 

kiutasító szavait: „Menj el, és soha többé ne térj vissza!” Ezzel a „játéknak” vége. 

Az előadás kezdetben egy fekete falakkal körülvett térben játszódott, amelyben a falak mentén 

egyszerű lócákat helyeztek el a nézők számára. Díszlet nem volt, a fényt két, egymás mellett a 

padlóra helyezett és a falra irányított reflektor visszfénye, majd az eleinte sok, de aztán erősen 

fogyatkozó számú gyertya fénye biztosította. A „kellékek” sem voltak kellékek immár: egy 

vekni kenyér, egy rocska víz, egy kés, egy asztalkendő és egy fehér pléd – a mindennapi élet 

megszokott tárgyai – és semmi több. Lényegében már „jelmezekről” is csak idézőjelben 

beszélhetünk. Az akkori divatnak megfelelő farmerek, trikók, miniszoknya, öltöny, csizma, 

cipő, kabát, stb. Viszont mindezt mégis „jelmezszerűvé” tette, hogy kezdetben mindez fehér 

volt, hangsúlyozandó a „duhajok” tisztaságát, eleganciáját, makulátlan épségét az Együgyű 

ócska, sötét ruhadarabjaival ellentétben. Ennyi – és csak ennyi. 

Ráadásul ez az egyszerűség a későbbi változatok során még tovább egyszerűsödött. Először 

eltűntek a nézőtérként szolgáló lócák is, a továbbiakban a nézők a falak mellett álltak, vagy 

ültek a padlón, kedvük szerint. Aztán, 1972 júniusától, a „jelmezek” cserélődtek fel 

hétköznapi, „civil” ruhákra, s ezzel együtt a fehér pléd is egyszínű drappra váltott. Végül, a 

harmadik változat wrocławi bemutatójára leverték az előadóterem fekete vakolatát is, a két 

reflektor helyett már csupán egyet használtak, így lényegében minden eltűnt, ami az 

egyébként is végletesen redukált eszközöket használó előadásnak még „előadás” jelleget 

adhatott. Az „Apocalypsis cum Figuris” közösségi eseménnyé, „emberek közötti 

megtörténéssé” vált, csupán az emberek egyik csoportjának cselekvése által. 
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Cselekvése által, s nem játéka által. Mert nem csupán egy színházi előadás külsődleges jegyei, 

maradék rekvizitumai foszlottak le a „produkcióról”, de minden egyéb is eltűnt belőle, ami a 

színészi cselekvést játékká teszi: az, hogy a színész a játék során „valaki mássá” válik, „más”-

ként cselekszik, olyan, már csupán elméletileg megragadható, mély és sajátos szintre szorult 

vissza, amelyet csak a későbbiek során fogunk részletesebben elemezni. A színpadi alaknak 

ezzel az emberre – a színésznek „önmagára” – való redukálódásával már találkozhattunk az 

„Állhatatos herceg” esetében, Cieślak „alakításában”, most azonban ez mind a hat színész 

esetében megtörtént (s itt a „színész” szót már csak, mint a szertartásban való részvétel 

minőségét, aktív voltát jelölő fogalmat használhatjuk). Amint Cieślak Don Fernando 

szerepében, úgy ezúttal mindegyikük – ki-ki a maga szerepének segítségével – saját tulajdon 

emócióit, érzéseit, ösztönös reakcióit mutatta meg a cselekvései során. Mindannyian, az egész 

„előadásra” érvényesen megvalósították tehát a „totális cselekvést”, amelynek definiálására a 

későbbiekben még rátérünk.  

A személyes cselekvéseknek ez a sorozata ugyanakkor mindvégig improvizáció volt. Nem is 

lehetett más, hiszen, mint majd látni fogjuk, az ösztönös énnek ez a folyamatos feltárása nem 

történhet meg előre eltervezett, netán megrendezett módon. E tekintetben ne tévesszen meg 

bennünket Scierski beszámolója a munkáról, jelesül, hogy „Sok etűd teljesen improvizatív 

volt.”. Hiszen ez a mondata még a produkció anyagát létrehozó munkafolyamatra vonatkozik, 

nem pedig magára az „előadásra”. Éppenséggel arra a munkafolyamatra, amely nem csupán 

az előadás anyagát és szerkezetét volt hivatva létrehozni, de azt a „medret” is, amelyben az 

improvizáció szabadon, de mégis változatlan jelentéssel áramolhat.  

A „produkción” végzett munka ugyanakkor nem csupán az improvizációt terjesztette ki a 

teljes „előadásra”, hanem a „gúny és apoteózis dialektikájának” sajátos hatásmechanizmusát 

is. A kezdetben csak egy-egy mozzanatban tettenérhető, egyidejű-kettős hatás, amely sok, a 

korábbiakban már tárgyalt próbálkozás és variáció után, az „Állhatatos herceg”-ben már 

Cieślak alkotásának egészére jellemzővé vált, ezúttal az előadás-egész viszonylatában is 

működni kezdett. A vitathatatlan morális normákat megtestesítő Együgyűvel nem 

azonosulhattunk, mint nézők, ahhoz túlságosan is „kigúnyolt” alakként jelent meg, 

ugyanakkor végig érezhettük-tudhattuk „felsőbbrendűségét”, következetes „normaszerűségét”. 

Általánosságban azonban, mint nézők, nem válhattunk elidegenített „kívülállókká” sem, 

hiszen ilyen hatások egyébként nem értek minket. Maradt tehát az azonosulás – a 

„duhajokkal”, s ez párosult azzal a nézőkapcsolattal, amit Flaszen egy korábbi idézetünkben 

úgy jellemzett, hogy az előadás már nem általában a nézőkhöz, hanem az egyes nézőhöz szól. 
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S valójában ez az a pont, amely „a közösség morális önvizsgálatát” megteremti, s az 

„előadást” modern színházi szertartássá változtatja. S ez az a többlet, amely az „Állhatatos 

herceg” „leselkedő” nézőit, az „Apocalypsis cum Figuris” „tanúságtevő” nézőivé változtatja. 

Tanúvá, aki ott volt, és átélte… 

Amint az a Laboratórium további történetéből tudható, az „Apocalypsis cum figuris” 

színrevitele lezárta a színházi kutatások szakaszát. „Menj el és soha többé ne térj vissza!” – 

ezek voltak az utolsó produkció utolsó szavai, s a társulat sohasem próbálkozott többé tisztán 

színházi produkció megalkotásával. Az „Apocalypsis cum Figuris”-t azonban sokáig, az első 

hivatalos bemutatót követően még több mint tizenegy éven át játszották. Ugyanakkor a 

produkciónak, nem csupán, mint fordulópontnak, hanem mint az új tevékenységbe átvezető 

hídnak is jelentős szerepe lett a továbbiakban. Ennek alátámasztására most elegendő csupán 

arra gondolni, hogy a harmadik változatát 1974 tavaszán mutatták be Sidneyben, ahol – az 

„Apocalypsis cum Figuris” előadásai mellett – az immár kibővített társulat, a már évek óta 

megkezdett parateátrális kísérleteket folytatta. A produkció pedig, amint korábban, a harmadik 

változat bemutatásáig is, azt követően továbbiakban is fontos része volt a társulat munkájának, 

beleértve a parateátrális kísérleteket is, egészen az 1976 májusában-júniusában lezajlott 

franciaországi paraszínházi projektekig, ahol először zajlott a program az „Apocalypsis cum 

Figuris” előadásai nélkül. Ezután az előadások és a parateátrális tevékenység elvált egymástól, 

de a produkciót ezután is tovább játszották. Az utolsó előadást 1980. május 11-én tartották 

Wrocławban. 

* 

Újra végiggondolva a folyamatot, egyáltalán nem csodálhatjuk, hogy a bemutatót követően a 

társulat bejelentette, hogy nem készül több produkció. Mert hiszen hová is lehetett volna 

továbbmenni ezen az úton, ha a tevékenységet a színházművészet keretei között akarták volna 

megtartani. Az, hogy a kitaposott úton, „reproduktív” módon, további előadásokat hozzanak 

létre, az évek során kikristályosodott alapelveikkel ellentétes lett volna. S ha azt is 

elgondoljuk, hogy – mint jeleztük – többé-kevésbé minden produkció a társulat valós 

helyzetére adott művészeti válasz volt, s hogy Grotowski ekkoriban már egyre gyakrabban 

beszél arról, hogy „színház utáni korban élünk”, egyértelműen oda érkezünk meg, hogy 

egyetlen, reális és vállalható lehetőség kínálkozott: a kísérleteket immár egy színházon kívüli 

területen folytatni. S mint tudjuk, ez is történt. Ezt a folyamatot azonban már egy későbbi 

fejezetben követjük végig. 
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II. A SZEGÉNY SZÍNHÁZ 

 

 

II.1. Elméleti – szerkezeti áttekintés 

 

II.1.1. A „rendszer” elméleti alapjai: 

Bizonyára nincs abban semmi kivetnivaló, ha bármely művészetet, így a színház művészetét is 

öncélúként fogjuk fel, önmagáért valónak tekintjük, valami olyannak, amelyet az emberek 

saját örömükre és mások gyönyörködtetése céljából hoznak létre, s ezen felül célt, értelmet, 

emberi vagy társadalmi funkciót nem tulajdonítunk neki. Igen elterjedt művészetfelfogás ez, 

amivel nem valószínű, hogy vitába kellene szállnunk. Ugyanakkor azonban nem hihetjük azt 

sem, hogy ez a művészetfelfogás kizárólagos érvényű lehet, hogy a művészetnek, így a 

színház művészetének is, ne lehetne önnön létezésén túlmenően valami más, ennél 

konkrétabban megragadható célja, funkciója az egyén és/vagy a társadalom életében, 

működésében. Ezen cél, funkció megléte tehát nem kritériuma egy művészet létezésének, de 

nem is kizáró oka annak, hogy az adott művészetet művészetnek tekintsük. 

Egy olyan társadalmi-kulturális-művészeti környezetben azonban, amelyben egy adott 

művészet helyét más művészet vagy kulturális jelenség kezdi betölteni az emberek életében, 

mindenképpen szükségesnek tűnik, hogy az adott művészet identifikálja magát. Ha „életben 
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akar maradni”, meg kell határoznia saját egyediségét a kulturális-művészeti környezetének 

egyéb összetevőivel szemben, hogy igazolja saját, más kulturális jelenség vagy művészet által 

betölthetetlen érvényességét. Vagyis, hogy feltárja és manifesztálja a saját autonómiáját és 

egyben az egyén és/vagy a társadalom életében betöltött, s csakis általa betölthető funkcióját. 

Mint azt a történeti áttekintésünk során már jeleztük, Grotowski és munkatársai éppen egy 

ilyen kulturális-művészeti környezetben kezdtek el gondolkodni a színházművészet 

alapkérdésein, éppenséggel a legfontosabbakon: az autonómia és az emberi-társadalmi 

funkció problematikáján. Ami az autonómia kérdését illeti – természetesen a kutatás többi 

elemével kölcsönhatásban – viszonylag egyenes út vezetett oda, hogy a színház lényegét a 

színészi cselekvésben határozzák meg. Aminek ezen a téren sokkal nagyobb jelentőséget kell 

tulajdonítanunk, az a „negatív út” eliminációs szemléletének következetes, megalkuvások 

nélküli érvényesítésében van, abban a radikális alkalmazásban, ami a szegény színház formai 

szempontból legfontosabb jellegzetessége lett. 

Bármit is kiemelni nyilvánvalóan felesleges. Rájöttünk, hogy a színház létezik kellékek nélkül, 

önálló jelmez és díszlet nélkül, elkülönített játéktér (színpad) nélkül, fény- és hangeffektusok 

nélkül és így tovább. Nem létezik viszont valódi színész-néző viszony a közvetlen, élő kapcsolat 

nélkül. Természetesen ez egy régi teoretikus igazság, de ha szigorúan megvizsgáljuk a 

gyakorlatban, az aláássa a színházról alkotott számos elméletünket. Ez egy kihívás, a színház 

fogalmának, mint összetevő, de össze nem illő elemek – irodalom, szobrászat, festészet, 

építészet, fény, a „metteuren scene” szabályai szerinti előadásmód, stb. – szintézisének 

részünkről való kihívása. Ez a szintetizáló színház, amelyet mi „gazdag színháznak” nevezünk 

– hibákban gazdag! 

A „Gazdag Színház” függ valamiféle artisztikus kleptomániától, magába olvaszt más 

diszciplínákat, hibrid látnivalókat konstruál bármiféle gerinc vagy egység nélkül, mégis úgy 

jelenik meg, mintha egy szerves egységgel bíró művészi alkotás lenne. Megsokszorozva az 

összeolvasztott elemeket, a „Gazdag Színház” megpróbál kikecmeregni a zsákutcából, 

amelybe a mozi és a televízió juttatta. A mechanikus funkciók (a montázstechnika vagy a gyors 

helyszínváltások lehetősége) fejlődése révén, a „gazdag színházat” a film és a televízió 

megjelenéséig „totális színháznak” nevezték. A kialakult megoldások integrálódása (pl. a 

filmforgatókönyvek színrevitele) nagy mobilitást és dinamizmust eredményezett a színházban, 
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de egy meghamisított technikai helyzetet teremtett. Ha a színpad vagy a nézőtér mobilissá 

válik, állandóan változó perspektívák jöhetnek létre, csakhogy ez az egész nonszensz.
76

 
 

Ami a funkcionalitás kérdéskörét illeti, e tekintetben egy sajátos gondolkodásmódra kell 

felfigyelnünk. Arra nevezetesen, hogy Grotowski és munkatársai nem egyszerűen 

meghatározni kívánták az általuk kialakítandó színház társadalmi funkcióját, hanem meg 

akarták találni azt. „Választhattak” volna egyet a lehetséges, az adott környezetben 

valóságosan betölthető színházi funkciók közül, mint például a „politikai színház”, az 

„irodalmi színház”, a „népművelő színház” vagy a többi, akkoriban meglehetősen divatos, 

gyakorta emlegetett színházi funkció (vagy csak „funkció”) közül. Ezzel szemben azonban 

következetesen feltételezték, hogy a színház művészete eleve bír egy funkcióval, amelyet 

betölteni csak a színház lehetősége, amely valaha életre hívta, amely tehát nem a későbbi 

korok spekulatíve ráaggatott jelzője csupán. Ez a feltételezés és a belőle fakadó törekvés 

kezdettől fogva jelen volt a kutatásokban, amelyet egy, még 1959-ben megjelent Grotowski-

nyilatkozat is bizonyít: 

…ami minket ebben [ti. a színházban] érdekel, a visszatérés a művészetnek ahhoz a 

periódusához, amikor még nem csak esztétikai dimenziói voltak.
77

 
 

Valójában ez a törekvés volt az, amely a szegény színház egészének tartalmi sajátosságát 

kialakította, amely – bár korántsem olyan egyenesen, mint a formai oldal színészközpontúsága 

– az alapvető emberi értékek érvényességének vizsgálatában, illetve abban jelöli meg a 

színjáték funkcióját, hogy az egyénnek lehetőséget biztosít arra, hogy ezen értékekkel, 

közösségi formában, ám mégis kellő intimitással, összemérhesse magát. 

Szembeszökő, hogy ez a funkció, közösségi voltánál fogva, szertartássá alakítja az előadás 

aktusát, s ennek a jellegzetességnek semmi köze sincs ahhoz, hogy az előadás, anyagát 

tekintve szertartást mutat-e be vagy sem. (Történeti áttekintésünk során már láthattuk, hogyan 

„függetlenedett” az előadás szertartásszerűsége az előadás alapját adó anyag szertartás-

mivoltától). A színházi előadás tehát nem attól válik szertartássá, hogy szertartásokat játszik 

újra, vagy egykori szertartásokra épülő anyagokat mutat be, hanem attól, hogy közösségi 

formában, a színészi cselekvés segítségével teremti meg annak a lehetőségét, hogy a közösség 
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tagjai részesei lehessenek az aktuális életük szempontjából fontos, lelki vagy morális 

eseménynek. Ebből következően az is szembeszökő, hogy mindez mennyire hasonlatos ahhoz 

a funkcióhoz, amelyet, egyebek mellett, a vallás – és nem csupán a keresztény vallás – az 

egyének és a társadalmak életében, évszázadokon át betöltött: a bűn és az erény 

meghatározottságának biztosítását, a bűnök megvallásának lehetőségét és a bűntudattól való 

megszabadulás lehetőségét. Ez a funkció azonban, az ismert társadalmi és filozófiai 

folyamatok eredményeképpen, legalábbis az emberiség egy jelentős hányada számára, egyre 

inkább betöltetlen maradt, pedig ellátása továbbra is emberi-társadalmi szükséglet lenne. 

Valójában ennek a felismerése eredményezte a szegény színház ilyetén funkciójának 

kialakulását. Még akkor is ezt következtethetjük Grotowski szavaiból, ha ő a vallás 

hanyatlásának következményeként a kulturális krízist, nem pedig a társadalmi problémát jelöli 

meg, hiszen valójában ugyanannak az éremnek a másik oldaláról van csupán szó: 

Nem hiszem, hogy a színház krízise elválasztható lenne a kortárs kultúra egyéb krízis-

folyamataitól. Az egyik alapvető tényező: jelesül a szakrálisnak és a kultúra rituális 

funkciójának eltűnése a színházból, a vallás nyilvánvaló és valószínűleg megállíthatatlan 

hanyatlásának következménye. Mi a világi szentség színházi megteremtéséről beszélünk. A 

kérdés az, hogy a civilizáció jelenlegi fejlődési üteme biztosítani tudja-e ennek a szükségletnek 

kollektív méretekben való realizálódását. Ezt a realizálódást elő kell segítenünk, hiszen úgy 

tűnik, hogy a vallásos tudatosság világira cserélése a társadalom pszichoszociális igénye. 

Ennek az átalakulásnak végbe kellene mennie, de ez nem jelenti azt, hogy végbe is fog 

menni.
78

 
 

Ahhoz azonban, hogy ezt a funkciót a színház betölthesse, vagyis hogy az értékekkel való 

összeméretés szertartása megvalósulhasson, szükséges egy olyan, közös „tengely” megléte, 

amely mindenki számára egyaránt elfogadható „viszonyítási pontot” jelent, amely 

vitathatatlan etalonként szolgálhat bárki számára az összevetéshez. Az egyházak ezeket igen 

pontosan meghatározták létezésük évszázadai alatt. Ugyanakkor viszont a végbemenő 

társadalmi folyamatok és események meglehetősen erodálták is ezeket az általános 

hivatkozási pontokat, s mára az értéktudat zavarai a különböző társadalmak egyik legégetőbb 

problémáivá váltak. Mivel tehát új értékek nem léptek a régiek helyébe, a régiek mai 

érvényességének vizsgálata teremtheti meg annak alapját, hogy ezen értékek mai megerősítése 

révén, ilyen „viszonyítási pont” a rendelkezésünkre álljon. Ezen az úton jutunk el az 
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összevetés lehetőségét megteremtő egyik pólusig, az értéknorma meghatározódásáig, illetve – 

a praktikum szintjén fogalmazva meg ugyanezt – az ősi mítoszok által hordozott (ábrázolt, 

megjelenített) emberi magatartási normáknak a színpadi alakban való felhasználásához. 

Ahhoz, hogy a színésszel való konfrontáció a nézőt önelemzésre késztesse, szükség van 

valamilyen, mindkettejükben meglévő, közös alapra, valamire, amit egy közös gesztussal 

megtagadhatnak, vagy ismét szentesíthetnek. Ezért a színjátéknak valami olyan felé kell 

fordulnia, amit talán „a társadalom közös komplexusának” nevezhetünk; a kollektív 

tudatalattinak vagy tudatfelettinek (teljesen mindegy hogyan nevezzük) a legközepére, vagyis a 

mítoszokra, amelyeket nem a tudat hoz létre, hanem az emberek vérén, vallásán, kultúráján és 

környezetén keresztül öröklődött át.
79

 
 

Nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy – amint az okfejtésünkből kitűnik – valójában 

indifferens, hogy ezek milyen forrásokból származó magatartásnormák, egyaránt 

származhatnak vallásos vagy egyéb értékrendből, a lényeg az, hogy normaként való 

funkcionálásuk mai viszonyaink között is kívánatos legyen, (ami viszont korántsem egyenlő 

azzal, hogy a mai életünkben ezeket be is tartjuk). Az is indifferens továbbá, hogy ez a morális 

norma mennyire ősi forrásban jelenik meg, s bár kétségtelen, hogy az ősi forrásokban 

gyakrabban vagy tisztábban jelennek meg ezek a magatartásformák, nem jelenthetjük ki 

kategorikusan, hogy onnan kell, származniuk. Mint tudjuk, a romantika kora is bőséggel 

szolgálhat ilyen hősökkel – hogy, mint idevágót, csak az „Állhatatos herceg” példáját 

említsük. S mivel Grotowski és munkatársai a kutatás folyamán, számtalan néven nevezték ezt 

a norma-jelleget, azt sem felesleges jeleznünk, hogy akár „archetípusok”-ként kerülnek 

említésre, akár „előző generációk kollektív tapasztalatának” nevezik, akár más szóval jelölik 

is ezt a kívánatosnak tartott morális normát, minden esetben a normatív jellege, általánosan 

kívánatosnak tartott mivolta az, amely a színházi szertartás során funkcionálissá teszi. 

Fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, mert többek között ez az egyik olyan „hamis 

mítosz”, amely Grotowskival kapcsolatban igen erősen tartja magát, tudniillik, hogy az 

archetípusoknak a színjátékba való bevitele egyszeriben megoldja a szertartással kapcsolatos 

problémáinkat, ezért a siker zálogának tekinthetjük. Ráadásul egy-egy Grotowski-nyilatkozat 

– mint például egy, korábban az „Akropolisz”-szal kapcsolatban, 45. indexszel általunk is 

idézett – hitelesíteni is látszik ezt a hamis tudatot, ha nem vesszük figyelembe, hogy az milyen 
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kontextusban s mikor hangzott el. Tegyünk tehát ehelyt egy kis kitérőt, s tekintsük át kissé 

részletesebben az archetípusok kérdését! 

Elsőként határozzuk meg, mi is az archetípus valójában, mit jelent ez a szó színházi 

értelemben! 

Az archetípus kifejezésnek ma divatja van a kritikusok között, s volt idő, amikor maga 

Grotowski is állandóan ezt emlegette. A jungi kollektív tudatalatti értelmében egyébként nem 

túl világos kifejezés. Találóbbnak érzem azt a felfogást, amely szerint az archetípus maga a 

szükséglet, mely különböző korokban és kultúrákban közös, és közös szálak, vagyis motívumok 

által fejeződik ki; általában azonban ezeket a motívumokat szokás archetípusnak nevezni, 

vagy, ahogy Lévi-Strauss – akitől pedig távol áll a lelkesedés ezügyben – mondja: „bizonyos 

mitológiai témákat, amelyekkel Jung szerint meghatározott jelentés fonódott egybe.
80

 
 

Ezen mitológiai témák, melyekhez meghatározott jelentés kötődik, egy színjátékban 

alapvetően háromféle vonatkozásban jelenhetnek meg: mint alakok (például Jézus, mint az 

áldozatvállaló ember), mint szituációk (például Jézus és a leprások viszonylata), vagy mint 

kompozíciók, asszociációkat megindító formák (például a Pieta formációja). Ugyanakkor 

ilyenfajta színjátékbeli megjelenítésre nem csupán pozitív tartalmú archetípusok alkalmasak, 

hanem negatív jelentésűek is, mint például Mammon vagy Salome alakja, stb. Ebből viszont 

az következik, hogy az összevetés szertartásának létrejöttéhez nem minden archetípus járulhat 

hozzá, hanem csak azok, amelyeknek jelentéstartalma a közösség számára morális normaként 

elfogadható. Más szóval, nem az archetípus archetípus volta az igazán fontos, hanem 

morálisan normatív jellege. 

Ez viszont azt jelenti, hogy ha egy színpadi alak hordozza ezt a normatív jelleget, s az alak 

megformálása kellően intenzív, elég erős és sűrített, akkor az alak képes archetípussá válni, 

valahogy úgy, ahogyan Don Fernando alakja az állhatatosság archetípusává válhatott a 

Laboratórium előadásában, noha azelőtt nem tartottuk számon alakját ilyen minőségként. 

Flaszen visszaemlékezése jól érzékelteti mindezt: 

Az „Állhatatos herceg” meglepően elragadtatott fogadtatásban részesült Iránban. Ahogyan 

néhány perzsa barátunk elmagyarázta nekünk, ők egy szent mártírjuk misztériumjátékaként 

értelmezték az előadást. A cselekményből Ali próféta unokájának, a vallásos hős Husszein ibn 
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Alinak, Irán hivatalos felekezete egy fontos alakjának mártírumára és apoteózisára 

asszociáltak. Így a mű, ami Európában egy áldozatvállaló szenvedéséről, egy Krisztus-szerű 

embernek a muszlimok általi halálra kínzásáról szólt, ott egy muszlim mártír történetévé 

változott. (…) 

Szerencsére a vendéglátók és a nézők nem értették a szöveget. (…) 

Az előadás nyomot hagyott egész Latin-Amerika fiatal színházaiban, és Cieślak alakja, a 

totális cselekvés folytán ikonná vált. Hasonlított a Che Guevarát halálos ágyán ábrázoló 

fotóra, amely a mi mexikói tartózkodásunk előtt egy évvel készült. (…) 

Mexikó után az USÁ-ba készültünk, de a State Department, minden erőfeszítésünk ellenére 

végül visszautasította a beutazási vízumok megadását. Akkortájt volt ez, amikor a Varsói 

Szerződés csapatai (beleértve a Lengyel Néphadsereget is) bevonultak Csehszlovákiába, 

letörve az úgynevezett Prágai Tavaszt, a rendszer liberalizációjára tett legfontosabb 

kísérletet. 

Visszautasították a beléptetésünket az USÁ-ba, mintha éppen az Állhatatos Herceg, a mártír 

és lázadó lett volna az, aki tankokkal özönlötte el a felszabadult Prágát. 

Valójában nem inkább egy, és csak részben kitalált, szinoním ikonja volt-e a csehszlovák 

diáknak (Jan Palachnak), aki a Vencel téren elégette magát, önfeláldozásával tiltakozva a 

szabadság elnyomói ellen, akik nehéz katonai bakancsokat és bírói talárokat viseltek?(…) 

Egy év múltán az „Állhatatos herceg” megjelent New Yorkban, és elragadtatott fogadtatásban 

részesült. Akkor azokra a buddhista szerzetesekre asszociáltak belőle, akik Saigon utcáin 

áldozták fel magukat.
81

  

Vagyis azt mondhatjuk, hogy a morális normát nem csak olyan alak hordozhatja, amely már 

korábban archetípusként tételeződött és létezett közös tudatunkban, hanem bármely alak, 

amely az adott közösség (közönség) számára normahordozóként képes funkcionálni. Ez pedig 

ismét csak azt a megállapításunkat erősíti meg, hogy a szertartás szempontjából a morálisan 

normatív jelleg a meghatározó, s nem az alak archetípus volta, még kevésbé mitológiai 

jellege. 

Ezért a szertartás-szerkezetnek ezt a pólusát, a központi alakot, amely be tudja tölteni 

normatív funkcióját, azaz mindenki által elfogadott és kívánatos erkölcsi normát hordoz, 

további elemzéseink során mi egyszerűen csak normaként fogjuk majd említeni. 
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 Ludwik Flaszen: „Grotowski Ludens” – A Játékos Grotowski – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company, 

Icarus Publishers Enterprising, Holstebro-Malta-Wroclaw 2010. 237-240. oldal. 
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Mindezeket áttekintve előttünk áll a szegény színháznak, mint egy aktuális társadalmi 

funkciót betöltő, modern színházi szertartásnak a gondolati magva, amely 

 a társadalmi értékrend érvényességének állandó vizsgálata folytán, az egyén számára 

az önvizsgálat lehetőségét, a vallásos meggyőződésnek, mint előfeltételnek a mellőzésével 

megteremtve, pontosan körülhatárolt társadalmi funkcióval bír, 

 a funkciója betöltéséhez – illetve annak folytán – modern, színházi formában, 

szertartást valósít meg az előadás során, 

 amelynek megvalósításához rendelkezik egy mindenki által elfogadható és 

kívánatosnak tartott magatartási norma felmutatásának a lehetőségével, 

 s amely szertartás lefolytatását kizárólagosan a színjáték lényegével: a cselekvő emberi 

jelenléttel – pontosabban a többi résztvevőnek e cselekvéssel való találkozása által – valósítja 

meg. 

Ez az az elméleti alap, amely a gyakorlatban – természetesen további elméleti 

megalapozottsággal – három fő szerkezeti terület együttes eredményeként valósulhat meg. Ez 

a három kérdéskör pedig:  

(1) annak a sajátos kapcsolatnak a területe, amely a szertartás résztvevőinek két csoportja 

között – közkeletűbb, színházi szóhasználattal élve a színész–néző viszonyban – fennáll, 

továbbá  

(2) az ezen viszonyon belül működő, szintén sajátos hatásmechanizmusnak, a „gúny és 

apoteózis dialektikája”-ként ismertté vált jelenségnek a kérdésköre, valamint  

(3) a szertartást lefolytató, cselekvő ember – a „varázsló–színész” – munkájának kérdésköre.  

További vizsgálódásunkban először ezt a három területet tekintjük át kissé részletesebben. 

 

II.1.2. A színész–néző viszony megváltoztatása: 

A színész–néző viszony átalakítására, s az ebben a viszonyban rejlő lehetőségek kiaknázására, 

amint azt a történeti áttekintés során láthattuk, Grotowski és munkatársai már szinte a 

kezdetektől fogva törekedtek. Ez kezdetben a nézőtér „atomizálását” és a nézőknek az 

előadásba történő, cselekvő bevonását jelentette, majd a „passzív szerepbehelyezés” 

elméletének egyre hangsúlyosabb érvényesítésével a nézők csoportja egyre inkább újra 

elkülönültebbé és egységesebbé vált, miközben a társulat végképp lemondott a nézők cselekvő 



95 

 

részvételéről. A folyamatnak ebben a második szakaszában azonban egy másfajta, addig 

sohasem tapasztalt, nézői részvétel alakult ki, a passzív szerephelyzet pszichikai síkon 

megvalósuló részvétele. 

Ez, mint láttuk, nem igényli a néző külső cselekvését az előadás során, ugyanakkor a nézőt is 

szereplőként helyezi bele az előadásba – mint például az elmegyógyintézet „ápoltjait” vagy 

Faustus „vendégeit”, hogy csak a legszembeötlőbbeket említsük. Ez a viszonylag konkrét 

szerephelyzet azonban tovább alakul a kutatás során, s így egyre általánosabban, egyre 

tágabban fogalmazódik meg – e tekintetben elég, ha az „élők” csoportjára gondolunk az 

„Akropolis” esetében, vagy a „leselkedők” szerepkörére az „Állhatatos herceg”-ben – míg 

végül az „Apocalypsis cum Figuris”-ban, a „szemtanúk” csoportjában valósul meg végleges 

formájában. Csakhogy ez az általánosodás csupán külsődleges formáiban mutat „elmosódást”, 

a látszólagos fellazulás valójában annak a belső konkretizációnak a kísérő jelensége, 

amelyben a nézők csoportja minden felesleges külsőségétől megtisztítva kapta meg funkcióját 

az összevetés szertartásában. 

Ez a „szerephelyzet” továbbra sem engedi meg a néző számára a hagyományos színház 

nézőjének pszichikailag passzív kívülmaradását, hanem – ha mégoly általánosan is, de – 

bekapcsolja a nézőt az előadás áramkörébe, pszichikailag aktív állapotba hozza, vagyis a 

végbemenő szertartás részesévé, résztvevőjévé avatja. Ugyanakkor, letisztult formájában, nem 

csupán fizikailag, de pszichikailag sem kíván tőle több aktivitást, mint amennyi feltétlen 

szükséges; nem kell „szereplőként” éreznie és gondolkodnia, nem kell mérlegelnie a passzív 

szerephelyzetéből adódó „dimenziókat”, lehetséges attitűdöket, stb. Pszichikai aktivitása 

kizárólagosan az összevetés, az önvizsgálat aktusára koncentrálódhat. Összefoglalva azt 

mondhatjuk, hogy a hagyományos színész – néző viszony, ezen átalakulások során elvezetett 

a szertartásban résztvevő közösség két funkcionális csoportra való, tiszta felbontásához: a 

szertartás során az önvizsgálatot aktívan, fizikailag is cselekvően végzők (színészek), valamint 

az önvizsgálatot csak pszichikai aktivitás által végzők, látszólag passzív csoportjának (nézők) 

megkülönböztetésére, amely két csoportot a közös szertartásban való részvétel azonban mégis 

egy alkalmi közösséggé formálja. 

Praktikusan a színész–néző viszonynak ilyen szertartás-szerkezetűvé történő átalakításában a 

térszervezés és a dramaturgia terén végzett kísérleteknek volt alapvető jelentősége. A 

térszervezés területén végbement folyamatokat viszonylag könnyen követhetjük az előadások 

leírásában, amint a hagyományos nézőtérnek a többirányú játéktérre cserélése után, a nézőtér 
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atomizálásán keresztül eljutottak először a szerepet sugalló, majd az attitűdöt sugalló, egyedi 

játékterek kialakításáig.  

A tér problémájáról szólva: mi, minden előadásunk számára egy sajátos színész-néző viszonyt 

teremtő térmegoldást keresünk, amely a játéktér és a nézők helyének összefüggésében valósul 

meg. E téren már sokan estek túlzásokba a színművészetben. Különösen a nézőknek a játékba 

történő direkt bevonása vált egy új mítosszá, egy csodatévő megoldássá, amihez sajnos, 

akaratunkon kívül, mi is hozzájárultunk. Tény, hogy a térbeli megoldások fontosak, de csak 

abban az esetben, ha az előadás struktúrájának szerves részét képezik. Ha ez nincs így, akkor 

a játéktérrel kapcsolatos minden kísérlet egy kifogássá degradálódik, amely arra szolgál, 

hogy megszabadítson bennünket az igazi kötelességeinktől. Csakhogy senkinek sincs joga 

ötletekkel zsonglőrködni a hivatással járó kötelességek felvállalása helyett. Mintha bizony a 

színészek és nézők összezagyválásával közvetlen részvételt tudnánk teremteni! (…) 

Minden, amit bizton mondhatok, az, hogy a mi civilizációnk színházaiban sohasem 

találkoztam közvetlen részvétellel. A Laboratóriumszínház keresi a tanúságtevő-nézőt, de a 

néző tanúságtétele csak akkor lehetséges, ha a színész autentikus cselekvéseket hajt végre. Ha 

nincs autentikus cselekvés, mit lehet akkor tanúsítani? 
82

 
 

Amint a fenti Grotowski-nyilatkozatból is kiderül, a térszervezési kérdések egyre inkább a 

színészi cselekvés kérdéseinek függvényében jelentek meg.. Végül, az „Apocalypsis cum 

Figuris” esetében a tér kialakításának jelentősége már szinte teljesen lecsökken, az ekkor 

bekövetkező végleges letisztulásnak csupán az a fontossága, hogy a tér kialakítása már 

mindent felszámol, ami a „színházszerűségre” akár csak nyomokban is utalhatna, ezzel is a 

színész autentikus cselekvésének fontosságát húzva alá, azt, hogy nem egy előadás nézői, 

hanem egy szertartáson jelenlévők vagyunk. 

A színész–néző viszony megváltozásának a dramaturgia területén végbemenő folyamata talán 

kissé rejtettebb, s nem annyira nyilvánvalóan jelenik meg az előadások leírásában. Kezdetben, 

a nézők aktivizálásának időszakában a leginkább tetten érhető, hiszen a cselekvésre való 

inspiráció mellett dramaturgiailag is biztosítani kellett a néző(k) cselekvéseire az alkalmat, az 

utalásokat, a cselekvés mikéntjét és irányultságát illetően, továbbá az ezt hordozó 

információkat a nézőkkel közölni is kellett, s ezt szintén be kellett illeszteni az előadás 

dramaturgiai rendszerébe. (Gondoljunk például az „Ősök” esetére, ahol egy félmondat erejéig 
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utaltunk is erre). A nézők cselekvő bevonásának elhagyása után látszólag egyszerűsödött a 

helyzet, hiszen a különlegesen kialakított játékterek szinte automatikusan sugallták a néző 

passzív szerephelyzetét, a „két együttes rendezésének” megvalósítása azonban sokkal 

körültekintőbb dramaturgiai végiggondoltságot követelt meg. Sokkal pontosabban kellett 

ugyanis értelmezni a nézők passzív szerepkörének az előadás tartalmára, mondanivalójára 

való hatását. Ebben a tekintetben igen változatos sorozatot láthatunk, amelyben egyaránt 

megtalálható az „egzisztenciális megkülönböztetettség” („Akropolis”), a bizonyos 

szerepcsoportnak – köztük a normát jelentő centrális alaknak – a nézőkkel való teljes 

azonosítottsága („Kordian”), a centrális alak kivételével minden szerepnek azonosítása a 

nézők csoportjával („Dr. Faustus”). Ezek a változatok vezettek a szertartás-dramaturgia 

végleges kialakulásához, amely a nézők passzív szerephelyzetének általánosabb 

körülhatárolása révén, lényegében az imént meghatározott két fő csoportot alakította ki, 

egyszersmind az aktívan cselekvő résztvevők (színészek) csoportját is két „félre”, a 

normahordozó centrális alakra és a többi szerep csoportjára bontotta fel (a „Hamlet-

tanulmány”, az „Állhatatos herceg” és az „Apocalypsis cum Figuris” esetében). 

Ez a dramaturgiai tisztulás alakította ki tehát a szegény színház véglegesnek tekinthető 

szertartás-dramaturgiáját, amelyben a résztvevők közössége az említett két „együttesre”, 

illetve az aktívan cselekvők (színészek) „együttese” pedig további két „pólusra”, a normát 

hordozó centrális alakra és a többiek körére bontódik fel. Ennek a „két pólusra” történő 

felbontásnak, mint hamarosan látni fogjuk, döntő jelentősége van az összevetés aktusának 

megvalósítása szempontjából. 

A kulturális értékeket magáénak valló néző időnként komolyabb repertoárral dolgozó 

színházakba is elmegy, esetleg még tragédiákat is megnéz, feltéve persze, hogy a darab nem 

mentes bizonyos melodramatikus elemektől. Ezesetben a néző elvárásai igen széles skálán 

mozoghatnak. Részint meg kívánja mutatni, hogy a jobb körökhöz tartozik, ahová a 

„Művészet” egyfajta belépőjegy, részint pedig olyan érzelmeket akar átélni, amelyek 

valamiféle önelégültséget biztosítanak számára. Még ha sajnálja is szegény Antigonét és 

averzióval viseltet a kegyetlen Kreón iránt, a hősnő áldozata és sorsa nem az övé, inkább csak 

erkölcsileg érzi magát vele egyenrangúnak. Számára tehát az egész csak annyi, hogy önmagát 

„nemesebbnek” érezhesse. Kétséges viszont az ilyen érzelmek didaktikai értéke. A közönség – 
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mind Kreónok – az előadás alatt Antigoné mellett áll ugyan, de ez senkit sem gátol meg 

abban, hogy a színházon kívül Kreónként viselkedjék.
83

  

Nyilvánvalóvá vált, hogy a normát hordozó centrális alakot dramaturgiailag (is) le kell 

választani az előadás többi szereplőjéről, annak érdekében, hogy a „nézők” csoportja a 

színpadon leképezhetővé válhasson. 

Mikor a színház még csupán egy része volt a hitvallásnak, már színház volt; felszabadította a 

közösség szellemi energiáit, egységesítve és profanizálva a mítoszt a törzs számára, vagy 

méginkább a mítosz meghaladása által. A nézői így újították meg személyes igazságuk tudatát 

a mítosz igazságával; a rémület és szentség érzetén keresztül eljuthattak a katarzisig. Nem 

véletlen, hogy a középkor produkálta a „parodia sacra” gondolatát. 

Csakhogy a mai szituációk merőben mások. Ahogyan a mai csoportosulásokat egyre kevésbé 

határozza meg a hit, úgy változnak meg folyamatosan, eltűnve, majd újra testet öltve, a 

hagyományos mitikus formák is. A nézőnek a hagyományos mitikus formákhoz való viszonyát, 

mint területi igazságot vagy csoportmodellt, egyre inkább az elidegenedés jellemzi, s a hit 

egyre inkább intellektuális meggyőződéssé alakul át. Ez viszont azt jelenti, hogy még nehezebb 

kideríteni a szükségszerű összeütközések minőségét, az élet-maszk mögött rejlő pszichikai 

törvényszerűségeket. A csoportnak a mítoszokkal való azonosítása – vagyis a személyes 

igazság és az általános igazság kiegyensúlyozása – ma tehát, gyakorlatilag lehetetlen. 

Mi az, ami lehetséges? Inkább a szembefordulás, mint az azonosulás. Vagyis, miközben 

megőrizzük saját, egyéni tapasztalatainkat, megkísérelhetjük újra megtestesíteni a mítoszt, 

lehántani annak felesleges burkát, hogy megérthessük relatív problémáinknak a 

„gyökerekhez” való viszonyát és a „gyökerek” relativitását, mai tapasztalataink fényében.
84

 
 

Ennek a „szembefordulásnak” a lehetőségét hivatott biztosítani a normahordozó centrális 

alaknak és a „többieknek” a szerepek rendszerén belüli elkülönítése, s így jön létre a 

„viszonyítási pont” ellenében az összevetés lehetőségének másik pólusa, a morális norma 

ellenében a viselkedési modell, a fizikailag nem cselekvők (a nézők) „együttesének” színpadi 

leképezése. S ez a két pólus együttesen teszi lehetővé, hogy a szertartás igazi célja szerint 

valósulhasson meg: 
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A világot nem a nézőktől elkülönülőként megmutatni, hanem a színház korlátain és határain 

belül, egy új világot alkotni velük együtt.
85

 
 

Ha pedig a fentiek ismeretében, egyetlen mondat erejéig visszautalunk a nemrég áttekintett 

archetípus-kérdésre, az ott kifejtettek alapján, a viselkedési modellt megjelenítő alakokkal 

kapcsolatosan is elmondhatjuk, hogy esetükben – különösen a kiforrott produkciók esetében – 

sohasem találunk archetípusokat, vagy velük egyenértékűen erős, tiszta, archetipikus alakokat. 

Gyarló és esendő emberek ezek az alakok, hiúak, gonoszok, érzéketlenek, de sohasem a 

Hiúság, a Gonoszság, az Érzéketlenség ölt testet bennük. Mindvégig emberek maradnak, mint 

mi magunk. S valójában ez az, ami elvezethet a velük való azonosulásunkhoz, ez a tipikusság 

az, ami az összevetés lehetőségét biztosítja számunkra. Másként ez nem történhetne meg, 

hiszen, ha gonoszkodunk is néha, vagy érzéketlenek maradunk esetenként, sohasem vagyunk 

a Gonosz, vagy az Érzéketlenség maga; az efféle önazonosítás már-már perverzió is lehetne. 

Miután azonban ők is indítékokkal, „körülményekkel” és „felmentésekkel” élő, gyarló 

emberek csupán, hasonlítanak ránk, s az azonosulásnak nincsen akadálya: a kétpólusú 

szerkezet elérheti célját. 

Visszatérve az eredeti kérdéskörhöz, azzal folytathatjuk, hogy alapvetően ennek a normát és 

modellt konfrontáló, kettős belső szerkezetnek a kevésbé látható letisztulása és 

megszilárdulása jelentette azt a „forrást”, amely a külső, térszervezési jellegzetességek 

„felpuhulásával” szemben tartalmi többletet tudott biztosítani, s a hatás tekintetében 

ellensúlyozni tudta a tér sugallta asszociációk általánosabbá, „elasztikusabbá” válását. Jól 

kitapintható, hogy ez a két folyamat mennyire pontos párhuzamosságot mutat az időben 

egymást követő produkciók sorában. Ezzel a kettős folyamattal egyidejűleg azonban még egy 

igen fontos folyamat is végbement, amelynek a szertartás-szerkezet jellegzetességei mellett, 

meghatározó jelentősége van a modern színházi rítus megvalósulásában. 

 

II.1.3. A gúny és apoteózis dialektikája: 

A „gúny és apoteózis dialektikája” elnevezéssel ismertté vált hatásrendszer kialakulását a 

történeti rész során már megismerhettük a szertartás-szerkezet felvázolása után, most ennek a 

sajátos dramaturgiai, játékmetodikai és hatásmechanizmusnak a szerkezetét és „működését” 

kell áttekintenünk. 
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Amint azt láttuk, a „gúny és apoteózis dialektikája” kezdetben egy „színházi pillanat” volt, 

egy olyan előadásmozzanat, amelyben egységes hatássá sűrűsödött a nevetséges, buffószerű 

és a felemelően nagyszerű, s amely önmagán lényegesen túlmutató asszociációkat volt képes 

elindítani. Játékmetodikai jelentőségűvé akkor vált, amikor ez a dialektikus kettősség már egy 

teljes színpadi alak megformálásának jellegzetességévé lett, dramaturgiai jelentőséget pedig 

akkor kapott, amikor a kutatás végén, a teljes előadást meghatározó hatásmechanizmus alakult 

ki belőle.  

Az előadás-szertartás dramaturgiájának felvázolásában már eljutottunk addig, hogy a 

szertartásban fizikálisan cselekvők (a színészek) „együttesében” elkülönítettként kezeltük az 

összevetés viszonyítási pontját képező morális normát hordozó centrális alakot és a társadalmi 

modellként funkcionáló „többiek” csoportját. Ez az elkülönítés azonban önmagában még nem 

lenne elegendő arra, hogy a másik „együttes” (a nézők csoportja) tagjaiban az összevetés, az 

önmegméretés effektusát kiváltsa, vagy – ahogyan Grotowski fogalmaz – kiprovokálja. Ha 

ugyanis visszagondolunk Grotowski nemrég idézett Antigoné-példázatára, világossá válik a 

nézők „gyarlósága”, az a sajátosságunk, hogy általában a szimpatikus, pozitív értékeket 

hordozó alakkal azonosítjuk magunkat. A normát hordozó centrális alak és a modellt 

képviselő „többiek” világos elkülönítése mellett tehát szükség van egy olyan hatásrendszerre 

is, amely úgy gátolja meg a nézőt a normát hordozó alakkal való azonosulásban, hogy ezzel 

egyidejűleg a viselkedési modellt megformáló alakokkal való azonosulást nem akadályozza 

meg. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy sajátos elidegenítési effektusnak kell működnie az 

előadásban, amely az azonosulásra való készséget a normát hordozó centrális alak 

viszonylatában, de csakis annak viszonylatában zárja ki és a viselkedési modellt hordozó 

„többiek” vonatkozásában változatlanul inspirálja. Ennek a hatásnak a kiváltására alkalmas a 

„gúny és apoteózis dialektikája”. 

A sajátos, kettős hatásmechanizmus ugyanis úgy idegenít el bennünket a morális normát 

hordozó centrális alaktól a „gúny” effektusával, hogy ugyanakkor a morális normát továbbra 

is megerősíti az „apoteózis” effektusával. Mindez a gyakorlatban két szinten valósul meg. Az 

egyik viszonylag könnyen tetten érhető az előadásokban, s abban áll, hogy a morális normát 

megtestesítő centrális alak olyan figuraként fogalmazódik meg, amellyel a néző eleve nem 

szívesen azonosítja magát. E tekintetben elegendő az „Apocalypsis cum Figuris” 

Együgyűjének alakjára utalnunk, akinek „falubolondja”-mivolta, „madárijesztőszerűsége”, 

bugyutasága eleve taszítóan hat ránk, bármennyire elismerjük is a morális értéket, amit 

képvisel. A másik szintet meglehetősen nehéz meghatározni. Lényegében azt mondhatjuk 
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talán, hogy egy morális norma következetes és radikális képviselete eleve kiváltja bennünk az 

„ez nem normális!”- érzetét, eleve taszítóan hat ránk, de csupán a személy vonatkozásában, s 

nem az érték tekintetében. Talán pontosabban meg tudjuk mindezt világítani, ha felidézünk 

egy Hankiss Elemér által leírt kísérletet, amikor is egy nagy forgalmú úttestre a forgalmat 

komolyan akadályozó, ámde egyébként könnyen eltávolítható tárgyat helyeztek el, s azt 

figyelték, ki – és milyen hamar – „áldozza fel magát” az autósok közül, hogy a forgalmi 

akadályt eltávolítsa. 

Negyven-ötven autós kerülte ki nagy üggyel-bajjal az akadályt, míg végre akadt valaki, aki 

vállalta azt a csak látszólag kis hősiességet, hogy kikászálódjék a vezetőülésről, elszalasszon 

egy zöld lámpát, csak azért, hogy valami olyat csináljon, amiből neki semmi, csak az utána 

jövőknek, a többieknek van hasznuk. 

Illetve, pontosabban, amiből csak akkor lehetne neki, közvetve haszna, ha működnék a 

társadalomban vagy akár csak az autós társadalomban a közösségnek valamiféle tudata. (…) 

S az erőfeszítés legjava nem is az akadálynak magának, hanem a körülállók, a többiek 

furcsálló, már-már rosszalló, a naiv balekra, a csodabogárra, kiscserkészre rámeredő 

tekintetének elhárításához kell. Mert bizony, így bámulunk a hiányzó, ritka hősre; önzővé 

fásultságunkban nem szeretjük, ha egy önzetlen gesztus arra figyelmeztet minket, hogy 

közösségi lényként is élhetnénk.
86

 
 

Íme, a „gúny és apoteózis dialektikája” a hétköznapokban. 

Következésképpen tehát, ha a normát hordozó centrális alak vonatkozásában működni képes 

ez a sajátos elidegenítési effektus, a viselkedési modellt jelentő „többiek” vonatkozásában 

viszont, a játékmódból eredően, az átélésre való ösztönzés érvényesül, a nézőknek 

egyénenként csak a „többiekkel” való azonosulás lehetősége marad, s ennek köszönhetően – a 

játékban leképezett viselkedési modell áttételén keresztül – megtörténhet a viselkedési 

normával való összehasonlítás. 

Mindez talán nagyon „mechanikusnak”, idegesítően „iparszerűnek” tűnhet így leírva, de végül 

is a célunk éppen a szerkezet feltárása és „működésének” felvázolása volt. Persze a 

valóságban mindez művészi fokon, korántsem ilyen rideg egyszerűséggel, az egyén 

habitusától is determináltan, mindenkiben másként megy végbe. Eric Bentley, egy 

Grotowskihoz írott, nyílt levelében, így jellemzi ezt a hatást: 
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Sokunk számára igen kellemetlen és nehezen megoldható feladatot okozott az Ön munkája. 

Kérem, ne válaszolja most, hogy ezt már sokan mondták Önnek, és sokan bele is buktak már 

ebbe, stb. stb… Enélkül is tudjuk, hogy ez így van, s ezért még nehezebb a dolgot 

megemésztenünk. Ami engem illet, kihevertem a traumát. Csak az Ön harmadik előadása után 

kezdtem magamhoz térni az átélt sokkot követő megdöbbenésből. Ott, az előadás alatt – az 

„Apocalypsis cum Figuris” előadása volt ez – hirtelen rámtört egy érzés, s ezt olyan 

személyes módon kell elmondanom, amilyen személyes volt az élmény maga. Nagyjából az 

előadás felénél egy rendkívüli igazságot ismertem fel; hirtelen, ahogyan mondani szokás: a 

semmiből, egy gondolat hasított belém a saját énemről, életemről. Ennek a gondolatnak 

titokban kell maradnia, hogy értékét ne veszítse, de maga a tény, hogy belém hasított, 

megítélésem szerint közérdekű jelentőséggel bír. Ezen felül hozzá kell még tennem, nem 

emlékszem, hogy színházban valaha is megtörtént volna velem ilyesmi. (…) Önök egyrészt 

konzervatívak, néha talán még reakciósok is, másrészt viszont radikálisak, a szó 

legradikálisabb értelmében. A gyökerekig ásnak le, saját művészetük gyökeréig, és gyakran 

korunk sohasem látott szenvedéseinek gyökeréig, az embernek egy másik emberrel szembeni 

kifogyhatatlan embertelensége gyökeréig… 
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Bentley idézett levelében nem részletezi bővebben, hogy milyen jellegű, milyen tartalmú 

gondolat volt az, amely a saját énjéről, életéről „belévillant” az előadáson. Ennek a 

gondolatnak a természetéről Flaszen egyik emléke ad pontosabb információt: 

Egyszer egy jeles szovjet színháztudóst láttunk vendégül, aki az „Apocalypsis”-t nézte meg; én 

kísértem el az előadásra. Utána először le volt taglózva, majd az orosz ortodox bűnösök 

expanzív gesztusával a mellét kezdte verni, és szenvedélyesen ismételgette: „Átkozott hüllő, 

átkozott, átkozott, átkozott!” A kép, az előadásnak ez a sajátos meghosszabbítása mintha 

egyenesen Dosztojevszkijből lépett volna elő. Azt hiszem a tudós előtt új megvilágításban 

tárult fel a saját szovjet értelmiségi létezése, úgy, mint amely tele van megaláztatásokkal, 

kényszerű hazugságokkal, az igazságtól való rendszeres eltávolodásokkal, egyszóval csupa 

olyan tettel, amelyek az emberi és a tudósi léttel nem egyeztethetők össze. 
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Joggal mondhatjuk, hogy az ilyenfajta élmény általános jellemzője a szegény színház színházi 

szertartásainak. Nem az élmény által kiváltott Bentley-féle diszkrécióról vagy a szovjet tudós 

szlávos hevületéről beszélve ekkor természetesen, hanem az élményről magáról. 

Általánosításunk létjogosultságát pedig az alapozza meg, hogy – valamennyien gyarló 

emberek lévén – egy morális normával történő összevetés során, s ha valóban őszintén 

szembenézünk önmagunkkal, csak alulmaradhatunk.  

Kegyetlenség ez nem csak a színész, de a néző vonatkozásában is. A néző, tudatosan vagy 

öntudatlanul, de megérti: mindez felhívás az ő számára is, hogy megtegye ugyanezt. Mindez 

gyakran ellenkezést vagy indignációt vált ki belőle, hiszen mindennapos törekvésünk éppen az 

igazság elrejtésére irányul. De nem csupán a világ előli elrejtésére, hanem önmagunk előtti 

elrejtésére is. Menekülni akarunk az igazság elől, és itt éppen arra invitálnak bennünket, hogy 

álljunk meg és vessünk egy pillantást a dolgok mélyére. Attól tartunk, hogy Lót feleségéhez 

hasonlatosan sóbálvánnyá dermedünk, ha megfordulunk.
89

 
 

Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha ignoráljuk az erre való „provokációt”, azaz nem hagyjuk 

hatni a produkciót, el- és bezárkózunk a hatás elől és előtt, avagy tagadjuk az önmagunkról 

bennünk kialakuló kép igazságát, vagyis, finoman szólván, ámítjuk magunkat önmagunk felől. 

Ám ha mindezt nem tesszük, ez a kritikus önreflexió mindenképpen bekövetkezik, vagyis a 

szegény színház szertartása bűntudatot generál, ám egyszersmind inspirál is a változtatásra. 

Ennek személyes és egyszersmind társadalmi jelentőségét pedig nem nehéz belátnunk. Ez 

tehát annak a pszichoszociális funkciónak a lényege, amely Grotowski nyilatkozataiban is 

megjelenik, és amelyre hamarosan még kissé bővebben is kitérünk majd. 

Előbb azonban, a szegény színház szertartás-szerkezetének felvázolása után és e szerkezet 

„működésének”, hatásrendszerének megismerése után, eredeti logikánkhoz igazodva, 

harmadik kérdéskörként vizsgáljuk meg a szertartás „varázslójának”, a szertartást megvalósító 

színésznek a munkáját is! 

 

II.1.4. A „szent színész” mint a szertartás „varázslója” 

Már a történeti áttekintés vége félé említést tettünk arról, hogy az „Állhatatos herceg” 

szerepében először Ryszard Cieślaknak, majd az „Apocalypsis cum Figuris”-ban a társulat 

minden tagjának sikerült megvalósítania a „totális cselekvést”. Az imént idéztük Grotowski 
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nyilatkozatát is a térrel és a tanúságtevő nézővel kapcsolatban, amelynek végén Grotowski is 

utalást tett arra, mennyire fontos, hogy a színész „autentikus cselekvést” hajtson végre a 

szertartás során. Ismeretes az is, milyen gyakran hivatkozott a szegény színház „szent 

színészére”, mint a modern színházi szertartás kulcsfontosságú alkotóelemére. Mindez 

elegendő ok arra, hogy megelőlegezzük: a színházi szertartás megvalósításához egy sajátos, 

minden egyéb, addig ismert színészi cselekvéstől különböző feladatról, illetve annak 

megvalósításáról van szó. Vizsgáljuk meg tehát kissé közelebbről, miben is áll ennek lényege! 

Ne érts félre! Mint ateista beszélek a „szentségről”. „Világi szentséget” értek alatta. A 

színész, aki a nyilvánosság előtt kihívja önmagát és ezzel másokat is, kegyetlenül, gyalázaton 

és vérlázító szentségtörésen keresztül, leveti a mindennapi álarcot és felfedi önmagát, s ezzel 

egy hasonló önvizsgálathoz teremt lehetőséget a néző számára is.
90

 
 

Vagyis – ha a fentiekben gondolatmenetünk logikájához igazodva, megfordítjuk az állítást – 

annak érdekében, hogy a színházi szertartás lényege, a morális normával való összeméretés 

megvalósulhasson, a színésznek „le kell vetnie a mindennapi álarcot”, és „önmagát kell 

feltárnia”. Ezen a cselekvésen keresztül „provokálja ki” a nézőből ugyanennek a megtételét. S 

ezzel máris meghatároztuk azt a jellegzetes különbséget, ami a „szent színész” cselekvését 

minden más színészi cselekvéstől megkülönbözteti, legyen az „átélő” vagy „elidegenítő”, 

„ábrázoló” vagy „megjelenítő” vagy akár bármi más. A különbség ugyanis abban áll, hogy – 

tudomásom szerint – minden eddigi színészi cselekvés arra irányult és irányul ma is, hogy a 

színész valaki mást, egy fiktíve létező színpadi alakot formáljon meg a színjáték során. Itt 

viszont éppenséggel arról van szó, hogy a „szent színész” – a színpadi alakon keresztül! – 

önmaga legbensőbb, legtitkosabb énjének részleteit tárja fel, s olyan érzéseiről, indulatairól, 

stb. tesz nyilvános önvallomást, amelyeket egyébként talán még saját magának sem szívesen 

ismerne be. E felfogás szerint tehát, nem a szertartás során megnyilvánuló „szent színész” 

viseli a maszkot, hanem éppen ellenkezőleg mi, saját magunk (és persze ő maga is, a 

mindennapi élet során, eleget téve szociológiai szerepeink elvárásainak, vagy éppen csak saját 

gyarlóságának engedelmeskedve). E felfogás szerint tehát – mind a színész, mind a magunk 

számára – éppen a színházi szertartás az az alkalom, ahol közösségi magányunkban 

megengedhetjük magunknak, hogy levessük ezt a mindennapokban reánk kövesedett álarc-

halmazt, s azzal a valakivel nézzünk szembe egy pillanatra, akik valójában vagyunk. Ehhez 

segít hozzá bennünket az imént felvázolt szertartás-szerkezet, a „gúny és apoteózis 
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dialektikája”, s – talán elsősorban – az, hogy valaki(k), ott, akkor, ugyanezt teszi(k) meg, 

nyilvánosan, mielőttünk. 

S noha Grotowski többnyire – amint a megelőző 89. és 90. indexű idézetünkben is – 

elsősorban a színészi cselekvésnek a nézőre gyakorolt hatását állítja a középpontba, 

érintőlegesen abban is egy újabb pontos megfogalmazását láthatjuk meg magának a színészi 

cselekvésnek is. Kétségtelen, hogy jogos erre a cselekvésre a „gyónás” analógiájának 

használata, s annak a kimondása is, hogy ezzel a cselekvésével a színész a közösség tagjainak 

érdekében vállalt áldozatot hoz. A „szent színész” megjelölés tehát mindenképpen több mint 

egy hangzatos jelző, ami a mindenki mástól való megkülönböztetésen kívül semmi egyebet 

nem szolgál. Több, mert sűrítetten hordozza a színészi cselekvés lényegét, az önkéntesen 

vállalt áldozathozatal aktusát. 

Mivel pedig a színész munkája a szertartás-színházban ettől kezdve e tanulmány központi 

témájává válik majd, most, a színházi szertartás általános elvi és szerkezeti rendszerének 

felvázolása okán szakítsuk meg itt a gondolatmenetet! A kulcsfontosságúnak tekintett színészi 

munka tartalmi vonatkozásában most csupán az elmondott sajátságot rögzítsük, s tegyünk 

említést a színészi cselekvés formai vonatkozásáról is! 

Nyilatkozataiban Grotowski nem csupán a „szent színészről” beszél, de a színészi munka 

kapcsán gyakorta emlegeti a „varázsló színészt” is. A történeti áttekintés során mi is idéztünk 

olyan beszámolókat, amelyek említik, vagy egyenesen kiemelik a Laboratórium színészeinek 

hihetetlen technikai felkészültségét, s azt is hangsúlyoztuk több ízben is, hogy a kutatás egyik 

fő törekvése az volt, hogy a „gazdag színház” eszközeit a színészi cselekvéssel cserélje fel, a 

színházi hatás lehetőleg minden elemét a színészi cselekvésből vezesse le. Mindez 

egyértelműen utal arra, hogy a színészeknek valóban „varázslóvá” kellett válniuk annak 

érdekében, hogy a szertartás végbemehessen általuk. Mert, mint tudjuk, a színházi hatás igen 

erőteljes „gazdaságossági jelleggel” is bír. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, azt mondhatjuk, 

hogy minél kevesebb eszközzel minél gazdagabb jelentésű, minél sűrítettebb színházi 

pillanatot tudunk megalkotni, annál nagyobb lesz ennek a színházi pillanatnak a hatása. A 

korábbiakból pedig nyilvánvalóan kitetszik, hogy a szertartás céljának elérése érdekében – 

ahogyan Eric Bentley fogalmazott: hogy hirtelen, ahogyan mondani szokás: a semmiből, egy 

gondolat hasított belém a saját énemről, életemről 
91

 – igen komoly pszichikai gátakat kellett 

áttörni az egyes nézőkben, s az is, hogy ehhez különleges intenzitású hatások sorozatára volt 
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szükség. Ehhez pedig arra, hogy a színészek valóban különleges, a „gazdag színház” 

eszközárába tartozó megoldásokkal talán soha el nem érhető akusztikus és vizuális hatásokat 

tudjanak megvalósítani – csupán saját cselekvéseik által. 

Ennél is fontosabb talán azonban, hogy a színész által a szertartás során végzett önfeltárás, 

önbevallás egyáltalán nem olyasmi, ami könnyűszerrel megvalósítható. Hiszen akkor mitől 

lenne áldozat? Utaltunk rá az imént, hogy ennek az önfeltárásnak a folyamatában olyan mély 

tartalmak is felszínre kerülhetnek, amelyeket legszívesebben a színész még önmaga elől is 

eltitkolna, s ezt nem csupán a hatásos fogalmazás kedvéért tettük, hanem, mert szó szerint 

erről (is) van szó. Abban az esetben viszont, ha a színész, a mondottak szerint, időnként 

„önmaga ellenében”, önmagát legyőzve kell, cselekedjen, roppantul felértékelődik a 

kifejezőeszközei gyorsaságának és képlékenységének szerepe, hogy a benne felébredő 

érzések, indulatok, stb. lehetőleg azonnal artikulálódjanak is, még mielőtt a színész 

pszichikuma „meggondolná magát”. Grotowski és színészei ezt úgy fogalmazták meg, hogy a 

színésznek „transzban” kell cselekednie, és ez a szóhasználat sajnos iszonyatos mértékű és 

mennyiségű félreértéshez vezetett már eddig. Világosan tisztázni kell, hogy mindez semmi 

egyebet nem jelent, csupán azt, hogy a testi kifejezés, a külső forma megteremtődése olyan 

egyidejűséggel történjen meg, hogy a racionális mérlegelésnek – „meddig megyek el?” – ne 

legyen módja beavatkozni és a tartalom artikulálódását leállítani. 

Úgy véljük, a morfémák azok az impulzusok, amelyek a test belsejéből fakadnak, hogy 

találkozhassanak a „külsővel”. (…) Van az impulzus, ami a „külső” felé igyekszik, a gesztus 

pedig ennek a befejezése. A gesztus a végső pont. (…) …az impulzus a test belsejéből indul el, 

s csak az utolsó fázisban jelenik meg a test gesztusa, ami mintegy végpont, a vonal belűről 

kifelé halad. A másokkal való élő kapcsolatban az ember ösztönzést kap, és feleletet ad. Ezek 

az impulzusok: kapok és válaszolok; adok, vagy ha úgy tetszik, reagálok.
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A színészi hatás intenzitásának megnövelése mellett tehát ennek a „transz-állapotnak” az 

elérése érdekében is szükség volt arra, hogy a színész – technikai képességei vonatkozásában 

– valóban „varázslóvá” váljék, teste, fiziológiai eszközrendszere, semmiféle akadályt ne 

gördíthessen impulzusainak kifejeződésével szemben. 
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Pályi András. – in: Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram 1989. 73. oldal. 



107 

 

Ha tehát a színészi cselekvésnek e tartalmi és formai oldalát összefoglaljuk, lényegében 

meghatároztuk mindazt, ami a Grotowski által említett „autentikus cselekvés” jellemzője, 

definiáltuk annak a „totális cselekvésnek” a fogalmát, amelyre a történeti áttekintés során, 

Cieślak „játékával”, majd az „Apocalypsis cum Figuris” színészeinek teljesítményével 

kapcsolatban már utaltunk. Nem más ez, mint a színészi cselekvés tartalmi oldalának – az 

önfeltárás totalitásának – és ugyanezen cselekvés formai oldalának – az azonnali, testi 

kifejeződés totalitásának – mindenkori egysége. 

Ennek a játéknak muszáj önfeltárulkozásnak lennie (…) Ezt a játékot csakis az egyén saját 

életének alapjain lehet megvalósítani. Olyan játék ez, amely lemezteleníti az embert, elvesz, 

feltár, felfed. A színész nem játszhat; keresztülhatol saját tapasztalatainak szféráján, vagy 

inkább behatol abba (…) a teste és a hangja segítségével. (…) Abban a pillanatban, amint a 

színész véghezviszi ezt az aktust, egy jelenséggé válik, ITT ÉS MOST; nem történetet mesél, 

nem illúziót kelt – ő van ott, a jelenben. Feltárja magát. Egy latin szó, a „fiat” 
93

 adja vissza 

azt, ami történik, és ami történni fog. Felfedezi önmagát, de képesnek kell lennie ennek 

megalapozására és arra is, hogy ezt bármikor megismételje. (…) Ha ez az aktus lezajlott, 

akkor a színész – ami egyben emberi létet is jelent – meghaladja a befejezetlenségnek azt az 

állapotát, amelyre a mindennapi élet ítél bennünket: a gondolkodás és az érzések, a test és a 

lélek megosztottságát. A különbség a tudatos és tudattalan, az éber és ösztönös, a szexuális és 

értelmi között eltűnik. Ha ez megvalósul, a színész megvalósította a totális cselekvést. (…) A 

reakció, amit ezzel belőlünk kivált, tartalmazza az individuális és a kollektív egy jellegzetes 

egységét. Az az emberi jelenség, akit magunk előtt látunk, a színész, aki felülemelkedett 

ezeknek a kettősségén is. Több ez, mint akciók sorozata, ez maga az akció, amely csak 

analógiája a mindennapjaink cselekedeteinek. Ez a „totális cselekvés” (amelyet egyesek 

szeretnének totális játéknak nevezni.).
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A színészi munka tartalmi és formai alapjainak áttekintésével tehát befejeztük a szegény 

színház „rendszere” elméleti alapjainak áttekintését. A három kérdéskör kifejtése után most – 

ígéretünk szerint – térjünk vissza egy gondolatmenet erejéig a hatásmechanizmus 

vizsgálatánál már érintett területre, a szegény színház pszichoszociális funkciójára, amely a 

színjáték autonomitásának kutatása és megvalósítása mellett, a legmarkánsabb jellegzetessége 

lett a Laboratórium színházi korszakában elért eredményeknek. 
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Tadeusz Burziński, Interpress Publishers, Warsaw, 1979. 55. oldal. – Kiemelés az eredetiben – A.V. 
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II.1.5. A színjáték pszichoszociális funkciója 

A hatásmechanizmus kérdéskörének kifejtésekor megállapíthattuk már, hogy egy ilyen 

színházi szertartás fizikailag nem cselekvő résztvevője (a néző), ha a szertartás során egy 

általánosan elfogadott és kívánatosnak tartott viselkedési normával szembesül, ebben az 

összehasonlításban csak alulmaradhat. Az összevetés eredménye tehát gyarló önmagunk 

számára kisebb-nagyobb mértékben, de mindenképpen „kellemetlen” végkövetkeztetéssel 

zárul. Most tegyük hozzá még, hogy ugyanakkor viszont ez a kellemetlenség-érzet 

mindenképpen párosul egyfajta „megtisztulásérzettel” is, amennyiben egy magasabb szintű 

én-tudat, egy hitelesebb önreflexió érzete is megjelenik benne. Ez pedig gyakorlatilag egy 

olyan katarzisélmény, amely úgy őrzi meg bennünk az összeméretés eredményének 

tudatosságát, hogy lényegében megszünteti annak érzelmi kellemetlenségét. Mondhatni, hogy 

a „gúny és apoteózis dialektikájának” egy bennünk végbemenő analógiájával találkozunk 

ekkor: a bennünk lévő gyarlóság felismerésének tudatossága a megerősödés és megtisztulás 

katartikus érzésével párosul. Ha úgy tetszik, a néző viszonylatában is kimondhatjuk azt, amit 

Grotowski a színésszel kapcsolatosan fogalmaz meg: hogy az önfeltárás aktusa után 

nyugodtabban tehetjük fel ismét a hétköznapi élet által megkövetelt szerep-álarcainkat, mert 

már tudjuk, hogy ki van valójában az álarcok mögött. S talán egy kicsit abban is 

reménykedhetünk, hogy alkalomról alkalomra egy kicsivel „áttetszőbb”, a valódi önmagunkra 

egy kicsivel jobban hasonlító álarcot veszünk vissza, mint amilyet a szertartás során 

levetettünk. 

Mindezekből a modern színházi szertartás társadalmi funkciója egyenesen következik: a 

mindenki által kívánatosnak tartott morális normához közelebb jutott egyének egy társadalmi 

szinten is tökéletesebb közösséget alkothatnak, s egyben megújíthatják a kívánatos norma 

érték mivoltát, közvetve tehát megszilárdíthatják a társadalom egészének értéktudatát is. Az 

előadás-szertartás által generált bűntudat tudniillik a társadalom – és benne az egyén – 

életének igen fontos összetevője lehet, amelynek okát Hankiss Elemér ki is fejti: 

A pregnáns, jól körülhatárolt bűntudat ugyanis azzal, hogy ráirányul egy konkrét tényre, 

mulasztásra, vétekre, bűnre, vagyis önnön forrására, kiváltó okára, lehetővé teszi e tény 
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kiküszöbölését, e vétek vagy bűn jóvátételét, s ezzel előkészíti az emberen, illetve a közösségen 

belüli feszültség oldását, feloldódását.
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Lényegében erre gondoltunk, amikor ennek a fejezetnek az elején a vallások évszázadok alatt 

kialakult, a társadalmi működést az egyén életvitelén keresztül befolyásoló hatására utaltunk, s 

amelyről azt is megállapítottuk, hogy manapság hanyatlóban van. S lényegében ennek a 

pszichoszociális hatásnak a megvalósulása jelenti azt is, amit Grotowski úgy fogalmazott meg, 

hogy „a visszatérés a művészetnek ahhoz a periódusához, amikor még nem csak esztétikai 

dimenziói voltak”.
96

 Természetesen badarság azt remélni, hogy egy – vagy akár több – ilyen 

szertartás-színház mélyreható vagy látványosan gyorsan bekövetkező hatással lehet egy 

társadalom életére, értéktudatának kedvező változására, de azt el kell ismernünk, hogy 

mindenképpen az egyik reális lehetőség arra, hogy a meglehetősen nagyszámú és változatos 

erodáló tényezővel szemben, ha mégoly kis mértékben is, de kedvezően befolyásolja azt. 

A színész–néző viszonylat tartalmi és formai megváltoztatásából következő kétpólusú 

előadásszerkezettel, illetve ennek a sajátos szerkezetnek a „gúny és apoteózis dialektikája” 

által működtetett hatásrendszerével és a „varázsló–színész” munkájának alapjaival kiegészítve 

a legutóbb tárgyaltakat, átfogó képet alkothatunk e rendszer lényegéről és funkciójáról 

egyaránt. Minden alapja adott tehát annak, hogy a következő fejezetekben immár a színész 

munkájára koncentrálva vizsgáljuk mindennek tartalmi, metodikai és formai vonatkozásait. 

 

II.2. A színészi munka tartalmi oldala 

 

Annak okán, hogy a szegény színház lényege szerint minden színjátéki hatását a játszó 

emberből vezeti le, az elméleti alapok áttekintése után, a részletesebb megismerés érdekében 

nekünk is a színész munkájának sajátosságaira kell koncentrálnunk további vizsgálódásunkat. 

Ennek természetesen ki kell terjednie a színész munkájának mindhárom vetületére, vagyis 

tartalmi, metodikai és formai vonatkozásokban egyaránt fel kell tárnunk azokat a 

sajátosságokat, amelyek a „szent színész” munkáját – és ezen keresztül a szegény színházat 

magát is – sajátossá teszik. Ebben a fejezetünkben először a színész munkájának tartalmi 
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vonatkozásaira térünk ki, arra a sajátosságra, amit az „önleleplezés” aktusaként említettünk 

már az elvi alapok tisztázásakor, továbbá figyelmet fordítunk az ebből eredő 

viszonyváltozásokra is, amelyet ez a sajátságos színészi feladat maga után von. 

Ahhoz, hogy a „szent színész” munkájának tartalmi sajátosságait és az önleleplezés lényegét 

megvilágíthassuk, legelőször is el kell határolnunk a többi játékmódtól. Ennek érdekében 

célszerű a szegény színház színészének játékmódját Sztanyiszlavszkij és Brecht 

„rendszerének” viszonylatában vizsgálnunk, mivel korábban ők alkottak és fogalmaztak meg 

olyan, a játékmódra vonatkozó teleologikus és általánosan ható gondolatkört, amelynek 

fényében a szegény színház ezzel kapcsolatos elvrendszere megvilágítható. Mivel pedig mind 

Sztanyiszlavszkij mind pedig Brecht alapvetően a színészparadoxonra adott válaszaikra 

alapozták a maguk „rendszerét”, célszerű a szegény színház játékmóddal kapcsolatos elveit is 

ennek az alapkérdésnek a horizontja felől megközelítenünk. Vagyis, ha meg kívánjuk 

határozni a „szent színész” játékmódjának specifikumait, alapvetően a színészparadoxonhoz 

való viszonyát kell tisztáznunk. 

Mindenekelőtt azonban definiáljuk magát a színészparadoxon fogalmát! Anélkül, hogy 

bővebben kifejtenénk a fogalom takarta problémakört, dolgozatunkban Rubinstein tömör 

meghatározását használjuk, amely szerint a színészparadoxon lényege, hogy hogyan lehet egy 

színész úgy „más valaki”, hogy közben önmaga marad? Ebből kiindulva vizsgáljuk meg tehát 

Sztanyiszlavszkij, Brecht és Grotowski „válaszait”, vagyis azokat a módokat, ahogyan ők 

feloldották a paradoxont! 

 

II.2.1. Sztanyiszlavszkij – Brecht – Grotowski 

Sztanyiszlavszkij, ahogyan ezt Grotowski is mondja, feltette magának az alapkérdéseket, s 

megadta rájuk a maga válaszát. Ezt a választ röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a színész, 

játéka során, feltételezett körülmények között, a saját életét éli. Tehát nem csupán testét, 

fiziológiai adottságait és eszközeit „kölcsönzi” a színpadi alaknak, hanem pszichikai énjét, 

érzelmeit és indulatait is, amelyek meghatározzák a fizikai cselekvéseit, de amelyek viszont 

azon feltételezett körülmények által meghatározottak, amelyek a megformálandó színpadi alak 

körülményei, tehát a színész szempontjából fiktív körülmények, de amelyeket a játéka során a 

színész igaznak fogad el. A paradoxon feloldásának kulcsa ezesetben tehát a feltételezett 

körülményekben van, pontosabban abban a mozzanatban, hogy ezen feltételezett 

körülményeket a színész a maga számára igaznak fogadja el. 
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Gyakran mondják, hogy a színésznek egyes szám első személyben kell cselekednie: „én” és 

nem a „szerep”. Ez volt Sztanyiszlavszkij tétele. Így fogalmazott: „én – a szerep 

körülményeiben”.
97

 
 

Csakhogy Sztanyiszlavszkij ezt a tételét egy drámai alapú színházi működés közegében 

fogalmazta meg, amelyben az előadás során megvalósított színészi cselekvések értelmét, 

jelentését, irányát és nagyjából még az intenzitását is a dráma eleve adott, immanens rendszere 

határozta meg. Ez azonban, a feltételezett körülmények igaznak való elfogadása mellett, a 

színészi cselekvés meghatározása szempontjából, még a feltételezett körülmények megfelelő 

értékelésének, értelmezésének követelményét is magában rejti. Ez pedig esetünkben döntő 

tényező. A színésznek ugyanis – a rendező irányításával, segítségével – oly módon kellett 

felfognia, értelmeznie a feltételezett körülményeket, hogy abból a dráma szerkezetének és 

folyamatának megfelelő színészi cselekvés következzék. Ellenkező esetben a színészi 

cselekvés „láncszemeiben” jelentkező kisebb-nagyobb eltérések, a drámai szerkezetnek és 

folyamatnak jelentős módosulását eredményezték volna. Ez az értelmezési „kényszer” 

ugyanakkor még inkább felértékeli a feltételezett körülmények jelentőségét Sztanyiszlavszkij 

„rendszerében”. 

Sztanyiszlavszkij azon törte a fejét, hogyan állítsa színpadra a megírt drámát, hogyan 

valósítsa meg a darabokat, hogyan hozza összhangba az írói szándékot és a színész emberi 

tapasztalatait. Ha a színész Hamletet játssza, akkor mindazt, ami a drámában történik, 

meghatározott körülményként kell elfogadnia: hogy vannak országok, amelyek olyanok, akár 

a börtön, hogy ezekben az országokban az atmoszféra igen feszült, hogy a trónörökös királyfi 

felettébb szereti az anyját, de az apját bizonyára még jobban, hogy az apját megölték, stb. 

Ezek mind adott körülmények. Sztanyiszlavszkij feltette a színésznek a kérdést: ha ebben a 

helyzetben lenne, mit csinálna? Az első időszakban – nevezzük lélektaninak ezt a korszakát – 

Sztanyiszlavszkij ilyen módon hangsúlyozott: mit fogsz átélni, mit fogsz érezni? A második 

időszakban – a fizikai cselekvések idején – másra helyezte a hangsúlyt: mit fogsz cselekedni, 

milyen lesz a viselkedésed? Azt mondhatnánk, hogy Sztanyiszlavszkij szerint a színésznek saját 
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természete anyagából kellett kiformáznia a szerep fogalmát, képét, alakját. Ragyogó technika 

volt ez a színház számára.
98

 
 

Tehát a színház számára, vagy, hogy még pontosabbak legyünk a drámai alappal dolgozó 

színház számára, s nem a modern színházi szertartást megvalósítani kívánó szegény színház 

számára. Grotowskinak és munkatársainak tehát merőben más választ kellett adnia az 

alapkérdésre. 

 

Brecht teoretikája ezzel szemben másként viszonyul a színészparadoxonhoz. Egészen sajátos 

módon, mondhatni „megkerüli” a kérdést, (természetesen nem pejoratív jelentéssel használva 

ezúttal a „megkerülés” fogalmát). Megkerüli abban az értelemben, hogy a színésznek nem kell 

– sőt nem is szabad – átlényegülnie a fiktíve létező színpadi alakká, mint Sztanyiszlavszkij 

színészének kellett, hanem „csupán” ábrázolnia, meg- vagy felmutatnia azt, hogy az alaktól 

való távolsága révén lehetősége nyíljon reflektálnia is az alak belső tartalmaira és/vagy 

cselekvéseire. A kérdésre tehát, hogy „hogyan lehet a színész úgy más valaki, hogy közben 

önmaga marad?”, Brecht válasza az, hogy nem kell másvalakinek lennie, „csak” játszania kell 

másvalakit. 

„A színésznek be kell mutatnia valamit, és meg kell mutatnia önmagát. Természetesen úgy 

mutatja be azt a valamit, hogy közben önmagát mutatja meg; és önmagát úgy mutatja meg, 

hogy közben megmutat valamit. Bár ez a két dolog egybeesik, mégsem szabad úgy egybeesnie, 

hogy a két feladat között eltűnjék a különbség.” Másképpen kifejezve: A színésznek mindig 

meg kell őriznie annak a lehetőségét, hogy mesterségesen kiessék a szerepéből. Nem mondhat 

le az adott pillanatban arról, hogy (a szerepén túlmenően) a rezonőrt játssza.
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Mint látjuk – és amint tudjuk is – ez a fajta játékmetodika tehát korántsem egyszerűsíti le a 

színészi cselekvést utánzássá, a színészi feladat megvalósítása egyáltalán nem lesz könnyebb 

ettől (sőt?), ugyanakkor azonban az alapkérdés tekintetében kétségtelenül merőben más 

természetű választ kínál. Azért nem mondhatjuk, hogy egyszerűbbet, mert azt is figyelembe 

kell vennünk, hogy a színész, mint az általa ábrázolt színpadi alakra reflektáló rezonőr se lehet 
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egészen önmaga, nem képviselheti privát énjének attitűdjeit, véleményét és gondolatait a 

reflexióban. Ennek további fejtegetése azonban már elvezetne bennünket eredeti témánktól. 

Annak szempontjából elegendő most annyit rögzítenünk, hogy Brecht teoretikája szerint a 

színésznek nem kívánatos a színpadi alak cselekvéseit önmaga személyiségéből levezetnie. 

Mint láthatjuk tehát, Grotowski és munkatársai ettől is eltérő választ találtak a „szent színész” 

játékmetodikájának kidolgozása közben. 

Grotowski maga is hangsúlyozta, hogy e tekintetben kiindulópontját Sztanyiszlavszkij 

alapkérdése jelentette, de azt is mindig hozzátette, hogy erre a kérdésre ők merőben más 

választ adtak. Ez a másság abból ered, hogy a kutatás során, a „feltételezett körülmények 

között a saját életét éli”–válaszban egyre nagyobb mértékben helyeződött át a hangsúly a 

feltételezett körülményekről a „saját életét éli”-kitételre. A Sztanyiszlavszkij „rendszerében” 

kulcsfontosságúnak bizonyult „feltételezett körülmények” jelentősége csupán annyiban 

maradt meg, amennyiben ezek a hétköznapitól eltérő, különös, sőt extrém környezetet 

biztosítottak ahhoz, hogy a színész, mint szuverén személyiség „próbára tehesse magát” 

bennük, hogy választ keressen arra a kérdésre: „mit tennék én, ha ebben a helyzetben lennék?” 

A folyamat döntő tényezője (…) a színész pszichés önvizsgálatának technikája. Meg kell 

tanulnia, hogy a szerepet, sebészkés gyanánt, önmaga „felboncolására” használja fel. S ekkor 

nem arról van szó, hogy bizonyos, adott körülmények között képet adjon önmagáról, vagy, 

hogy „átéljen” egy szerepet. De nem jelenti az epikus színházban szokásos, hideg 

kalkulációra alapozott, távolságtartó játékot sem. Egyedül arról van szó, hogy a szerepet 

olyan eszközként használjuk, amellyel tanulmányozhatjuk mindazt, amit hétköznapi 

maszkjaink mögé rejtettünk: a személyiségünk legbensőbb részét, azért, hogy feltárhassuk és 

feláldozhassuk.
100

 
 

Az tehát, hogy a szerepet a színész, mint a sebészkést, önmaga feltárására használja, a szegény 

színház játékmetodikai alaptétele és az önbevallás aktusának a színházi szertartást 

megvalósító középpontja lett. Ez az, ami a színészparadoxonhoz való viszonyát meghatározza, 

s nemcsak megteremti a „totális cselekvés” (egyik) alapfeltételét, de azáltal, hogy a színészi 

cselekvés céljául nem valamely más alak megformálását, hanem a színész saját személyisége 

motívumainak megmutatását jelöli meg, el is különíti minden eddigi játékmódtól. Ugyanakkor 

– későbbi félreértések elkerülése érdekében – mindjárt hozzá kell tennünk azt is, hogy a 
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színész személyiségének ezt a megmutatását nem a saját személyisége egészének 

megmutatásaként kell értelmeznünk, hanem az extrém körülmények által kiváltott személyes 

motívumok, extrém érzelmek és/vagy indulatok, tehát a személyiség-egész mélyén rejtőző 

személyiség-szegmensek „bevallásaként”. Éljünk egy példával is, hogy ezt a különbségtételt 

pontosan megvilágítsuk! Grotowski egyik beszédében
101

 a következőkre lehetünk 

figyelmesek: 

Cieślakkal
102

 hónapokon át külön dolgoztam, a társulat részvétele nélkül. Azon 

munkálkodtunk, amiből aztán az előadásban Cieślak páratlanul áradó monológjai születtek, 

amikor impulzusai egész testét áthatották. De a munka egyáltalán nem kapcsolódott se a 

szenvedéshez, se a hősiességhez, se a mártíromsághoz. Életének egy tinédzserkori epizódjáról 

volt szó, amely mindössze negyven percig tartott, tehát éppen annyi ideig, mint az előadásbeli 

monológok, és a szexualitás és lelkiség közt rejlő senki földjét érintette, abban az életkorban, 

amikor a fiatal még nem tudja, hogy érzéki inger éri-e, vagy valami istenadta öröm. Ez egy 

pontos, konkrét emlék volt az ő életéből, igazi, örömteli, boldog emlék. Semmi szenvedés. Így 

születtek az Állhatatos Herceg monológjai. Ezek a monológok a tizenéves Ryszard 

tapasztalataira támaszkodtak, minden momentumukban, a legapróbb impulzusokig. Erre 

húztuk rá a szenvedésről szóló szöveget. És a hangja áradását, amely egy sugárzó örömáriát 

hívott elő belőle. Csupán a szavak szóltak a boldogtalanságról.
103

  

Bár az idézetteket Grotowski a nézőben ébredő recepcióra mondta példaként – s később ilyen 

vonatkozásban is hivatkozunk majd rá – több más tekintetben is értékes példával szolgál 

általa. Jelen esetben az a fontos számunkra, hogy az említett mámoros percek felidézésével 

Cieślak olyan intim érzelmeit tárta fel, amelyek a szerep megformálásának idején is részei 

voltak a személyiségének, ám egyáltalán nem jelentették a személyisége egészét. 

E fontos belső különbségtétel után, visszatérve eredeti gondolatmenetünkhöz, leszögezhetjük 

tehát, hogy míg Sztanyiszlavszkij esetében a „feltételezett körülmények” determináló voltát 

figyelhettük meg, addig a szegény színház esetében a „saját életét éli” kitételre kerül a döntő 

hangsúly. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy ha a feltételezett körülmények 

„csupán” az önvizsgálat terepét biztosítják ezen a módon, semmiben sem csorbult a színésszel 

szemben támasztott azon követelmény, hogy a feltételezett körülményeket önmagára nézve 
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igaznak kell elfogadnia. Más a helyzet azonban a feltételezett körülmények értékelése, 

értelmezése tekintetében, hiszen, mint láthattuk, az is a színésszel szemben támasztott 

alapvető követelmény ebben a „rendszerben”, hogy önmagát tárja fel, s ezt saját énjéből 

eredő, autentikus cselekvésben artikulálja. Ez viszont nyilvánvalóan kizárja annak a 

lehetőségét, hogy a színész önmagából levezetett cselekvése egy előre meghatározott irányt 

kövessen, hogy igazodjék például egy írott dráma eleve adott szerkezetéhez és folyamataihoz. 

Mindebből viszont az következik, hogy a szegény színházban a színjáték-szertartás 

létrejöttének folyamata pontosan az ellenkezője, a fordítottja annak, ami a „hagyományos 

színházban”, a drámai alappal végzett alkotói folyamatot jellemzi. Az írott drámát színrevivő, 

elemző-átélő metodika esetében ugyanis a színésznek az adott lélektani folyamatokat kell 

hitelesítenie, s ilyen szempontból Brecht teoretikája sem fogalmaz meg mást (attól eltekintve 

persze, hogy ott nem a lélektani hitelesítés a cél, hanem az ábrázolás és a reflexió), az előre 

meghatározottság Brecht teoretikájában is ugyanúgy jelenvaló. Mellékes tehát ebből a 

szemszögből, hogy Sztanyiszlavszkij mások által írott műveket állított színpadra, míg Brecht 

döntő módon a maga által írott epikus drámákat vitte színre, s így némiképpen nagyobb 

mozgástere volt a rendezés számára kedvezőbb anyag használatára. Azért mellékes, mert a 

kérdés szempontjából az igazán lényeges momentum az, hogy a színrevitel megkezdésekor 

már adott egy írott anyag, amelyhez a színrevitel, akár a kisebb-nagyobb dramaturgiai 

beavatkozásokkal együtt is, de igazodik. 

Nos – mondhatnánk – ilyen eleve adott irodalmi anyag a Laboratórium produkcióinak 

létrehozásakor is adott volt, s amint azt a történeti áttekintés során láthattuk, ez többé-kevésbé 

igaz is lenne. Csakhogy történeti vonatkozásban arra is emlékeznünk kell ugyanakkor, hogy 

Grotowski ezeket a színpadi szövegkönyveket (s nem a dramaturgiailag itt-ott módosított 

drámákat) kezdettől fogva csak az eredeti darab „nyomán” szánta megvalósításra, s nem arra 

vállalkozott, hogy az eredeti művet mutatja be. Még fontosabb az, hogy a kutatás során egyre 

erősödik az a tendencia, mely szerint a Grotwski által írott színpadi szövegkönyvet csupán 

kiindulópontként használják a produkciók létrehozásában, s a játék kialakuló cselekményét 

egyre inkább nem ez az irodalmi kiindulópont, hanem a próbák során, az öntörvényű színészi 

cselekvések révén létrejövő játékanyag határozza meg. Vagyis a folyamat megfordul, s amint 

a feltételezett körülmények az önfeltárás keretévé alakulnak át, egy eleve létező, irodalmi 

anyag színrevitele helyett a produkció létrehozása is egyre inkább a próbák során megszülető 

játékanyag strukturálásává változik.  
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A lényeg: a találkozás. A szöveg objektíve létező művészi valóság. (… ) A szöveg teljes értéke 

attól a pillanattól jelen van, hogy leírták; ezt hívjuk irodalomnak, és a „színdarabokat”, mint 

az irodalom részét olvassuk. (… ) A színház lényege a találkozás. Az önfeltárás aktusát végző 

emberről elmondhatjuk, hogy önmagával létesít kapcsolatot. Vagyis egészen extrém, komoly, 

precíz, fegyelmezett konfrontációról van szó. A színész nem pusztán a gondolataival 

szembesül, hanem egész lényével, az ösztöneitől kezdve, a tudatalattiján át, egészen a 

legteljesebb öntudatig. (… ) 

A szöveggel való találkozásom hasonlatos a színésszel való találkozásomhoz. Az író szövege a 

színész és a rendező számára olyan, mint a sebészkés, amely lehetővé teszi, hogy felnyissuk 

önmagunkat, túllépjünk önmagunkon, megtaláljuk azt, ami bennünk rejtőzik, hogy másokkal 

találkozzunk, egyszóval: hogy túllépjünk magányosságunk korlátain. Mondhatni, hogy a 

színházban a szövegnek ugyanolyan funkciója van, mint amilyen a mítosznak volt az ókori 

költő számára. A „Prometheus” költője Prométeusz mítoszában felfedezte a kihívást, az 

ugródeszkát, és talán éppen ez ösztönözte az alkotásra őt magát is. Mindenesetre a 

„Prometheus” a személyes élményének terméke. És ez minden, amit elmondhatunk, a többinek 

nincs jelentősége. Ismétlem: a szöveget el lehet játszani a maga teljességében, meg lehet 

változtatni az egész szerkezetét, lehet belőle kollázst is csinálni. Átdolgozhatjuk, vagy 

betoldásokkal élhetünk, de egyik eset sem a színházi alkotás problémakörébe tartozik, hanem 

az irodaloméba. (… ) 

Számomra, mint színházi alkotó számára, nem a szavak a fontosak, hanem az, amit ezekkel a 

szavakkal csinálni lehet, az, ami a szöveg élettelen betűsorait „A Szó”-vá formálja. (… ) 

Miért tanuljuk még most is az Íliászt és az Odüsszeiát? Vajon azért-e, hogy megismerkedjünk 

az akkori emberek kulturális és társadalmi életével? Lehet, de ez a professzorok feladata. A 

művészet perspektívájából nézve ezek a művek örökké elevenek. Az Odüsszeia alakjai még 

mindig aktuálisak, hiszen ma is vannak zarándokok. Mi is zarándokok vagyunk. Az ő 

zarándoklása más, mint a miénk, ezért képes a mi körülményeinket új megvilágításba helyezni. 

A művészetben nem kell túl sokat töprengeni. A művészet nem a tudomány forrása. A művészet 

– tapasztalás, amelynek úgy jutunk birtokába, hogy megnyitjuk magunkat mások felé, vagy 

éppen szembehelyezkedünk velük, hogy megértsük önmagunkat, de nem tudományos 

értelemben, újra létrehozva egy történelmi kor kontextusát, hanem elementáris, emberi 

értelemben.
104
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Minden bizonnyal ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a Laboratórium produkciói egyre 

nagyobb viharokat kavartak irodalmár és filológus körökben, s annak is, hogy a „totális 

cselekvés” igazából egy olyan produkcióban tudott kiteljesedni, amely nem egy írott dráma 

nyomán, hanem kollektív alkotásként, a különböző irodalmi anyagokat csupán forrásként 

hasznosítva jött létre. 

Mindezeket részleteiben tisztázva válik pontosan érthetővé Ludwik Flaszennek egy 1964-ben 

írott összefoglalója a játékmód terén tapasztalható sajátosságokról: 

Grotowski módszere különbözik a biomechanikától, amelyet általában az avantgarde-dal 

társítanak. Ugyancsak különbözik az úgynevezett „távolságtartó játékmódtól”, amelyet pedig 

ma általában a modern játékmódnak tekintenek. És különbözik az „érzelmi azonosulástól” is, 

amelyet (nem feltétlenül helyesen) egy tökéletesen ódivatú módszerként kezelnek. A 

biomechanika a kifejezés minden elfogadott formáján kívülre rekeszti a spiritualitást; 

Grotowski ezzel szemben, miközben törekszik a fizikai kifejezés fejlesztésére, tudatosítja a 

spiritualitásnak a fizikai akciókkal szembeni elsődlegességét, és a test cselekvését, mint saját 

megsemmisülésének manifesztációját tekinti; a test ellenállásának kiiktatását, amelyet a belső 

impulzusok áradó megvalósulásával szemben támaszt. A „távolságtartó játékmód” az értelmi 

kiszámítottság, a színészi személyiség diszkurzív szintjeinek a többi rétege feletti 

felsőbbrendűségét feltételezi; ezzel szemben Grotowski a spontaneitás rétegeit keresi, amelyek 

– mélyen rejtve – az intellektust a téves racionalizáció eszközének, a játékban való részleges 

jelenlét menedékének tekintik. 

Az „érzelmi azonosulás” módszere a színészi pszichikum rétegeinek az ábrázolt alak 

pszichéjével azonosuló használatát feltételezi azáltal, hogy a színészt azonos körülmények 

közé helyezi: „mit tennél, ha ő lennél ebben a szituációban?”. Grotowski színészének más 

feladata van. Paradox módon önmagát jeleníti meg; önmagát, mint az emberi faj egy 

reprezentánsát, jelenlegi állapotában. Szellemi és fizikai valója szembeállítva egy bizonyos 

emberi modellel, az alaknak és a szituációnak a drámából leszűrt modelljével: mintha szó 

szerint inkarnálódott volna a mítoszban. Nem alkot eszmei analógiákat a hőssel, s nincsenek 

viselkedési hasonlatosságai a fiktív körülmények között „létező” fiktív alakkal. A mítosz 

általános igazsága és a saját szellemi és fizikai létének konkrét igazsága közötti szakadékot 
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tárja fel. Egy inkarnálódott mítosszal szolgál: mindennel, beleértve egy ilyen inkarnációnak a 

nem mindig kellemes eredményeit is.
105

  

Ezzel tehát egyrészt meghatároztuk a szegény színház játékmódjának alapelveit, és 

elkülönítettük azt a többi, általánosan ismert játékmódtól, majd pedig feltártuk azt a 

legfontosabb metodikai különbséget is, amely e játékmód alapelveiből következően az előadás 

létrehozásának alkotói folyamatában megnyilvánul, s amely egyben meghatározza a szegény 

színház „rendszerének” az írott drámához, illetve az irodalom egészéhez való viszonyát is. 

Mindeközben tisztáztuk azt is, hogy a színész önfeltárása nem személyisége egészének, 

hanem rejtett motívumainak leleplezését jelenti. Ezek után immár lehetőségünk nyílik arra, 

hogy részleteiben tekintsük át a „totális cselekvés” tartalmi vetületének különböző aspektusait 

is. 

 

II.2.2. A színész – színész viszonylat kérdésköre 

Az a követelmény, hogy a színésznek a játékban autentikus cselekvést kell végrehajtania, 

továbbá az a tény, hogy az előadás során (de már a próbák során is) a színész ezen autentikus 

cselekvéseit nem egymagában, hanem más, ugyanilyen cselekvéseket végző színészek 

viszonylatában valósítja meg, feltétlenül indokolttá teszi ennek a viszonylatnak a kissé 

alaposabb vizsgálatát. 

Ha a színész megelégszik a szerep magyarázatával, mindig tudni fogja, hol kell leülnie vagy 

felkiáltania. A próbák kezdetén rendszerint asszociációk ébrednek, de húsz előadás után már 

semmi sem marad. A játék teljesen mechanikussá válik. 

Hogy ezt elkerülhesse, a színésznek, mint a zenésznek is, partitúrára van szüksége. A zenész 

partitúrája hangjegyekből áll. A színház: találkozás. A színész partitúrája tehát az emberi 

kapcsolatok elemeiből épül, „adj és végy”! Végy más embereket, és állítsd szembe őket 

önmagaddal, saját élményeiddel és gondolataiddal, és adj nekik választ. Ezekben a bizonyos 

fokig mindig intim emberi találkozásokban folyamatosan megtalálható az adás és kapás 

eleme. Ez a folyamat ismétlődik ugyan, de mindig Hic et Nunc 
106

 azaz sohasem ugyanaz.
107
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Vagyis a szegény színházban is az akció–reakció láncolat jellemzi a színész–színész 

viszonylatot, amint az Sztanyiszlavszkij „rendszerében” is meghatározó jelentőségű. (A 

partitúra jelentőségéről később még említést teszünk, jelenleg azonban fontosabb számunkra 

az idézet „adj és végy”-kitétele). A „totális cselekvés” játékmódjában tehát a színészi 

cselekvés ugyanúgy egy kívülről érkező akció hatására születik meg, ugyanúgy egy másik 

cselekvés által kiváltott belső impulzus gesztussá válása és reakcióként való artikulálódása, 

mint Sztanyiszlavszkij „rendszerében”. S ez a reakció, a másik színész számára ugyanúgy 

akcióként értelmeződik, s ugyanúgy újabb reakciót vált ki, mint ott. 

Van azonban egy igen lényeges különbség a két akció – reakció láncolat között. Jelesül az, 

hogy amíg Sztanyiszlavszkij „rendszerében” az írott dráma szerkezetének és folyamatainak 

megfelelően előre és tudatosan megszerkesztett akciók és reakciók követik egymást, olyan 

hitelességgel, hogy az a spontaneitás látszatát kelti, addig a szegény színház esetében valóban 

spontán akciókra adott, valóban spontán reakciókból épül fel a láncolat. Valóban spontánnak 

kell lenniük ugyanis ezeknek az akcióknak és reakcióknak, ha az önfeltárás követelményének 

megfelelően, a színész valóban a legőszintébb lelki impulzusait kívánja gesztussá formálni. 

Ehhez ugyanis – amint azt a „totális cselekvés” meghatározásakor már említettük – az kell, 

hogy a személyisége tudatos „fele” ne tudjon mérlegelni, s ezzel meggátolni az intim 

impulzus gesztusban történő kifejeződését. Ha viszont ez így történik, vagyis ha a színészek 

improvizálnak, a spontán akciókra adott spontán reakciók jelentése, intenzitása stb. 

gyakorlatilag kiszámíthatatlanná válhat, a színészek közös improvizációja tetszőleges és 

állandóan változó értelmet kaphat. Mivel pedig a „totális cselekvés” megvalósításáról nem 

csupán a próbák esetében, de az előadások vonatkozásában is beszélünk, evidensen vetődik fel 

az előadás megismételhetőségének kérdése, amit Sztanyiszlavszkij „rendszerének” esetében 

az akciók és reakciók gondos meghatározottsága és rögzítettsége automatikusan biztosít. 

Ezen a ponton kell visszautalnunk az előbbi Grotowski-magyarázatra, s abban a „partitúra” 

kifejezésre. Mint tudjuk, ezt a kifejezést Sztanyiszlavszkij is használta, s ráadásul nagyjából 

azonos tartalommal, amennyiben a színész játékelemeit (külső és belső cselekvéseit) 

összefoglaló és rögzítő „kottázatot” értett alatta. Mégis meg kell, hogy különböztessük az ő 

partitúra-fogalmát a szegény színházban használatos értelmezéstől, hiszen ha nem így 

tennénk, egy olyan előadási metodikát vázolnánk fel, amely improvizatív úton felszínre hozott 
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játékanyagokra épül ugyan, de maga az előadás már ezek véglegesre rögzített változatait 

tartalmazza. Kétségtelen, hogy ez is egy lehetséges előadási metodika, amennyire tudom, 

különböző változatait használják is egyes társulatok, a szegény színház előadási metodikája 

azonban nem ilyen. 

Egy próbán a színész elérheti a csúcsot, amin aztán tovább dolgozik. Megtartja a gesztusait, a 

testhelyzeteit, de soha többé nem érheti el ugyanazt az intim csúcsot. A FOLYAMAT 

TETŐPONTJÁT SOHASEM LEHET ELPRÓBÁLNI. CSAK A TETŐPONTHOZ VEZETŐ 

FOLYAMAT STÁCIÓIT SZABAD GYAKOROLNI. GYAKORLÁS NÉLKÜL A TETŐPONT 

NEM ÉRHETŐ EL, DE A CSÚCS SOHA NEM REPRODUKÁLHATÓ. 
108

 
 

A „totális cselekvés” ilyetén definíciója egyértelműen azt jelzi, hogy a tetőpont (tudniillik az 

önfeltárás tetőpontja) előadásról előadásra megvalósul ugyan, de sohasem megismételt, hanem 

mindig újjászülető módon valósul meg. Ez pedig csak egy olyan partitúra segítségével 

történhet meg, amely nem magukat a színészi játékelemeket rögzíti előre meghatározott 

módon, hanem a próbák során felszínre hozott improvizációs anyag „gyökereit”. A folyamat 

természetéből eredően nehéz lenne közelebbről meghatározni, hogy mik ezek a „gyökerek”, 

jobban körülírható az, hogy mik nem lehetnek. Nem lehetnek sem akusztikus, sem vizuális 

jelek, tehát a színészi kifejezés külső formái, hiszen ezek, éppen az improvizációból eredően 

állandóan újraszületőek. Nem lehetnek továbbá a gesztusokat meghatározó belső impulzusok 

sem, mivel ez azt jelentené, hogy egy adott pillanatban az adott színésznek „spontán kellene 

éreznie egy meghatározott dolgot” s ez nyilvánvalóan nonszensz. Ennél mélyebben fekvő 

dolgokra kell tehát gondolnunk, egy olyan „közös eredőre” amely a színészben kristályosodik 

ki, annak köszönhetően, hogy a próbákon végzett improvizációk során, ugyanazon 

feltételezett körülmények között, ugyanabban az extrém helyzetben, sok-sok esetben 

kipróbálta már önmagát, s az ebből eredő tapasztalatai kezdenek összegződni benne. Ez az a 

valami, ami olyan mélyen lakik benne, hogy bármikor változatlan „iránytűjévé” válhat a 

spontán cselekvésnek.  
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Lényegében az „Apocalypsis” magja olyan, mint egy folyóágy, változatlan, de a víz, amely 

benne hömpölyög, mindig új és ismeretlen.
109

 
 

Mindebből remélhetőleg az is kitűnik, hogy egy ilyen előadás megvalósításához nem csak 

rengeteg munka, sok-sok improvizáció tapasztalata szükséges, hanem komoly önfegyelem is 

annak érdekében, hogy ez a meghatározó „iránytű”, mindig és biztosan be tudja tölteni a 

feladatát. Mivel azonban ez a fegyelem valójában nem más, mint egy odaadó figyelem erre a 

mélyben állandóan jelenlévő „iránytűre” – amely szinte ugyanúgy jelenvaló a színészi munka 

során, mint a valóságos partnerek – ez a fegyelem csak látszólag áll paradox viszonyban az 

improvizáció spontaneitásával. Grotowski magyarázatainak talán legkönnyebben félreérthető, 

teljességében talán a legnehezebben felfogható állításai közé tartoznak az ezzel kapcsolatosak. 

Annál inkább így van ez, mert a fegyelem szükségességét Grotowski nem csak ebben a 

vonatkozásban, hanem a formai fegyelemmel összefüggésben is említi. Erre a maga helyén, a 

színészi cselekvés formai oldalának vizsgálatánál még ki fogunk térni, azt azonban most (is) 

fontos hangsúlyozni, hogy a fegyelemnek ez a két szintje alapvetően megkülönböztetendő 

egymástól. Mindkettő egyidejű jelenléte kell ahhoz, hogy az improvizációban a „totális 

cselekvés” újra és újra azonos jelentéssel legyen megvalósítható, de természetüket tekintve 

mégiscsak két különböző dologról van szó. Grotowski ezt is a metafora nyelvén fogalmazza 

meg, amikor azt mondja, hogy az improvizáció a „precizitásom két partja között
110

 egy 

folyam, amely saját tapasztalataim autentikusságából ered, és szélesen áradva vagy 

zuhatagként, sebesen áramlik tova”.
111

 
 

Az elmondottakkal tehát nem csupán a színész–színész viszony jellemzőit sikerült 

felvázolnunk, de sikerült közelebb kerülnünk az improvizáció kérdésköréhez általában 

valamint az improvizált előadás konkrétabb problematikájához is. Minderre dolgozatunk 

során, a módszertani fejezetben még bővebben is visszatérünk majd, most azonban tekintsük 

át a „totális cselekvés” tartalmi vetületének egy másik aspektusát! 
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II.2.3. A színész – néző viszonylat kérdésköre 

Ennek a viszonynak az egyik vonatkozását az elméleti alapok tárgyalása során már érintettük. 

Akkor azonban, mint a sajátos nézőhatást kiváltó, tehát az előadás-egész szempontjából fontos 

dimenzióját tártuk fel a kérdésnek, s a totális cselekvés megvalósításából eredő vetületeit nem 

részleteztük. Most, a totális cselekvést megvalósító színész viszonylatainak vizsgálatakor 

viszont éppen erre a részletezésre kell sort kerítenünk. 

Ebben a tekintetben ugyanannak a problémának a két oldalát kell megvilágítanunk. Mindkét 

problémát a „totális cselekvés” önfeltáró, önbevalló jellege veti fel. Pontosabban az, hogy 

ennek bensőséges volta mindenképpen feltételez egyfajta intimitást és önkéntelenséget, ezek a 

jellegzetességek azonban egyértelműen szemben állnak a színházi előadás nyilvános voltával 

illetve azzal, hogy a színész közönség előtti játéka akaratlagos tevékenység.  Mindenképpen 

fel kell tehát tárnunk, hogyan oldja fel ezeket az ellentmondásokat a szegény színház 

rendszere, hogy ezáltal, a modern színházi szertartás működésével kapcsolatosan, újabb 

lényeges ismereteket szerezzünk. 

Az önbevallás intimitása és a szertartás nyilvános volta közötti ellentmondás lényegét maga 

Grotowski fejti ki számunkra a legvilágosabban: 

A színész számára két lehetőség adódik. Vagy (1) a közönségnek játszik – ami teljesen 

természetes, ha a színház funkciójára gondolunk – ez azonban egyfajta flörthöz vezet, ami azt 

jelenti, hogy a színész valójában önmagának játszik, azért a kielégülésért, amit az elismerés, a 

szeretet és megerősítés nyújt neki. Az eredmény így nárcizmus lesz. Vagy pedig (2) közvetlenül 

játszik önmagának, vagyis figyeli saját érzelmeit, adott pszichés állapotának gazdagságát 

kutatja – és ez a hisztériához és hipokrízishez vezető legrövidebb út. Miért hipokrízis? Mert a 

megfigyelt pszichés állapot elveszíti az átélést, hiszen a figyelemmel kísért érzelem nem 

érzelem többé. És mindig ott a kényszer, hogy nagy érzelmeket dagasszon magában. De az 

érzelmek nem függenek az akaratunktól. Belül tehát imitálni kezdjük az érzelmeket, és ez nem 

más, mint tiszta képmutatás. Ekkor a színész valami konkrét után kutat magában, és a 

legegyszerűbb dolog a hisztéria. Hisztérikus reakciók mögé rejtőzik, vad gesztusokkal és 

sikolyokkal előadott „improvizációk” mögé. Ez is nárcizmus. De ha a színészi játék nem a 

közönségnek és nem is önmagunknak szól, akkor kinek? 
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Nehéz erre válaszolni…
112

 
 

A paradoxon akkor válik feloldhatóvá, ha a színész játéka sem a közönség, sem pedig önmaga 

felé nem irányul, hanem egyszerűen tudomásul veszi, mondhatni „eltűri”, hogy önfeltárása 

megvalósításakor mások is jelen vannak. (Egyszerű példát hozhatunk ennek megértésére, ha 

arra gondolunk, mennyire nehezen viselik el egyes színészek, ha a próbán kívülállók is jelen 

vannak, bizonyos okokból azonban, időnként mégis hajlandóak „eltűrni” az ilyen helyzeteket. 

Bár a két dolognak még csak távolról sincs köze egymáshoz, az „eltűrés” mégis mutat annyi 

hasonlóságot a két esetben, ami a példát jogossá teheti.) Ezesetben a színész nem a nézőnek, 

hanem a néző jelenlétében valósítja meg az önfeltárás aktusát, s ez a színészi attitűdben rejlő 

piciny különbség a színész–néző viszony gyökeres megváltozását eredményezi. Nem csupán 

feloldja az említett ellentmondást, de megerősíti a „szent színész” áldozatvállalását, 

amennyiben a színésznek a nézők jelenlétében való önfeltárását a nézők helyetti és a nézők 

érdekében tett aktussá emeli. 

Ha a színész a néző felé orientálódik, akkor bizonyos értelemben áruba bocsátja önmagát. 

Ebből exhibicionizmus lesz… a prostitúció egy formája… ízléstelenség… elkerülhetetlenül. 

Egy háború előtti nagy lengyel színész
113

 publikotropizmusnak nevezte. Mégsem gondolom 

azonban, hogy a színésznek figyelmen kívül kellene hagynia azt a tényt, hogy a néző jelen van, 

vagy azt kellene elhitetnie magával, hogy „nincs ott senki”, hiszen ez hazugság lenne. (… ) A 

lényeg azt hiszem az, hogy a színésznek nem szabad a néző számára játszani, hanem a nézővel 

szembesülve, az ő jelenlétében kell cselekednie. Méginkább hiteles cselekvést kell 

végrehajtania, a közönség helyett, extrém és mégis fegyelmezett, komoly és hiteles 

cselekedetet.
114

 
 

Ezt végiggondolva máris megérkeztünk az újabb paradoxonhoz, azaz a színészi tevékenység 

akaratlagosságának és az önbevallás önkéntelenségének ellentmondásához. Helyesen érezzük 

ugyanis, hogy nem lenne mentes a perverziótól az, ha valaki lépten-nyomon, mindenáron 

áldozatot akarna hozni értünk, s ez az akaratlagosság mindenképpen kiváltaná természetes 

ellenérzéseinket. Az akaratlagosan végrehajtott nyilvános „gyónás” valójában az 
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exhibicionizmus egy súlyos esete. Ha viszont a színész nem hajlandó önfeltárását nyilvánosan 

elvégezni, meghiúsul az előadás-szertartás. Az ellentmondást ezesetben is egy finom fogalmi 

különbség oldja fel, jelesül az, hogy a színész nem akaratlagosan viszi végbe nyilvánosan a 

„gyónását”, de lemond arról a jogáról, hogy ne tegye meg. S mint az előző esetben is, ez a 

finom kis fogalmi különbség szintén nem csak a paradoxon feloldását eredményezi, hanem 

egyszersmind megerősíti a „totális cselekvés” áldozatvállalás-jellegét is. Hiszen a „lemondani 

a meg-nem-tevésről” attitűdje egyértelműen azt jelenti, hogy valamilyen oknál fogva, 

mégiscsak hajlandóak vagyunk megtenni valamit, amit egyébként nem kívánnánk megtenni. 

Ez az ok pedig, esetünkben a közösség érdeke, a színész önfeltárása tehát a közösség 

érdekében hozott áldozat felvállalásává válik. 

Mi oldja fel a természetes és organikus lehetőségeket? Játszani, vagyis reagálni kell. Nem 

vezetni a folyamatot, hanem a személyes élményekre visszacsatolni és hagyni, hogy az 

vezessen minket. Hadd ragadjon magával a folyamat! Ezekben a pillanatokban belül nagyon 

passzívnak, kifelé viszont aktívnak kell lennünk. A szabály, hogy „mondjunk le a meg-nem-

tevésről” – egy inger. De ha a színész azt mondja, hogy „most elhatározom, hogy megtalálom 

az élményeimet és intim asszociációimat” és hogy „meg kell találnom a »biztos 

partneremet«”, akkor nagyon aktív lehet ugyan, de úgy viselkedik, mint aki gyónni akar és 

csinos mondatokban jóelőre leír mindent. Gyón, de ez semmit sem jelent. Ám ha lemond e 

nehéz dolog „meg-nem-tevéséről”, ha valóban személyes dolgokhoz folyamodik, és hagyja, 

hogy ezek felszínre törjenek, akkor szembetalálja magát egy nagyon nehéz igazsággal.
115

 
 

Mindebből nyilvánvaló tehát, hogy a színész – néző viszonylat áttekintésének kezdetén miért 

mondtuk azt, hogy valójában egyetlen probléma két vonatkozásáról fogunk beszélni, hiszen a 

„néző jelenlétében” és a „lemondani a meg-nem-tevésről” megfogalmazások valójában 

összevontan és együttesen jellemzik azt az attitűdöt, amely a „szent színész” és a közönség 

viszonyát a szegény színházban meghatározza. S mindez nem szofisztika, vagy etikai 

kérdések szakmaiként való feltüntetése. Ezek a kis különbségek tovább erősítik ugyanis azt az 

érzetünket, hogy nem egy színházi előadás nézői vagyunk csupán, hanem egy szertartás 

résztvevőiként vagyunk jelen. Vagyis a „szent színész” e cselekvési attitűdje avatja a nézőt 

„tanúságtevővé”, azaz erősíti meg az elvi alapokból eredő passzív szerephelyzetet is. 
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II.2.4. A színész önmagához való viszonyának kérdései 

Ez a problémakör első látásra a mentálhigiéné problémakörét takarja, s egyik kérdése valóban 

ilyen természetű is. Olyan gyakran s olyan jelentőséggel emlegettük már eddig is az 

„önfeltárás”, „önbevallás” aktusát, hogy szinte magától vetődik fel a kérdés, vajon nem 

veszélyezteti-e mindez a színész pszichikumának épségét? Az elsődleges válasz az, hogy nem. 

Korábban, a nézőre gyakorolt hatás általános áttekintésekor már említettük, hogy ha a 

szertartás során, a „totális cselekvés” hatására a néző leveti a mindennapok során, a 

szociológiai szerepei miatt hordott élet-maszkjait és szembetalálkozik a valódi énjével, ez 

pontosabb önreflexióval, tisztább én-tudattal vértezi fel, s elhagyva a szertartás színhelyét, 

valamivel nyugodtabban veheti fel újra ezeket a maszkokat, mert már tudja, ki az valójában, 

akit rejtenek. A színész munkájával kapcsolatban is ugyanezt mondhatjuk el: az önleleplezés 

gyakorlata nemhogy veszélyeztetné a színész pszichikumát, hanem éppen ellenkezőleg, 

mentálisan meg is erősíti, kiegyensúlyozottabbá és harmonikusabbá teszi a személyiséget. 

Mégis van azonban két pont ebben a tevékenységben, ahol a dolog veszélyessé válhatna. Az 

egyik ezek közül az „öngerjesztés” effektusa, amely valódi veszélyként nem elsősorban a 

Laboratórium színészeinek viszonylatában, mint inkább az őket (ügyetlenül és 

átgondolatlanul) követni próbálók körében merülhetett fel realitásként. Ennek a veszélynek a 

forrása az akaratlagossággal van összefüggésben, s a lényegét abban fedezhetjük fel, hogy a 

valódi önbevallásra képtelen, igazi autentikus cselekvést végrehajtani nem tudó színész, mivel 

mindenáron eredményre törekszik, valódi impulzusok nélkül gerjeszt érzelmeket, érzéseket 

magában. Nem az őt érő hatásokra ad adekvát reakciókat, hanem saját maga „termeli ki” 

cselekvéseinek impulzusait, és bizony, szélsőséges esetekben ezek „elszabadulhatnak”, még 

magának az illető színésznek a számára is ellenőrizhetetlenné válhatnak. Ettől a veszélytől a 

Laboratórium színészei azért voltak mentek, mert pontosan tisztában voltak mindazzal, amit e 

témában korábban már elmondtunk, s cselekvéseik pontos „akció/kiváltott impulzus és 

adekvát gesztus” –láncolata eleve kizárta ennek az öngerjesztésnek a lehetőségét.  

A másik veszélyt rejtő pont a teljes odaadás hiányából ered, s azzal áll összefüggésben, hogy 

ha az akció nyomán születő belső impulzusból nem születik egyidejűleg gesztus is, akkor a 

személyiség tudatos „felének” van ideje a mérlegelésre, s ez gátakat állíthat a gesztus 

egyébként természetesen bekövetkező megszületésének útjába. Grotowski mindezt a 

következőképpen foglalja össze: 
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Csak a félszívvel, felületesen végzett munka okoz pszichés bántalmakat, csak ez boríthatja fel 

az egyensúlyt. Ha csak felületesen kötelezzük el magunkat ebben a feltáró és analizáló 

folyamatban – amely nagy művészi hatást tud teremteni – azaz, ha megtartjuk a hazugságok 

mindennapi álarcát, akkor valóban tapasztalhatjuk, hogy a maszk és önmagunk között 

konfliktus jön létre. De ha a folyamatban egészen extrém határokig veszünk részt, utána már 

nyugodt lélekkel tehetjük vissza a maszkunkat, hiszen tudjuk már, mire szolgál, és azt is, hogy 

mi van mögötte. Ez pedig a bennünk rejlő pozitívum megerősítése, nem pedig a negatívumoké, 

nem a legproblematikusabb, hanem a legértékesebb dologé. Majdnem ugyanúgy vezet el a 

komplexusok alóli felszabaduláshoz, mint egy pszichoanalitikai terápia. (… ) 

Vannak azonban veszélyei is a dolognak. Sokkal kevésbé veszélyes egy életen át Kovács úrnak 

maradni, mint Van Goghnak lenni. 

Társadalmi felelősségünk teljes tudatában mégis azt mondjuk, bárcsak több Van Gogh lenne, 

mint Kovács úr, még akkor is, ha az utóbbiaknak sokkal könnyebb életük van.
116

 
 

A mentális veszélyek mellett van azonban ennek a kérdéskörnek egy másik vonatkozása is. 

Nevezetesen az, hogy az önleleplezés következtében vajon nem válik-e a színész védtelenné a 

társadalmi kapcsolatok terén, nem lesz-e kiszolgáltatottá a hétköznapi életben attól, hogy a 

színházi szertartás során bevallotta legintimebb énjét is? Vajon elegendő védelmet biztosít-e 

számára az, hogy áldozatvállalásáért tisztelet járna neki? Érdekes kérdés ez, s bizonyos 

értelemben a Van Gogh / Kovács úr dilemmára utal vissza. Az igazi védelmet azonban nem ez 

az elvárható tisztelet adja, (hiszen valamennyiünknek lehetnek ezzel kapcsolatos negatív 

tapasztalatunk), hanem az a sajátos nézői reflex, amellyel a néző a „szent színész” 

önleleplezését szerepjátékként realizálja. Ugyanabból az indíttatásból, amelyből eredően egy 

hitelesen megvalósított, átlényegülésre törekvő színészi „alakításban” elismeri a színész 

nagyszerűségét, a színész önleleplezésében a színpadi alak megformáltságának kiválóságát 

látja meg. Elegendő, ha visszautalunk Grotowskinak Cieślak szerepformálásával 

kapcsolatosan mondott szavaira,
117

 s máris világossá válik ez a kettősség. Érdekes módon 

azonban, még akkor is bekapcsol ez a reflex, ha olyan „szakmabeli” nézőről van szó, akinek 

pedig elvben tudomása lehetne a színészi cselekvés valódi mivoltáról. Szeretnék ezzel 

kapcsolatban visszautalni Jan Kreczmarnak, egy tekintélyes lengyel színésznek, az „Állhatatos 
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herceggel” és Cieślak „alakításával” kapcsolatos írására,
118

 amelyből egyértelműen kiderül, 

hogy a Cieślak által megvalósított „totális cselekvést” igen erőteljes és intenzív hatású 

játékként realizálta, amelynek során Cieślak „olyan magasságokba [emelte] ezt az előadást, 

amennyire csak rendezés és alakítás mehet, a legmagasabb tökéletességig. Lebilincselő 

játéktapasztalat van benne, egy olyan színész zseniális alkotása, aki valóban művész”. De 

ugyanezt támasztják alá Józef Kerelának, a Laboratórium tevékenységét kezdettől fogva igen 

közelről és jól ismerő kritikusnak szintén Cieślak „totális cselekvésével” kapcsolatban leírt 

szavai is: „Abban a színészi alakításban pszichikai világosság van.”
119

  

Az a cseppet sem elhanyagolható tény, hogy a szerep azért a szertartásban is jelenvaló, vagyis 

hogy a színész nem önmaga nevében, hanem a szerep által valósítja meg az önfeltárást, az 

imént említett nézői reflexszel együttesen tehát elegendő hivatkozási alapot, s így meglehetős 

biztonságot ad a „szent színész” számára a „civil” életben, ugyanakkor nem oldja meg a saját 

kollégákkal szembeni „védettség” kérdését. Ennek érdekében olyan viselkedési normákat 

kellett evidenciává emelni, amelyek képesek ezt biztosítani. A kísérleteket végző színészek 

közössége számára ezeket sohasem kellett „törvénybe iktatni”, amikor azonban, a kutatás vége 

felé, több gyakornok is érkezett a Laboratóriumba, Grotowski szükségét érezte annak, hogy 

ezeket az „alapelveket” írásban is megfogalmazza számukra. Ez teszi lehetővé, hogy most 

idézzünk ezekből. 

(… ) kötelességünk egy bizonyos természetes tartózkodással lennünk a munka során, de még a 

magánéletünkben is. (… ) nem szabad dezorganizálnunk a munkát (… ) nem szabad privát 

megjegyzéseket tenni, fecsegni, vagy éppenséggel tréfálkozni rajta. Egyáltalán, a tréfa privát 

voltának a színész elhivatottságában, még gondolatban sincs helye. (… ) Mások munkájának 

intim, vagy drasztikus elemei érinthetetlenek, és még távollétükben sem kommentálhatók. 

Privát konfliktusok, ellenségeskedések, veszekedések vagy averziók természetesen minden 

emberi kapcsolatrendszerben elkerülhetetlenek. Az alkotás érdekében azonban kötelességünk 

ezeket ellenőrzésünk alatt tartani, amennyiben deformálhatják, vagy zátonyra futtathatják a 

munkafolyamatot. És kötelességünk, hogy még az ellenségünk előtt is felfedjük magunkat.
120  
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Mint az az elmondottakból és az idézetből egyaránt kiderül, ebben az esetben sem etikai, 

hanem a gyakorlati munkát közvetlenül befolyásoló, szakmai kérdésekről van szó. Aminthogy 

valójában szakmai vonatkozású volt az a soha ki nem mondott, mégis minden pillanatban 

kézzelfogható valóságként érzékelhető általános „atmoszféra”, amelyet Sztanyiszlavszkij 

olyan érzékletesen fogalmazott meg a „Színészetika” című brossurájában.
121

 Nevezetesen, 

hogy ha az egyén kizárólag a saját védelmével törődik, akkor mindenki mással szemben 

védelmeznie kell magát, míg ha az egyén kizárólag másokat igyekszik óvni, mindenki más az 

ő biztonságán fog őrködni. Ez a mások iránti figyelmesség és tisztelet – ami persze nem 

tévesztendő össze a szokványos udvariassággal, még kevésbé a modoros „kedveskedéssel” – 

olyan közösségi alkotómunka lehetőségét teremtette meg, amely komoly előfeltétele volt a 

kísérletek lefolytatásának. Vagyis: szakmai kérdés volt. 

 

II.2.5. A színész – rendező viszonylat kérdései 

Magától értetődő, hogy a színházi előadás funkciójának, leglényegesebb alapelveinek, 

valamint a színészi munka céljának és a játékmód alapelveinek ilyen gyökeres megváltozása 

nyilvánvalóan vezet a színész – rendező viszony alapvető megváltozásához is. Mindez 

valóban be is következett, s – amint ezt a történeti áttekintés során végig is követhettük – 

abból a Grotowskiból, aki a kutatás kezdetén még „a stratégák szenvedélyességével csinált 

előadást”, a kutatás végére már olyan rendező lesz, aki gondosan figyeli a színészek által 

létrehozott játékanyagokat, értelmez, visszajelez, strukturál, és inspiratív további feladatokat 

javasol a színészek számára. A korábbiakban elmondottakból világosan végigkövethető, hogy 

amint változik a színjáték megvalósításának folyamata és a színészi munka alapvető jellege, 

akként alakul át a rendező funkciója is, míg végeredményképpen ki nem alakul az 

„alkotótárs–rendező” attitűdje és praktikus feladatköre. 

Ha mindezt immár, mint végeredményt kívánjuk felvázolni, ismét csak akkor jutunk közelebb 

célunkhoz, ha nem azt próbáljuk meg definiálni, hogy milyen is a szegény színház alkotótárs–

rendezője, hanem annak leírására teszünk kísérletet, hogy milyen nem lehet. 

Ennek megfelelően az alkotótárs–rendező nem lehet sem a „gazdag színház” tipikus 

rendezőtípusa, akinek fő feladata a „gazdag színház” szintetizáló előadásainak összhangját 

megteremteni, de akinek – a szegény színház értékrendjének szemszögéből nézve – semmiféle 
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önálló alkotói hozzájárulása nincs a leendő produkcióhoz. Ez a rendező-típus a wagneri elv 

hirdetője, aki: 

Minden művészetek csúcsán trónol, valójában viszont csak az egyes művészetek eredményeit 

legeli le, anélkül hogy különösebb alkotó munkát végezne, már ha beszélhetünk egyáltalán 

alkotó munkáról ilyen körülmények között.
122

 
 

Ebből máris levonhatjuk azt a következtetést, hogy a szegény színház alkotótárs– 

rendezőjének, Grotowski felfogása szerint, a szintézis megalkotása helyett valami olyan 

többlettel kell hozzájárulnia a szertartás-előadás létrejöttéhez, ami a „gazdag színház” berkein 

belül ismeretlen, de legalábbis nem megszokott dolog. 

Tovább haladva a kizárásokra alapozó „negatív úton”, a fentebb meghatározott rendezőtípus 

kétféle, szélsőséges válfajának megkülönböztetésével találkozhatunk Grotowski 

megnyilatkozásaiban: 

Rendezőként bratyizhatnék a csoport minden tagjával, szélsőségesen, a könnyekig meghatva 

exhibicionista vallomásokkal. Ezzel a kényelem egyfajta dimenzióját teremteném meg a 

munkában, a színészekkel együtt. (… ) Nem. Amit tennem kell, az egy mező kialakítása, 

önmagam és a színész között, az alkotó kommunikáció területének megteremtése. Ez a mező 

létrejön, ha egymás felé fordulunk, ha szavak, megjegyzések vagy haveri gesztusok nélkül, 

egyszerűen elindulunk egymás felé. Ez a mező megjelenik, ha elfelejtem, hogy rendező vagyok, 

akinek szélsőségesen baráti gesztusokkal kell idomulnom a színészhez, tükörként 

megsokszorozva a lényét. Ez csupán alakoskodás lenne, az iránta való mély érdeklődés teljes 

hiánya. Ellenkezőleg, egy alkotó közösséghez való tartozás érzése, ami eltölt. Nem egy 

családhoz való tartozásé, amely kényelemben fürdet, és mint rendezőt, a személyes tekintélyem 

túlhangsúlyozására csábítana. Ebben a rendszerben, a munkaviszonylatok egy elfogadott és 

objektív rendben rögzítettek ugyan, csakhogy ez a rend, minden privilégiumát a rendező 

számára tartja fent, és minden kötelességet a színészre hárít. És ez így sem normális. Egy 

hipokrita, képmutató, haver-rendező helyett, a másik véglethez vezet, amelyet leginkább 

állatszelidítő-rendezőnek lehetne nevezni. Mi jellemzi az ilyen típust? Sohasem folyamodik a 

színészhez, és sohasem fordul szembe vele. Nem szenteli neki azt a sajátos figyelmet, amely 

sugárzó és tiszta tudatossággal teli, azzal a tudatossággal, amely indokolttá teszi a rendező 

jelenlétét, egy gondos, mindenre kiterjedő, de előre semmivel sem kalkuláló figyelmet. Az 
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állatszelidítő-rendező az ellenkezőjét akarja: minden alkotó elemet erővel kicsikarni a 

színészből. Nem tartja tiszteletben a csírázást. Mindig tudja, mit kell tenni. Vannak színészek, 

akik szeretik az ilyen rendezőt, mert felmenti őket az alkotás felelőssége alól.
123

 
 

Mind a „közvetlen(kedő)” rendező, mind pedig az „autokrata” attitűdje elutasíttatott tehát. 

Ugyanakkor arra is fel kell figyelnünk, hogy körvonalazódott az idézetben egy olyan 

rendezőtípus, aki a színésszel való együtt alkotás lehetőségét a saját „különállásában” és a 

színész felé irányuló, nem kalkuláló, de mindent alaposan megfigyelő attitűdjében és 

értelmező visszajelzéseiben látja.  

Az alkotótárs–rendező tehát nem direktívákat ad, amelyeknek megvalósítását várja (sőt 

elvárja) a színészektől, hanem a színészek által megalkotott játékanyag további formálódását 

visszajelzéseivel és inspiratív javaslataival befolyásolja. 

Visszajelzései arra szolgálnak, hogy a színészek hiteles információkat kapjanak az általuk 

megalkotott játékanyagok pontos tartalmi jelentéseiről és formai érthetőségéről, művészi 

megformáltságáról, s ezek ismeretében alakíthassák tovább azokat. 

Inspiratív javaslatai, a játékanyagok strukturálásának reá háruló feladatából eredően, egyrészt 

a lehetséges struktúrák felvázolásában, értelmezésében vannak, másrészt azon „hiányzó” 

játékanyagok megjelölésében, amelyeket egy-egy lehetséges struktúra kidolgozása még, mint 

további „alkotóelemet” megkövetel. (Ezeken kívül persze minden egyéb javaslatát is ide kell 

sorolnunk, például különböző irodalmi anyagok forrásként történő használatát, vagy további 

hasonló ajánlásait, ezeket azonban azért nem említjük a fő területek között, mert ezek a 

formálódó előadást nem közvetlenül befolyásolják, hanem inkább a színész önálló 

alkotóképességének segítését célozzák, s így a készülő játék-egészre csak a színészi alkotáson 

keresztül, áttételesen van hatásuk.) 

Mindebben jól megfigyelhető a rendezői funkciónak a „gazdag színház” rendezőtípusaihoz 

viszonyított, sajátos átrendeződése. Nem „elképzeli”, amit mások majd megvalósítanak; nem 

irányítja valaminek a megvalósítását, hanem befolyásolja a születését; nem olvad be a többiek 

közé, de mégis „egy marad közülük”, miközben nem „felettesként”, hanem más funkcióban 

vesz részt a munkában, mint ők. Az egységen belüli különbözőség ez, olyan másság, amely 

éppen az azonosságot igazolja… Nehéz ezt pontosabban definiálni. 
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Azt hiszem, tulajdonképpen „a munka művészetével” foglalkozunk, ami nem bontható 

formulákra, s amit nem lehet csak úgy megtanulni. Ahogyan nem minden orvosból lehet jó 

pszichiáter, úgy nem minden rendező alkalmas arra, hogy ilyen színházat vezessen. Tanácsul 

és figyelmeztetésül szolgálhat azonban az az alapelv, hogy „primus no nocere!”
124

 

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy szerencsésebb hangokkal, gesztusokkal javasolni valamit a 

színésznek, mint előjátszással vagy intellektuális magyarázatokkal irányítani őt; jobb, ha a 

csönd útján, vagy egy szemhunyorítással fejezzük ki magunkat, mintha instrukciókat adunk. 

Jobb megfigyelni a színészt pszichés letörésének és összeomlásának pillanataiban, hogy a 

segítségére lehessünk. Szigorúnak kell lennünk, de úgy, mint egy apa, vagy mint egy idősebb 

testvér. A második követelmény viszont közismert: ha valamit megkövetelsz, magadtól 

kétannyit követelj!
125

 
 

S hogy a fent vázolt rendezői attitűd mellé a színészi attitűdöt is példázzuk, idézzük ismét 

Grotowskit: 

A lényeg, hogy megadjuk a színésznek azt a lehetőséget, hogy „biztonságban” dolgozzon. A 

színész munkája veszélyben van; folytonos felügyeletnek, megfigyelésnek van kitéve. Olyan 

munkalégkört kell teremtenünk, és olyan módszereket kell alkalmaznunk, amelyben a színész 

érezheti, hogy bármit tehet, megértik és elfogadják. Gyakran abban a pillanatban tárja fel 

önmagát, amikor ezt megérti. 

Az nem lehet kérdés, hogy a színésznek azt kell-e tennie, amit a rendező mond. Éreznie kell, 

hogy azt csinálhat, amit akar, és ha a megoldásait végül nem is fogadják el, sohasem fogják 

ellene fordítani azokat. 

Emberként kell elfogadni, hiszen az. 
126

 
 

Mindez persze a hagyományos színészi feladatokon túlmenően, további és igen nehéz terheket 

ró a szegény színház színészére: megfosztva az előre megírott dráma reá osztott, szavaiban 

már megformált szerepétől, rendezői magyarázatok, instrukciók nélkül, önmagának és 

önmagából kell alkotnia. Az „azt csinál, amit akar”, alkotói szabadságával együtt óriási 

felelősség is hárul reá, s valljuk be, a „gazdag színház” színészét általában nem erre 
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készítették fel. Ezért is fontos az a – félve írom le, mert annyiszor lejáratták már! –

„munkalégkör”, amit Grotowski, előző idézetében említ. A fogalom további félreértésének 

lehetőségét viszont talán sikerült némiképp csökkenteni azzal, hogy a fentiekben kissé 

konkrétabban sikerült felvázolni a rendező – színész viszony legfontosabb attitűdjeit. Mert 

azok – maga a „munkalégkör”. 

A színész – rendező viszonylat ismertetésével a végére értünk a „szent színész” munkájának 

tartalmi oldalát feltáró és az ennek sajátosságaiból eredő viszonyrendszer-változások 

vizsgálatának. A totális cselekvést megvalósító színészi munka metodikai oldalának 

vizsgálatával folytathatjuk tanulmányunkat; annak a módszernek a megismerésével, amely 

lehetővé teszi az előzőekben tárgyalt önleleplezésnek, mint játéktartalomnak színészi 

cselekvéssé alakulását. Ez pedig nem más, mint az improvizáció kérdésköre. 

 

II.3. A színészi munka metodikai oldala 

 

Amint azt az önbevallás aktusának tárgyalásakor már a korábbiakban is említettük, 

megvalósulásának egyik fontos feltétele, hogy a színészt érő hatás kiváltotta belső impulzus 

azonnal, az agy mérlegelését, latolgatását megelőzve váljék külső cselekvéssé, reagáló 

gesztussá. Ha ez nem következik be, az agy könnyen „letiltja” egy-egy mélyebb, intimebb 

tartalom artikulálódását, tehát az önbevallás nem valósul meg. Ezt elkerülendő van szükség 

ennek a gátló agyi funkciónak a kiiktatására, megelőzésére. Ebből az azonnaliságból viszont 

egyenesen következik, hogy a belső impulzusnak reagáló gesztussá formálódása nem lehet 

„elgondolt” vagy „tervezett”, következésképpen improvizációnak kell lennie. Metodikának 

pedig azért tekinthetjük, mert az előző gondolatmenetből következően az improvizáció az (az 

egyedüli) módja a totális cselekvés tartalmi és formai oldala összekapcsolódásának, az 

önbevallás aktusa tényleges megvalósulásának. Külön fejezetet pedig nem csupán a 

fontossága okán szentelünk neki, hanem azért is, mert a fogalomnak és témánkhoz 

konkretizált jelentésének kellő tisztázása nélküli használata könnyen félreértések forrásává 

válhat, amint a múltban gyakorta vált is. 
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II.3.1. Az improvizáció és az „improvizáció” 

Legelsősorban azt kell e tekintetben tisztáznunk, hogy a szó, az utóbbi évtizedek során 

meglehetősen „divatossá” vált szakmai körökben, s olyanokban is, amelyeket csak idézőjelben 

nevezhetünk „szakmainak”. Következésképpen hihetetlen gyorsasággal kopott el és üresedett 

ki. Szerencsés tehát, ha mindenekelőtt a téveszmék tömegétől határoljuk el a fogalmat. Talán 

a leghitelesebb, ha ezügyben – akár kicsit hosszabban is – magát Grotowskit idézzük, aki nem 

minden elkeseredettség nélkül, ugyanakkor nagyon érzékletesen és pontosan nyilatkozik erről: 

Az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély az egyén terméketlenségében rejlik, amely nem 

egyéb, mint az alkotás előli megfutamodás. (… ) Ha nekem, mint színésznek, a kényelem válik 

a legfontosabb szempontommá, könnyen megfeledkezem arról, hogy a próbák színpadi tények 

megalkotására valók, és hogy ennek kell determinálnia az egész tevékenységemet. Eltölthetne 

annak a csábító ígérete, hogy én, másokkal egyetemben, felszabadíthatom saját 

spontaneitásomat. Ennek fennkölt és nagyszerű megerősítése aztán a legteljesebb egyetértés 

kényelmét biztosítja számomra, nem pedig a valós munka lehetőségét, hogy, teszem azt, 

munkához is lássak a próbateremben. Tévedéseim, vagy inkább tehetetlenségem 

melléktermékei csupán egyfajta eredményre vezethetnek: minden személyes és magánjellegű 

lelepleződéséhez. „Munkalégkör” kreálgatásával tölteném az időmet, ahelyett, hogy igazán 

elkezdenék dolgozni. A próbák így emelkedett és egzaltált témáknak szentelt szeánszokká 

alakulnak át. Aztán végre nekilátnék a munkának is. Ezt hívják „improvizációnak”. Valamikor 

talán ez a szó is jelentett valamit. Ma már csupán egy hatásvadász kifejezés a munka 

helyettesítésére. 

Ideáljaim alapján tehát tudom, hogy csak a saját természetemmel összhangban 

„improvizálhatok”. Hála a „munkalégkörnek”, immár egy nagy család tagjának érezhetem 

magam, egy meleg fészekben, minden felelősségemtől megszabadítva. Hiszen itt a csoport, 

amely helyettem alkot! Érdekesnek találnám magam. Arra törekednék, hogy önmagam legyek. 

Sétálgatnék, bömbölnék, ordítoznék és feloldódnék a csoportban. 

Amikor emberi megnyilatkozásra szánnám el magam, kapcsolatokat teremtenék: 

markolásznám a partnereim kezét, és meredt szemekkel bámulnék rájuk. Nem látnám ugyan 

semmi értelmét, de az nem számít. A lényeg, hogy önmagam legyek és „improvizáljak”! S 

mivel ez nem túl megerőltető, hát csinálnám. Eljátszanék egy állatot: négykézláb mászkálva 

hamis, artikulálatlan hangokat hallatnék. Ami biológiai, az spontán! A lihegésemmel is 

önkifejezném magamat, és még ezt is „improvizációnak” nevezném. Aztán, ha elfáradnék, 

lefeküdnék, hiszen ez az embernek jogában áll, s hagynám a társaimat, hogy beteljesítsék az 
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Evangélium szavait: „Temessék a holtak a halottakat!” Tehát lefeküdnék és lazítanék. Hiszen 

én egy zaklatott világban élek, kint ott a pénz, amit meg kell keresnem, vagy az, amit már 

megkerestem, hála az emberiség fejlődéséről vallott merész nézeteimnek. És muszáj kutyaként 

csaholnom a mindenható véleménycsinálók körül is. 

Csakhogy valamennyien tudjuk a valós és tettetett munka közti különbségeket. A 

lelkiismeretem legmélyén, titokban talán készen állnék a hiteles megjelenésre, de az alap, 

amelyen életem nyugszik, sajnos meddő, terméketlen. Ez az alap csupán arra elegendő, hogy 

meggátoljon abban, hogy a legnagyszerűbbet adjam magamból… Elismerem, lehetséges, hogy 

valaki hazudhat a szavaiban, de hogy valakinek az egész élete egy hatalmas hazugság legyen, 

az már egy sokkal nagyobb katasztrófa. (… )  

Ha én az önmaga után kutató embert eszményítem, akkor kötelességem, hogy tudatos legyek, 

de nem csupán szavakban, hanem a játékomban s annak tényeiben is. Kötelességem, hogy 

precízen dolgozzam. Mert ami feltárja a tudatosság meglétét, az a strukturáltság, a tisztaság, 

a munka pontos vonala. Ennek a precizitásnak, strukturáltságnak a hiánya a munkában, 

gyakori megsértése a tudatosságnak, következésképpen az emberi méltóságnak is, ami ellen, 

szándékom szerint harcolni szeretnék. 

Ha én az önmagammal való összhang állapota utáni kutatást, a totalitás keresését 

eszményítem, (… ) akkor ez egyenértékű a saját testemtől, ösztöneimtől, tudatalattimtól való 

elkülönülésem elutasításával, a saját spontaneitásomtól való elkülönülésem elutasításával. A 

szomorú csak az, hogy mindez egy hazug látványosságba torkollhat, egy brutális és triviális 

vízióba, egy dzsungelbe, amelyben négylábú emberi barmok bömbölnek és taszigálják egymás 

farát. Az igazi spontaneitás szabad futást enged egy fizikális áradatnak, amely egész 

személyiségem tapasztalataiból tör fel, és szoros összefüggésben van a tudatommal, nem 

szakad el attól, mert mindig rendezett. Az „én” ugyanolyan távol van ekkor a 

mechanikusságtól, mint a káosztól; precizitásom két partja között egy folyam, amely saját 

tapasztalataim autenticitásából ered és szélesen áradva vagy zuhatagként, sebesen áramlik 

tova.
127

 Minden előadás ugyanolyan kockázat, ugyanolyan hazardírozás, mint egy próba. 

Bármennyi szubjektivitást mobilizáltam is létem mélységeiből ennek a folyamatnak a 

feltöltésére, semmi sem véd meg annak a kockázatától, hogy egy előadáson mindent 

elveszítsek ebből. Ilyen állapotok vannak az általam spontánnak és totálisnak nevezett 

folyamatokban, amelyek minden autentikus cselekvésben megjelenhetnek. (… ) 
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A rend szükséges állapot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az alkotásra figyeljünk. 

Kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás munkáját, mert egy alkotó közösségben mindenkinek 

megvan az alkotáshoz való joga. Ugyanakkor, mindenkinek kötelessége is, hogy 

felelősségteljes indivídumként cselekedjék a szerepében. Van egy találkozási pont, egy 

kölcsönös csere, de ez, az alkotómunka lényegében élő. Semmi közük a sokat emlegetett 

„munkalégkörhöz”
128

 
 

 

II.3.2. Improvizáció és rögtönzés 

Van ugyanakkor még egy, a dilettantizmusnál sokkal rejtettebb, de nem kevésbé fontos 

probléma az improvizációval kapcsolatban. Az jelesül, hogy a jelenleg tárgyalt – az agy 

irányító-tervező funkcióját kikapcsoló – improvizáció könnyen összemosható egy másik, de 

általában azonos szóval jelölt jelenséggel, amelyet ezúttal – nyelvünk szerencsés adottságát 

kihasználva – rögtönzésnek fogunk nevezni a továbbiakban. 

Miben is áll tehát a kettő közötti különbség? 

Amint azt a korábbiakban már kifejtettük, az improvizáció – abban az értelmében, amelyben 

eddig is használtuk – lényegileg azt célozza, hogy az önfeltárás aktusa során, a „szent színész” 

valóban autentikus belső tartalmait tudja felszínre hozni és cselekvéssé formálni. Ez pedig 

csak úgy válik lehetségessé, ha az agynak, a „rációnak” nincs módja mérlegelni, és adott 

esetben a kifejeződést meggátolni, „letiltani”. A „szent színésznek” tehát ösztönösen, ma 

divatos szóval élve „zsigerből” kell cselekednie, bármi is bukkan felszínre a személyisége 

mélyéről. Vagyis az agya mérlegelő lehetőségének eliminálása, tervező és irányító 

funkciójának „megelőzése” s ezáltal, mondhatni, „kikapcsolása” az improvizáció sajátja, 

meghatározó jellemzője. 

Ezzel szemben a rögtönzés – az improvizációhoz hasonló jelenség, amelyet mi ezzel a szóval 

jelölünk – kifejezetten racionális tevékenység. Gondoljunk csak például a commedia dell’ 

arte–színészek rögtönzéseire, akár még azokra is, amelyeket nem a kanavászba előre 

betervezett és beillesztett „patent-rögtönzésként” adtak elő, hanem a valóban a színpadon, 

abban a pillanatban születő riposztokra, amelyek játékuk, színészi teljesítményük csúcsait 

jelentették, akár verbálisan, akár nonverbálisan kerültek kifejezésre. A verbalitás ugyanis 
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mindig a ráció jelenlétéből fakad, minden esetben a tudat, a fogalmi gondolkodás működését 

feltételezi, vagyis az agyunk tervező és irányító funkciójának nemhogy „kikapcsolt állapotát”, 

hanem éppen ellenkezőleg, annak nagyon is felfokozott, hihetetlenül felgyorsult működését. A 

szópárbajok szellemessége ez, amelyet természetesen semmiképpen sem szeretnénk az 

improvizáció ösztönös reakcióinál csekélyebb értékűnek feltüntetni, csupán a kettő közötti 

óriási és lényegi különbségre szeretnénk rávilágítani. 

A másik lényegi különbség az improvizáció és a rögtönzés között a kétféle színészi cselekvés 

eltérő céljában rejlik. Abban konkrétan, hogy míg a rögtönző színész valaki másnak, egy 

fiktíve létező színpadi alaknak a megjelenítésére (ábrázolására, felidézésére, stb.) törekszik, 

addig a „szent színész” improvizációjának célja és értelme a „totális cselekvés” 

megvalósítása, vagyis önmaga feltárása, s nem valaki másnak az eljátszása. 

Nem rejthetjük el személyes és lényegi dolgainkat, még akkor sem, ha bűnök. Sőt, 

ellenkezőleg, ha ezek bűnök, vagy esetleg csak kísértések, akkor nagyon mélyen gyökereznek 

bennünk és megindíthatnak egy asszociációsort. Az alkotó folyamat nem csupán önmagunk 

leleplezése, hanem a feltárt dolgok strukturálása is. Ha ezekkel a kísértésekkel együtt fedjük 

fel önmagunkat, egyszersmind túl is lépünk rajtuk, tudatosságunkkal leszünk úrrá felettük. 

Ez az etikai probléma valódi lényege: ne rejtsd el azt, ami alapvető, mindegy, hogy az anyag 

erkölcsös-e vagy sem, első kötelességünk a művészetben, hogy önmagunkat, a 

legszemélyesebb motívumainkat fejezzük ki.
129

 
 

Ami talán közösnek tekinthető az improvizációban és a rögtönzésben, az a színészi akció 

azonnalisága, s valószínűleg ez az alapja annak, hogy más nyelvek nem is különböztetik meg 

a kettőt. Az imént feltárt két lényegi különbség azonban – úgy gondolom – elegendő okot ad 

arra, hogy élve a nyelvünk adta lehetőséggel, legalább szakmai vonatkozásban elkülönítsük 

egymástól a két fogalmat. 

 

II.3.3. Az improvizáció, mint próbametodika 

Ha ezek tisztázása után az improvizációt, mint metodikát kívánjuk kissé alaposabban 

megvizsgálni, különbséget kell tennünk a funkcióját illetően is. Mint metódus ugyanis más 

célokat szolgál az improvizáció a próbamunka során és megint másokat az előadás esetében. 

A próbamunka vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy az improvizáció maga az a „sebészkés”, 
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amely a „szent színész” önfeltárásának eszköze. E tekintetben tehát Grotowskit roppant 

könnyű félreérteni, amikor azt mondja: „Legyen a szerep sebészkés”. A szerep, s elsősorban 

annak extrém, feltételezett körülményei, mint láthattuk, valójában inkább az önvizsgálat 

terepét – ha a metaforánál akarunk maradni: a „boncasztalt” – biztosítják az önfeltáráshoz, de 

a sebészkés, az önfeltárás eszköze: egyértelműen az improvizáció. Mert az improvizáció az, 

ami „feltár”, ami biztosítja azt, hogy a belső impulzus születésével egyidejűleg gesztussá 

formálódjék, majd artikulált cselekvések sorozatává váljék, és a cselekvő színész konkrét 

játékanyagául szolgáljon. Ugyanakkor az improvizáció biztosítja azt is, hogy az egyes színészi 

gesztusok az improvizációban összekapcsolódjanak, egymásra hassanak és a hatás – belső 

impulzus / külső gesztus „veszek és adok” láncolatává váljanak, s így, végső soron, egyrészt 

az egyes színész önfeltárása folyamatosságához szükséges akciókat biztosítsák, másrészt, 

hogy a szertartás struktúráját alkotó nagyobb, és közösen kialakított játékegységeket 

létrehozzák.  

Fontos tényező ebben a folyamatban a vezérfonal pontos kidolgozása a forma számára, a 

művésziség. Az önvizsgálatot végző színész hangok és gesztusok jelezte utazásra indul, és ezzel 

kihívást intéz a néző felé is. De ezeknek a jeleknek megformáltnak kell lenniük. Az 

expresszivitás mindig összefüggésben áll bizonyos ellentmondásokkal és diszkrepanciákkal. A 

fegyelem nélküli önvizsgálat nem felszabadítás, hanem a biológiai káosz egy formája.
130

 
 

Ezen a ponton azonban meg kell állnunk egy pillanatra, s vissza kell térnünk a racionalitás 

kérdésköréhez. A fegyelem ugyanis, amely nem engedi, hogy az önfeltárás – vagyis az 

improvizáció – dilettantizmusba, ahogyan Grotowski fogalmaz, „biológiai káoszba” fulladjon, 

tudatosságot igényel. Hogy az ellentmondás látszatát eloszlassuk, vissza kell utalnunk arra, 

hogy az imént, amikor az agy „megelőzéséről” beszéltünk, csupán a tervező és irányító 

funkció „kikapcsolását” említettük, s nem pedig a ráció teljes hiányát. Éppen ellenkezőleg: a 

tervező és irányító funkció háttérbe szorulásának az érzékelő és ellenőrző funkció előtérbe 

kerülésével kell párosulnia, amit, furcsa – vagy talán nem is furcsa – módon, éppenséggel az 

előbbi funkció háttérbe kerülése tesz lehetővé, mondhatni az indukál. Orvostudományi 

ismereteim teljes hiánya sajnos meggátolja, hogy ezt a jelenséget pontosabban kifejtsem, így 

csak saját tapasztalataimra támaszkodhatom, amikor a jelenséget leírom. Mindenesetre tény, 

hogy az improvizáció közben létrejön ez az állapot, amelyben az ember ön- és környezeti 

kontrollja hihetetlenül felfokozódik, tökéletes biztonsággal uralhatja teste minden porcikáját, 
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és pontosan érzékeli mindazt, ami körülötte – akár a háta mögött, általa nem is látottan-

hallottan – történik. 

Ennek a jelenségnek természetesen alapvető jelentősége van az improvizációs folyamatban, 

annak tekintetében, hogy a „vevés és adás” láncolata kialakuljon az improvizáló színészek 

között. Utóbbinak, a környezeti kontrollnak értelemszerűen a hatások érzékelése és 

(egyidejű!) értékelése, tehát a saját belső impulzus kiváltódása vonatkozásában, az előbbinek, 

az önkontrollnak pedig a belső impulzus (szintén egyidejű!) gesztussá formálódása 

tekintetében. Hiszen nyilvánvaló, hogy az ébredő belső impulzust a gesztus közvetíti a 

partnerek felé, akik számára abban a pillanatban hatássá válik. Alapvetően fontos tehát, hogy 

a gesztus a lehető legpontosabban formázza meg a belső impulzus értelmét, jelentését, 

intenzitását, s ennek evidens előfeltétele a test kifejezőeszközeinek tökéletes ellenőrzés alatt 

tartása.  

Az improvizációnak, mint módszernek tehát nem csupán az önfeltárás aktusában van 

jelentősége, az agy tervező-irányító funkciójának háttérbe szorítása által, hanem a színészi 

cselekvések összekapcsolásában is, amennyiben ennek előfeltételét, az agy érzékelő-ellenőrző 

funkciójának előtérbe kerülését is biztosítja. Jelentősége van továbbá az így létrejövő 

játékelemek struktúrákká szervezésében is, ez viszont már átvezet bennünket az 

improvizációnak, mint az előadás-szertartás játékmódjának a vizsgálatába. 

 

II.3.4. Az improvizáció, mint előadási metodika 

Amennyiben nem csupán az előadás anyagául szolgáló játékanyag megteremtése történik 

improvizatív úton, hanem az előadás-szertartás maga is improvizáció, két kérdés vetődik fel. 

Ezek közül az egyiket, a folyamat azonos értékű, értelmű és hatású megismételhetőségének 

kérdését az előző fejezetben, a színész – színész viszonylat kapcsán már a lehetőség szerinti 

alapossággal érintettük, ezúttal tehát csak a másik kérdésre kell koncentrálnunk. Ez pedig az 

előadás-szertartás strukturálásának kérdése, amelynek valószínűleg szintén improvizatív úton 

kell megtörténnie. Természetes persze, hogy az improvizatív úton létrehozott anyag egyes 

elemei spekulatív úton is dramaturgiai rendszerré szervezhetőek lennének, ám erősen 

kérdéses, hogy az anyag elemeinek ez a pusztán racionális „megszerkesztése” létre tudja-e 

hozni azt a bizonyos „folyóágyat”, amelyről Cieślak is említést tesz, s amelyet mi, a színész 

improvizatív cselekvéseit meghatározó „iránytűként” említettünk. Erre nézve nincsen 

információnk, mert ilyen jellegű kísérlet a Laboratórium kutatási folyamatában nem történt és 
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tudomásom szerint mások sem próbálkoztak vele. Ugyanakkor, azon az alapon, hogy ez az 

improvizatív folyamatot mederben tartó „iránytű” igen mélyen gyökerezik az előadás-

szertartás megvalósítóiban, feltételezhetjük, sőt valószínűsíthetjük, hogy a spekulatív 

szerkesztés nem képes ilyen mélyen beivódni a színész személyiségébe. 

Erre enged következtetni Stanisław Scierski beszámolója is az „Apocalypsis cum Figuris” 

munkafolyamatáról,
131

 amelyből világosan kiderül, hogy Grotowski a munka során „segített 

az etűdök fejlesztésében, válogatta azokat, és nagyon inspiratív szerkezeteket hozott létre 

belőlük” továbbá, hogy „[a mi] etűdjeinkből és azokból, amelyeket ő csináltatott meg velünk, 

ő megint egy új szerkezetet hozott létre. Ebben a minden szövegtől mentes szerkezetben ő is, 

mi is számos új javaslattal éltünk.” Vagyis láthatjuk, hogy az egyre gazdagodó anyag 

folyamatos strukturálásában mindvégig jelen van a tudatos elem, a spekulatív konstruálás, de 

azt is láthatjuk, hogy mindez csak, mint inspiráció, mint egy-egy újabb kiindulópont van jelen, 

akár mint egy-egy újabb etűd témájának javaslata, akár mint az előadás-szertartás egészére 

vonatkozó javaslat. Nem kérdés, hogy ezek a javaslatok Grotowski részéről verbálisan 

fogalmazódtak meg, fontos azonban tisztáznunk, hogy a színészek „javaslataival” nem ez a 

helyzet. A színészek „javaslatai” a Grotowskinak adott „válaszokként”, a cselekvéseikben 

öltöttek testet. (Más kérdés, hogy ezt követően természetesen megtörtént az ő verziójuknak a 

pontos elemzése és értelmezése is, s ez megint csak verbális folyamat volt.) Vagyis a 

spekulatív elem, mint javaslat, minden esetben az improvizatív folyamatban forrta ki magát, s 

a racionalitással való állandó szembesítése mellett, a végleges szerkezet az improvizációban 

formálta meg önmagát.  

Hogy az így kialakuló szerkezet, improvizáltsága mellett – egészen pontosan azzal együtt, sőt 

az által! – milyen precizitás elérésére adott lehetőséget, arra nézve Grotowskitól kaphatunk 

egy példát.  

Mert ami megragadható: az a szervesség, a pontosság, az impulzusok áradása, ami már-már 

lelki dimenziónak is nevezhető, s amit Cieślak esetében olyan erővel jött, hogy felégette a 

testét, már-már úgy tűnt, nincs is teste, teljesen átvilágosult. Ez mind le volt kottázva, minden 

a partitúrán alapult, annyira, hogy amikor az „Állhatatos herceg” titokban, rejtett kamerával, 

évekkel korábban készült filmfelvételére (tudniillik megtiltottuk előadásaink filmre vitelét) 

rákopíroztuk a jóval később, másik helyszínen rögzített hangfelvételt, semmi probléma sem 

volt a kép és a hang szinkronitásával. Micsoda pontosságról tanúskodik ez! Évekkel korábban 
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rögzített kép és a hang minden probléma nélkül hozzáilleszthető. Micsoda pontosság! Ez már 

a mesteri tudás jele. Nincs szaktudás, nincs mesteri tudás pontosság nélkül. A spontaneitás a 

szigor alkotóeleme.
132

  

Ezért tekinthetjük az improvizációt mind az előadás-szertartás anyagának strukturálása 

szempontjából, mind pedig az előadás-szertartás ismételt megvalósítása szempontjából 

alapvető fontosságú metodikai elemnek. Hogy pedig ez az ilyen fokú pontosságot biztosító 

partitúra hogyan alakul ki és szervül egységgé az előadás struktúrájával, arra nézve szintén 

Grotowskitól kapunk információt: 

…megfigyeltem, hogy amikor a színész valóban keresi az önmagával való számvetés 

lehetőségét, szükségét érzi, hogy e keresésnek meglegyenek a maga keretei, meglegyen a helye 

az előadásban. Van egy munkaszakasz – és ez elég hosszú – amelyben minden színész 

cselekményvázlatokat készít, s bár ez elsősorban a színészt segíti a tájékozódásban, mégis 

kapcsolatban áll az előadás további sorsával; a színész saját életét, saját tapasztalatait 

tudatosan meghatározott irányba fordítja, másrészt a többi színészt egyfajta filmvászonnak 

tekinti, amelyre a saját élete alakzatait rávetíti. Amikor a vázlat élettel telítődik, megkeresi 

benne a sarkalatos pontokat, az impulzusokat, amelyeket feljegyezhet, természetesen nem a 

noteszébe, hanem a testébe. Ha jól rögzítette, többször meg tudja ismételni őket, mindig 

elhagyva belőlük, ami lényegtelennek bizonyult; így születik meg a „feljegyzett” pontokra 

alapozott feltételes reflex, s e vázlat már a mű kisebb részletét alkotja;…
133

 
 

Az improvizációval kapcsolatos alapvető kérdések tisztázása után láthattuk tehát, hogy a jelen 

értelmezésünk szerinti improvizáció, mind az önbevallást segítő és a játékanyagot megteremtő 

próbatevékenység, mind pedig az azonos tartalommal, jelentéssel és hatással, de ugyanakkor 

mindig újra megszülető előadás kulcsát jelentő metodika is. Mind a próbamunka, mind pedig 

az előadás vonatkozásában kitértünk az improvizáció spontaneitása és tudatossága közötti 

látszólagos ellentét feloldhatóságára, s rámutattunk ezek kölcsönösen egymást feltételező 

viszonyára is. Ezek után, ebben a kérdéskörben már csupán egyetlen kérdést kell 

megválaszolnunk: tekinthetjük-e az improvizációt egy sajátos játékmetodikai „rendszernek”, 
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azaz – például Sztanyiszlavszkij vagy Brecht játékmetodikai „rendszeréhez” hasonlóan – 

tanítható/tanulható-e az improvizáció? 

 

II.3.5. Az improvizáció, mint játékmetodikai „rendszer” 

A kérdés felvetése ismét egy paradoxont sejtet. A probléma magva ugyanis nem abban rejlik, 

hogy a „szent színész” által megvalósított improvizáció egy igencsak összetett pszichofizikális 

cselekvés, amelyet nem tekinthetünk a színészben – még csak egyes színészekben sem – eleve 

adottnak, tehát elsajátításának lehetősége, illetve ennek problematikussága nyilvánvalóan 

felvetődik. Egy paradoxon lehetősége rejlik ugyanis abban, hogy az improvizáció 

képességének taníthatóságát/tanulhatóságát úgy is fogalmazhatnánk: tanítható/tanulható-e az 

ösztönös cselekvés képessége.  

Erre nézve a Laboratórium kollektívája az általunk tárgyalt időszakban csak érintőlegesen 

végzett kísérleteket, s azokat is csupán a „színházi korszak” végén, amikor gyakornokok is 

bekapcsolódtak a Laboratórium munkájába. Ugyanakkor nyilvánvalóan szembekerültek ezzel 

a problémával azok a színészek is, akik később Zbigniew Cynkutis vezetésével létrehozták a 

Második Wrocławi Studiót, és a színházi munka területén való kutatást folytatták, amíg 

tehették. Ezért, bár ezek az ismeretek kívül esnek a jelenleg tárgyalt időszakon, mégis a 

témánkhoz tartozóak, s mert a kérdés alapjaiban érinti a szegény színház „rendszerének” 

szellemi hozadékát, érdemes tehát egy gondolatmenet erejéig kitérni rájuk. 

A válasz tehát: igen, tanítható és tanulható, mert a paradoxon csak látszólagos, s a „negatív 

útként” említett gondolkodásmód révén feloldható. Minden tanulási folyamat velejárójaként 

tételezzük ugyanis, hogy a tanulás során valami új, valami többlet elsajátítása történik, amiből 

egyenesen következik a kérdés: „Mit kell tennem annak érdekében, hogy valamit meg tudjak 

csinálni?” Ez a kérdésfelvetés azonban direktívákhoz vezet, s azonnal felállítja a paradoxont 

az irányítottságot nem tűrő improvizációval szemben. Ha viszont az ösztönös cselekvést az 

ember – s így a színész – eleve adott sajátjaként tételezzük, azt kell megkérdeznünk: „Mit nem 

szabad tennem annak érdekében, hogy az élő, ösztönös folyamatot fenn tudjam tartani?” Ez a 

megközelítés ugyanis bizonyos „betartható tiltásokhoz” vezet, s nem pedig direktívákhoz, 

tehát nem állítja fel az említett paradoxont. Annak részletesebb ismertetése, hogy mit is 

takarnak ezek a bizonyos „betartható tilalmak” – már amennyire leírható lenne egyáltalán! – 

egy újabb tanulmány anyaga lehetne, így behatóbb tárgyalásukra semmiképpen sem 

keríthetünk sort.  
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Jellegüknek, természetüknek valamelyes érzékeltetése érdekében azért mégis megemlítenék 

egy példát. „Tilos” például az utánzás, úgy a magam által létrehozott formáké, mint a 

partner(ek) cselekvéseié. Utóbbi esetében a „tiltást” az indokolja, hogy az utánzás tönkreteszi 

a „végy és adj” élő és állandóan inspiráló folyamatát, mert az utánzó állandóan csak „vesz” és 

sohasem „ad”, mondhatni tehát, hogy elszívja az alkotó energiát, s ez felér egy „gyilkossági 

kísérlettel”. Ugyanakkor a „tilos” szót azért tettük idézőjelbe, hogy éppen a „tiltás” 

relativitását hangsúlyozzuk, hiszen, mint jel, az utánzás éppenséggel alkalmas lehet a „gyilkos 

szándék” kifejeződésére. Analógiában ezzel, saját cselekvéseink utánzása, az organikus 

cselekvés mechanikussá tétele miatt „öngyilkosságnak” számít, ezért „tilos”, viszont ki is 

fejezheti ebbéli szándékunkat, amely, mint hatás kiválthatja a partner(ek) reakcióit is.  

Visszatérve tehát az alapkérdéshez, láthatjuk, hogy a „negatv úton” haladva, fegyelmezett és 

kontroll alatt végzett cselekvések sorával az improvizáció képessége valóban elsajátítható, 

illetve pontosabban fogalmazva: felfedezhető önmagunkban. S ez a pontosítás az, ami 

magyarázatot ad arra, hogy miért nem leírható ez a folyamat, miért nem lehet módszertanná 

fogalmazni, miért csak a gyakorlatban valósíthatóak meg ennek az önfejlesztésnek az 

állomásai.  

Az, ami nehéz és csak a mesterség titkainak megismerését célzó, hosszas munka eredménye 

lehet, a kóklerek kezében átalakult egyfajta amőbaszerű valamivé, amit percek alatt könnyű 

elérni, a lehető legegyszerűbb módon, azt a meggyőződést táplálva, hogy léteznek csodatévő 

receptek, amelyek megszabadítanak a problémáinktól. Ilyen csodatévő recept az „érezd a 

tárgyat” és más ehhez hasonlók. Mindig és mindenütt felbukkan ez a vágy és ez a hamis hit, 

hogy találhatók ilyen, minden alkotói problémát megoldó receptek. Holott ilyen receptek 

nincsenek. Csak a tudatosságot, bátorságot és sok apró cselekvést – nem akarom azt a 

kifejezést használni, hogy erőfeszítést – megkövetelő út van: a saját szükségleteinkhez szabott 

apró cselekvések útja.
134

 
 

S ez ad okot arra is, hogy módosítsuk a kezdetben adott válaszunkat: nem, az improvizáció 

képessége nem tanítható, ellenben hosszas és fegyelmezett munkával és hozzáértő segítséggel 

felfedezhető önmagunkban. 
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A szegény színház „rendszerében” alkalmazott improvizáció pontos definiálásával, a 

rögtönzéstől való elkülönítésével, az impulzus gesztussá formálódásától az előadás-szertartás 

megvalósításáig minden szinten megmutatkozó kulcsszerepének megvilágításával, s a 

játékmetodikai képzésre való alkalmasságának felvázolásával, az improvizációnak, mint a 

színészi munka módszertani vonatkozásának megismerését befejeztük. S egyben befejeztük a 

„totális cselekvés”, mint egy sajátos, csak erre a színházi „rendszerre” jellemző 

pszichofizikális cselekvés pszichikai vonatkozású vizsgálatát is. Rátérhetünk tehát a színészi 

munka formai oldalát áttekintő fejezetünkre, amelyben ezen pszichofizikális cselekvés másik 

összetevőjét, a fizikális oldal sajátosságait vizsgáljuk. 

 

II.4. A színészi munka formai oldala 

 

II.4.1. A képlékeny test 

Abból kiindulva, hogy ez a sajátos pszichofizikális cselekvés csakis a szegény színház „szent 

színészére” jellemző színészi munka, nyilvánvalóan megelőlegezhetjük, hogy ennek fizikális 

oldala is ugyanolyan különleges sajátosságokkal bír, mint a pszichikai terület. Ezt támasztják 

alá azok a beszámolók is, amelyek a Laboratórium színészeinek nem mindennapi formai 

megoldásairól és technikai felkészültségéről tudósítanak bennünket, s ezt igazolják azok a 

megállapításaink is, amelyeket az előző fejezetben, az improvizáció tárgyalásakor arra nézve 

tettünk, hogy a színészben születő impulzusnak egyidejűleg és adekvát értelemmel, jelentéssel 

és intenzitással kell megformálódnia. Ezen utóbbi indok azonban arra is figyelmeztet 

bennünket, hogy a színészi munka formai oldalának sajátosságait illetően felületesen járnánk 

el, ha ezen sajátosságokat csupán a mozgástechnika vagy a vokális képességek terén látnánk 

meg. S valóban, az igazán fontos jellegzetességeket mélyebben kell keresnünk. 

A test egyszerre valami túlságosan is fontos dologként és egyfajta intim ellenségként 

funkcionál. Nehézségeket teremt, nem létezik eléggé, mégis túlságosan létezik. Az a helyzet, 

hogy minden bajunk és a teljes élet hiánya rávetül a testünkre, amely mindenért felelős. (… ) 

A létezés egyfolytában az „én”-re és a „testemre” oszlik, mint két különálló létmodra. (… ) 
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Nem-megosztottan létezni: ez nem csak a színészi alkotás magva, hanem az élet magva is, a 

lehetséges teljességé.
135

 
 

Vitathatatlan, hogy ebben van a probléma gyökere: a „nem megosztottan való létezésben”, 

hiszen az improvizáció – mint a „totális cselekvés” lehetősége – is ezt a követelményt, a 

pszichikum és a fizikum, a lélek és a test egységének követelményét támasztja a színésszel 

szemben. Az impulzus azonnali (egyidejű) gesztussá formálódásának igénye olyan testet 

feltételez, amely semmiféle ellenállást nem fejt ki a gesztus megformálódásával szemben, 

hogy a test, a belső impulzus „parancsára”, még az agy mérlegelését megelőzően, egyidejűleg 

formát legyen képes alkotni. S ezen a ponton, mint láthatjuk, ismét a „negatív úton” járunk, 

hiszen nem azt mondtuk ki az imént, hogy a testnek „képesnek kell lennie valamire”, hanem 

azt, hogy a testnek nem szabad(!) akadályokat gördítenie egy egyébként természetes módon 

lezajló folyamat elé. Olyan testre van tehát szükségünk, amely tökéletesen képlékeny, azonnal 

(egyidejűleg), és „feltételek nélkül” hozza létre a belső impulzus adekvát külső formáját. 

Paradox, hogy ehhez az egységhez éppenséggel a lelket és a testet megkülönböztető, 

különvalóságukat hangsúlyozó gondolatmenettel jutottunk el. Mégis azt kell mondanunk, 

hogy e a különválasztás nélkül nehezen tudtuk volna meghatározni a test alapvető 

„kötelességét”, azt, hogy „feltételek”, vagyis fiziológiai ellenállás nélkül legyen a lélek 

„partnere” a belső impulzus szülte külső forma, a gesztus létrejöttében. 

A testet minden ellenállása alól fel kell szabadítani. Jóformán meg kell szűnnie létezni. Ami 

például a hangot és a légzést illeti: nem elegendő, ha a színész megtanulja a különböző 

rezonátorok használatát, vagy a gégefő felnyitását, vagy a különböző légzésmódok 

kiválasztását. Meg kell tanulnia mindezt öntudatlanul alkalmazni a játéka tetőfokán. Ez 

viszont egészen újfajta gyakorlást igényel. (… ) 

És ez nem szőrszálhasogatás. Ez a [tréningmetodikai] különbség dönti el a sikert. Azt jelenti 

ez, hogy a színész nem rendelkezik zárt, állandó technikával, hanem minden önvizsgálati 

szakaszban, minden kihívásnál, minden kegyetlenségnél, rejtett korlátainak minden 

ledöntésénél, egyre magasabb szinten, mindig új technikai problémával találja szemben 

magát. Bizonyos alapgyakorlatok segítségével ezek legyőzését is meg kell tanulnia. Vonatkozik 
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ez mindenre: a mozdulatra, a test képlékenységére, a gesztusokra, az arcizmok által teremtett 

maszkokra, a színész testének minden porcikájára.
136

 
 

A totális cselekvés formai oldalának áttekintésekor tehát nyilvánvalóan ennek az ellenállás 

nélküli testnek az elérésére kell koncentrálnunk, nem pedig magukra a formai „elemekre”, 

hiszen azok – a belső impulzusokból eredően – megszületnek. Vagyis a formák helyett a 

formák létrejöttének lehetőségére kell figyelnünk. Mielőtt azonban a képlékeny test 

kialakítását és állandó meglétét biztosító technikai tréning alapelveit kezdenénk áttekinteni, 

két, az improvizáció megvalósulásához elengedhetetlen tényezőre kell kitérnünk, amelyeket 

legpontosabban talán az improvizáció módszertani kérdéseiként határozhatunk meg. 

 

II.4.2. Az aktív állapot 

A testet tehát képlékennyé kell tenni a „totális cselekvés” érdekében, s ez nem is lehet 

másként, ha figyelembe vesszük, hogy a „szent színésznek” nem egy fiktíve létező színpadi 

alakot kell megjelenítenie, amelynek megvalósítására a testét akár fel is tudhatja készíteni, 

hanem a színész lelkének feltárásában kell eszközzé válnia, a megformálandó tartalom tehát 

sohasem tudható előre. Vagyis bárminek a kifejezésére felkészültnek kell lennie, s az 

azonnaliság (egyidejűség) követelménye csak nehezíti mindezt. A fenti Grotowski-idézet arról 

is szól, hogy ezzel a problematikával a „szent színésznek” minden egyes esetben, újra és újra 

szembe kell néznie, ezért állandó tréningezettségre van szüksége. De mit kezdhetünk azzal a 

problémával, hogy a képlékenységnek minden fizikális tényezőre, a test minden porcikájára ki 

kell terjednie? Hiszen, ha alaposak próbálunk maradni, ez szinte végtelen számú izom, 

rezonátor, stb. „partnerségét” jelenti, s minderre odafigyelni, mindezeket a gesztus 

megszületésének szolgálatába állítani lehetetlenségnek tűnhet. 

Ezt a problémát oldja fel a testnek organikus egészként való felfogása, s ennek az organikus 

testegésznek a kifejeződés szolgálatába állítása. Ez az organikus testegész valójában nem más, 

mint a teljes fizikum összehangolt működésének, mondhatni, „automatikus” biztosítása. 

Annak a színész általi felismerése ez, hogy „teste minden porcikáját” összehangoltan tudja a 

kifejezés szolgálatába állítani, amennyiben a testén belül két erő folyamatos működését tudja 

előidézni, s minden mozgását, de még a mozdulatlanságát is, ennek a két erőnek a viszonyából 

képes levezetni. Ennek a két belső erőnek a folyamatos meglétét, működését nevezték 
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Grotowski színészei „aktív állapotnak” amelyben a nyugalmi állapotot nem az elmozdító 

(egyetlen) erő hiánya, hanem a testben működő két erő egyensúlya eredményezi, s a mozgást 

nem egyetlen, mozdító erő, hanem a két erő egyensúlyának felborulása hozza létre.  

Ha mindez túlságosan bonyolultnak tűnne, képzeljük el példaképpen (de jobb, ha 

kipróbáljuk), hogy erős ellenszélben kell mennünk. Két lehetőségünk adódik: vagy eljátsszuk, 

hogy erős szél fúj szemben, valamelyest előre dőlünk, a kezünkkel úszó mozdulatokat 

végzünk, s így megpróbáljuk utánozni az erős szélben haladni akaró embert, vagy azt a képet, 

amely erről bennünk él. A másik lehetőségünk, hogy – mivel körülöttünk semmiféle szél sem 

fúj – a „szél” erejét is a saját testünkben próbáljuk megteremteni, s természetesen azt az erőt 

is, amelyet „mi” próbálunk kifejteni a „szél” erejével szemben. Ebben a pillanatban működni 

kezd a testünkön belül a két erő, s csupán e két erő pillanatnyi viszonya dönti el, hogy előre 

haladunk-e, vagy a következő pillanatban egy erősebb „széllökés” hátratántorít-e bennünket, 

netán, noha teljes erőnkkel nekifeszülünk a „szél” erejének, mégis mozdulatlanok maradunk, 

mert a „szél” is pont olyan erővel „fúj”, amilyet mi ki bírunk fejteni. Ha ezt a második utat 

vállaljuk, azt vesszük észre, hogy semmit sem kell játszanunk többé, csupán cselekednünk 

kell. 

Ugyanakkor azt is észrevesszük – s a témánk szempontjából most talán ez a fontosabb – hogy 

nem a törzsünk dől előre, nem a kezeinkkel teszünk úszó mozdulatokat, hanem a cselekvésben 

az egész testünk, „minden porcikánk” részt vesz, ráadásul anélkül, hogy a különböző 

testrészeink „irányításával” vagy összehangolásával törődnünk kellene. A testünk organikus 

testegésszé vált, „önmaga” harmonizálja egésszé magát, s állítja ezt az organikus testegészt az 

egyetlen cselekvés – a szélben való haladás – szolgálatába mindaddig, amíg az „aktív állapot” 

fennáll, vagyis amíg a testünkben működő két erő létezik. 

Talán ennek az egyszerű példának a segítségével sikerült megvilágítanunk azt is, hogy miben 

rejlik az a „titok”, amelynek révén – amint arról több néző is beszámol – a szertartás-

előadások során nem színészeket látnak, akik csinálnak valamit, hanem mozgó szobrokat, 

minden pillanatban csodálatos kompozíciójú, eleven szoborcsoportokat. Olyan lenyűgöző 

formai expresszivitást, amely a legkisebb reális cselekvést is művészivé, költőivé emeli, s a 

kifejeződő tartalmakat ellenállhatatlan erővel közvetíti a néző felé. Ez a „titok” – 

természetesen erős leegyszerűsítéssel – mindössze annyi, hogy a „szent színész” mindezt nem 

„csinálja”, hanem ez a formai világ – az improvizáció „aktív állapotának” következményeként 

– létrejön.  Mindez – még a legapróbb, leghétköznapibb cselekvés esetében is – hordoz 
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valamit a tánc jellegzetességeiből, illetve a vokális cselekvések esetében a zenéből, énekből, 

de mégsem mondhatjuk, hogy tánc vagy zene, ének lenne, hiszen szemmel láthatóan 

cselekvés, alkalmasint meglehetősen szokványos cselekvés, már ami a jelentését, s nem a 

formáját illeti. Így valósul meg modern módon a szegény színházban a színjáték ősi „zene-

tánc-cselekvés” formai hármassága, amelynek vágyában, mondhatni a „gazdag színház” 

wagneri elvei is gyökereznek, de amely ezúttal minden külsődleges eszköz nélkül, kizárólag a 

„szent színész” által születik újjá, s válik a szegény színház formavilágának semmivel össze 

nem téveszthető jellegzetességévé. 

 

II.4.3. A passzív diszponálhatóság állapota 

Kitérőnk másik módszertani területe ugyancsak a test organikus egészként való felfogásából 

következik. A test ilyen felfogással történő „használatának” ugyanis nem csak az az egyetlen 

jelentősége, hogy az organikus test az „aktív állapotban” önmagát harmonizálja, s állítja a 

színészi cselekvés szolgálatába, hanem az is, hogy ebben az állapotában a test egyetlen ponton 

válik kontrollálhatóvá. Hogy a teljes test feletti ellenőrzés folyamatossága és mindenre 

kiterjedő volta mennyire fontos a gesztus adekvátsága és az improvizáció egyéb tényezői 

szempontjából, azt előző fejezetünkben már elmondtuk. Akkor azonban még csak utalást sem 

tettünk arra nézve, hogy mindez hogyan valósítható meg. Most világítunk tehát rá arra, hogy 

az „aktív állapotnak” nem csupán az a jellegzetessége, hogy a cselekvésben, mondhatni 

automatikusan, a teljes testegész részt vesz (beleértve a vokális cselekvéseket is, amelyek 

egyébként mindig a mozgás által meghatározottak). Az is sajátossága ugyanakkor, hogy az 

„aktív állapotban” cselekvő színész úgy tarthatja egyetlen ponton keresztül ellenőrzés alatt a 

teljes testét, ahogyan az ember az egész láncot tartja a kezében, ha egyetlen láncszemet 

megragad. Ez a pont a testen belül van, nagyjából a deréktájon, ott, ahol a gerincünk a 

leghajlékonyabb.  

Anatómiailag ennél pontosabban nemigen határozható meg, egyes vélemények szerint az 

emberi test súlypontja is egyben, ami csak még bonyolultabbá teszi az anatómiai hely 

megjelölését, hiszen anatómiailag (is) egyediek vagyunk, s azt sem állíthatjuk, hogy 

testünknek akár csak az arányai is egyformák lennének. Ugyanakkor viszont nem is 

különösebben fontos ennek a pontnak az anatómiai elhelyezése, kellő mennyiségű, alapos és 

figyelmes gyakorlás során ugyanis, előbb-utóbb, ki-ki megtalálhatja önmagában, s attól 

kezdve biztonsággal támaszkodhat rá. Képletesen fogalmazva ez az „aktív állapotban” lévő 

színész energiáinak központja, a két erő találkozási pontja a testében, ezért lehetséges, hogy 
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ezen az egyetlen ponton keresztül működtessük önmagunkban ezt a két erőt, vagyis másként 

fogalmazva, ezen keresztül tartsuk ellenőrzésünk alatt azokat, s rajtuk keresztül az egész 

testet. 

Ennek a két erőnek az „egyensúlytalanságából” születik minden mozgás, ahogyan már 

említettük, s a mozdulatlanság sem nyugalmi állapot (erőhiány), hanem ennek a két erőnek az 

egyensúlyából ered. Azért fontos ide visszatérnünk még egy pillanatra, hogy rávilágíthassunk 

egy újabb analógiára, amely egyben összefoglalója is a „totális cselekvés” pszichikai és 

fizikális összetevőinek. Ha elfogadjuk ugyanis, hogy minden mozgás alapja, kiindulópontja a 

mozdulatlanság, s figyelembe vesszük az imént mondottakat is, nevezetesen, hogy az „aktív 

állapot” mozdulatlansága nem nyugalmi helyzet, hanem a két erő egyensúlyi állapota, azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a „szent színész” akkor sincs nyugalmi állapotban, ha 

mozdulatlan, ha éppen „nem csinál semmit”. Egy „készenléti állapotban” van ilyenkor: 

mozdulatlan, de folyamatosan készen áll arra, hogy a következő pillanatban akár a 

legdinamikusabb mozdulattal, a legelementárisabb vokális gesztussal reagáljon az őt érő 

hatásra. Mozdulatlansága, csöndje csupán a hozzá érkező hatás hiányából (esetleg e hatás 

tudatos és akaratlagos figyelmen kívül hagyásából) ered, de ez az állapot, egy őt érő hatás 

esetén azonnali reakcióba válthat át. Grotowski és színészei a „passzív diszponálhatóság” 

állapotának nevezték ezt az állapotot, amelynek, a fentiek szerint lényege, hogy a színész nem 

„akar” cselekedni, nem törekszik arra, hogy mindenáron „csináljon valamit”, de olyan 

állapotban van, hogy ha hatás éri – azonnal reagál. Ez pedig nem más, mint a „lemondani a 

meg-nem-tevésről” tartalmi vonatkozású elvének formai vonatkozású párja, ha úgy tetszik, a 

lelki-pszichikai alapelv testi-fizikális megfogalmazódása, illetve e kettő totális egysége. Ennek 

az analógiának a révén tudjuk tehát megfogalmazni azt a testi-lelki totalitást, azt a 

pszichofizikális egységet, amelyet Grotowski, a fentebbi idézetben, mint a „nem-megosztottan 

létezés” egyedül kívánatos alkotói – és emberi – állapotként jelöl meg. 

Folytathatnánk még az „aktív állapot” további elemzését, elméletileg azonban már nem 

juthatnánk sokkal messzebbre, mindinkább beleütköznénk a gyakorlati tapasztalás hiányába. 

A felmerülő kérdések – hogy például mi válthatja ki az első, az eredendő reakciót – 

bármennyire is érdekesek ugyan, már egyébként is a fentebb felvázolt sajátosságok 

részkérdéseit jelentenék, így, a jelenlegi elemzésünk szintjén, igazán jelentős hozadékuk 

nemigen lehetne. A módszertani kitérő után folytassuk tehát fejezetünket a képlékeny testet 

kialakító és fenntartó gyakorlati munka alapelveinek vizsgálatával. A „totális cselekvés” 
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formai oldalának legpraktikusabb, s egyben – vagy talán éppen ezért – a szavak által 

legkevésbé megragadható területére, a tréning problematikájára. 

 

II.4.4. A tréning személyessége és mindenkori aktualizáltsága 

Ahogyan az improvizáció egyre inkább „divatba jött”, bizonyos szakmai körökben úgy vált a 

tréningmunka is „divatossá”, sőt, mondhatni, a gyakorlatok „mindenhatóságának” hamis 

mítoszává, s ezzel egyidejűleg rohamosan megnőtt a gyakorlatanyag iránti „kereslet”. Mindez 

abból a kapitális tévedésből táplálkozott, hogy bizonyos – lehetőleg minél extrémebb – 

gyakorlatok folyamatos ismétlése automatikusan eredményre vezet. Ennek következtében a 

tréningmunka végzése „ildomossá”, mi több, a művészeti eredmény elérésének hamis 

„garanciájává” vált. Tévedés lenne tehát részünkről, ha tréningmunka kapcsán a „csodatévő 

gyakorlatok bőségtárát” próbálnánk meg ismertetni. Egyrészt, mert ilyen gyakorlatok 

nincsenek, másrészt pedig, mert általában a gyakorlatoknak a próbateremben a helyük. Mert 

kétségtelen, hogy a „totális cselekvés” megvalósítására alkalmas, ellenállások nélküli test 

kimunkálása és képlékenységének folyamatos megőrzése igen komoly és állandó tréningezést 

igényel, s ilyen értelemben az is igaz, hogy ez a „siker (egyik) titka”, vagyis a „totális 

cselekvés” megvalósításának (egyik) alapvető előfeltétele, ám ez nem indokolja, hogy a 

tréning alapelveinek valódi megértését bármiféle gyakorlatanyag leírásával helyettesítsük. 

Nem csak indokolatlan és felületes lenne ebbéli törekvésünk, hanem kivitelezhetetlen is 

ugyanakkor. Amint ugyanis azt már az előző fejezet is példázza, minél inkább távolodunk a 

fogalmilag megragadható, elvi-elméleti kérdésektől, úgy hagynak bennünket cserben a 

szavak, úgy válnak egyre nehezebben megfogalmazhatóvá azok az ismeretek, amelyek 

segítségével a szegény színház sajátosságait megvilágíthatnánk. Nem véletlen, hogy maga 

Grotowski is roppant szűkszavúvá válik ezen a téren, s ha a technikát érintő kérdések kerülnek 

szóba, előbb-utóbb elkanyarodik válaszában az önfeltárás tartalmi kérdései felé. Ráadásul 

pedig van egy még fontosabb tényező is, amely a tréning „rendszerének” ismertetését 

lehetetlenné teszi, az ugyanis, hogy ez a „rendszer”, mint a gyakorlatok összefoglalt és 

rendezett egésze, valójában nem is létezik. Egyrészt azért, mert a „szent színész” által végzett 

önfejlesztés olyannyira individuális, hogy még ha létezne is ennek valamilyen „rendszere”, az 

csakis és kizárólag rá lenne vonatkoztatható. Másrészt pedig még ez az „egyéni rendszer” sem 

létezik, nem is létezhet, hiszen az egyén fizikális állapota is relatív, tehát időben változó 

dolog, amelyhez a gyakorlatoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell, vagyis, mondhatni, 

„nincs idejük” rendszerré állandósulni.  
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Mivel a színházi korszak történeti áttekintésekor, az előadások ismertetése mellett erre nem 

tértünk ki, azt azért jegyezzük meg, hogy a kutatások kezdeti szakaszában, a Laboratóriumban 

még valóban volt rendszere a tréningnek. Olyannyira, hogy a tréningmunka egyes területeinek 

egy-egy színész volt a „felelőse” például, akinek feladata volt a maga területében való 

elmélyedés, majd eredményeinek a többiekkel való megismertetése, vagyis saját területén a 

közös tréningek levezetése. A kollektív fejlesztés ideája és a tréning rendszerszerűsége 

azonban a kutatás előrehaladásával szertefoszlott. A gyakorlatok egyre inkább személyessé és 

az egyén éppen „aktuális” fizikai állapotához igazodóbbakká váltak. Mi pedig ezúttal a 

végeredményként kiforrott ismérvekkel foglalkozunk, amikor a szegény színház „rendszerét”, 

s benne a „szent színész” munkájának sajátosságait tekintjük át. 

A tréninggel kapcsolatosan tehát csak azt tűzhetjük ki célul, hogy a tréningmunka alapelveit, 

illetve az ezekben rejlő sajátosságokat tekintjük át.  

Ezek egyikét pedig – mondhatjuk talán, hogy a legfontosabbat – már meg is állapítottuk, 

jelesül azt, hogy a gyakorlatok végzése kizárólagosan személyes szempontok szerint történik, 

sőt ezen túlmenően, mindig igazodik a színész éppen adott fiziológiai állapotához. 

 

II.4.5. A negatív út elvének érvényesülése a tréningben 

A másik alapelvnek a „negatív út” gondolkodásmódjának a tréning során való gyakorlati 

alkalmazását tekinthetjük. A kutatás korai szakaszában ugyanis a gyakorlatok végzéséhez 

evidensen kötődött valamiféle képesség-többlet megszerzésének gondolata, éppen úgy, 

ahogyan a mi, hétköznapi gondolkodásunkban is ez társul a „tanulás”, a „gyakorlás”, a 

fejlődés” fogalmaihoz. Évek teltek el, amíg ez a szemlélet átalakult, s ennek a „többletnek” a 

megszerzésére való törekvés helyett az impulzusok gesztussá válását gátló tényezők 

kiiktatásában, a fiziológiai akadályok eliminálásában jelölődött ki a tréningmunka alapvető 

célja. 

A színésznek meg kell találnia, fel kell fedeznie magában azokat az ellenerőket, gátló 

tényezőket, amelyek megakadályozzák az alkotó folyamat végrehajtásában. Így a gyakorlatok 

a meghaladást célozták, és elvezettek a személyes akadályokhoz. A színész arra kíváncsi: 

Hogyan tudom megcsinálni? Ehelyett azonban azt kell megtudnia, mi az, amit ne tegyen, mi 

az, ami gátolja őt. A gátak feloldása érdekében pedig, a gyakorlatok személyes 

adaptációjának segítségével, rá kell találnia a gátak kiküszöbölésének lehetőségére, ami 

azonban minden egyes individuális színész számára más és más. 
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Ez az, amit én „negatív úton” értek.
137

 
 

Ebből a szemléletváltásból több, igen fontos következmény is származott, amely nem csak 

megerősítette a tréningmunka hatékonyságát, de lehetővé tette azt is, hogy a 

tréningtevékenység igazodjon a „totális cselekvés” sajátos követelményeihez, s így a színészi 

munka e területe is szervesen illeszkedjen bele a szegény színház „rendszerének” egészébe. 

Nagyon fontos következmény például, hogy ilyen módon konkrétan meghatározhatóvá váltak 

az egyes gyakorlatok feladatai, vagyis, hogy pontosan értsük: nem magának a gyakorlatnak az 

elvégzése volt a feladat (amint ez általában lenni szokott), hanem a gyakorlat elvégzése 

eszközévé lett egy konkrétan megvalósítandó feladatnak, egy elérendő célhoz való eljutásnak.  

A „pozitív úton” haladva ez nemigen valósítható meg, akkor ugyanis olyan konkrét célokat 

tudunk megfogalmazni, hogy „meg kell tanulnom vívni”, „meg kell tanulnom szaltót ugrani” 

vagy „meg kell tanulnom spárgát csinálni”, s ugyanilyen példákat hozhatnánk a vokális 

képességek területéről is. Ezeknek a feladatmeghatározásoknak a konkrétsága azonban erősen 

kétséges.  Bizonyos esetekben az adott szerepfeladat konkréttá teheti őket, csakhogy a 

szegény színház „rendszerében”, mint azt már láttuk, nincsen ilyen értelemben vett 

szerepfeladat, a „szent színész” önfeltárása folyamán bárminek a kifejezésére készen kell 

lennie. S ha nincs ilyen szerepfeladat, a spárga vagy a vívás megtanulására való törekvés 

máris elveszíti konkrétságát, s a gyakorlat végzése válik céllá. A „negatív úton” haladva 

mindez nem következik be. Az egész olyan, mintha a színész „párbeszédet folytatna” a saját 

testével: „Meg tudod nekem tenni, hogy ’teletalppal’ leguggolsz? – Nem. – Miért? – Mert 

hátraesem, nehéz a fenekem. – Nem az a baj, hanem, hogy a súlypontod nincs a talpaid, az 

alátámasztási felület felett. – De nem vihetem előrébb, mert bokából nem tudok eléggé 

előredőlni. – Tehát rövid az Achilles-inad, azt kell megnyújtani!” S ez már konkrét feladat, 

felderítődött a fiziológiai gát, majd ennek megszüntetése után a test ellenállása is megszűnik. 

Természetesen szándékosan hoztam ilyen banális példát, s nem csak a könnyű megérthetőség 

kedvéért, hanem azért is, hogy valamelyest érzékeltessem: a lényeg nem a gyakorlat 

extremitásában, hanem céljának konkrétságában és a végrehajtás minden pillanatának 

tudatosságában rejlik. 

A másik ilyen fontos következmény, hogy – mint láthattuk – ezzel a szemlélettel a színész 

nem „eszköztárat” alakít ki magának, amelynek elemeiből összerakja alakításának formáit, 
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hanem bármire felkészültté, alkalmassá teszi a testét és a hangját. S ez nem csupán a fizikális 

lehetőségek szempontjából, de pszichikailag is fontos következmény, amennyiben megerősíti 

a színész saját testébe – művészetének eszközébe – vetett bizalmát. Nem tudja, hogy „totális 

cselekvése” közben milyen formáknak kell majd a testéből megszületnie, ám, ha kellően 

tréningezett állapotban van, bizonyos lehet benne, hogy képes lesz a megvalósításukra. 

További fontos következmény, hogy a tréningfolyamatot és a próbamunkát szoros 

kölcsönhatásba kapcsolja, s így szinte automatikusan biztosítja a test kifejezőeszközeinek 

állandó ellenőrzöttségét. A színész ugyanis a próbamunka során – annak improvizatív 

jellegéből adódóan – azonnal jelzést kap a testétől, ha az időközben újra kifejlesztette volna a 

kifejezés gátjait, vagy arról, ha a kifejezés eddig fel nem derített akadályba ütközik. Ezeknek a 

jelzéseknek a figyelembevételével már a tréningmunkáé a feladat, hogy a gátakat (újra) 

kiküszöbölje. (Hogy az előző példánkra visszautaljunk, ebből a szempontból(!) a próbamunka 

is ugyanolyan „tesztelése” a fiziológiai képességeknek, mint a tréningmunka „párbeszéd-

helyzete”.) 

Láthatjuk tehát, hogy a „negatív útnak”, mint alapelvnek, a tréning során való gyakorlati 

alkalmazása döntő módon változtatja meg a tréning rendszerét, s remélhetőleg arra is eléggé 

rávilágít, hogy az eredmények kulcsa nem a gyakorlatok extremitásában van, hanem ez a 

szemlélet és a tudatosság az, ami az – egyébként valóban különleges – formaalkotás készségét 

eredményezi. S azt is rögzíthetjük, hogy a kutatás során kialakult gondolkodásmód, a „negatív 

út” szemléletmódja, hogyan hatja át a szegény színház „rendszerének” nem csupán elvi-

elméleti vagy módszertani területeit, hanem megvalósulásának egyik legpraktikusabb 

vonatkozásában, a tréningmunka gyakorlatát is. 

 

II.4.6. A tréninggyakorlatok igazolásának elve 

A tréning harmadik fontos alapelvére térve, Barbához kell visszatérnünk, aki „A kísérletek 

színháza” című brosúrájában azt írja, hogy a színésznek a tréninggyakorlat minden pillanatát 

„igazolnia kell”. Bevallom, sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel a kitétellel, nem tudván 

nyomára jutni, hogyan lehet egy tréninggyakorlatot „igazolni”. A legmegfoghatóbb válasznak 

az tűnt számomra, hogy a gyakorlat végzése során végrehajtott cselekvéseket idővel 

valamiféle jelentéssel, tartalommal kell feltölteni, de nem voltam erről szilárdan 

meggyőződve. Csak jóval később, Zbigniew Cynkutistól kaptam meg a valódi választ: „A 

gyakorlatod végrehajtásának igaznak kell lennie – mondta. – S igaz az, ami nehéz.”  
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Ilyen egyszerű a tréning követelménye: a színésznek nem szabad könnyű feladatokat állítania 

maga elé, nem szabad olyan dolgokkal próbálkoznia, amelyet nyilvánvalóan, önmaga által is 

tudottan, meg tud valósítani, mert ebben az esetben „próbálkozása” nem igazi próbatétel, nem 

hiteles, nem igaz. Nincs benne valódi kockázat, tudniillik annak a kockázata, hogy az önmaga 

elé tűzött feladatot nem tudja végrehajtani. Ha pedig nincs benne kockázat, nem hozhat 

kudarcot(!), viszont ha nincs kudarc, nincs információ sem, nem deríthető fel semmi a testben 

rejtőző akadályról, s így kiiktatása, megszüntetése is lehetetlenné válik. Amikor tehát 

Grotowski – bár nem a tréning vonatkozásában – a színész kockázatvállalásáról, a valódi 

kihívások fontosságáról beszél, erről is beszél, s amikor erről beszél, láthatóan nem üres 

frázisokat pufogtat, de még csak nem is a munka morális-etikai vetületeit emlegeti a szakmai 

kérdések helyett, hanem éppenséggel a gyakorlati problémák egyik kulcskérdését taglalja. Ha 

nem ekként kezeljük – s ez, mint láthattuk nem is mindig egyszerű – semmit sem érthetünk 

meg a mondandójából. 

Az alapelvre visszatérve, végső soron azt mondhatjuk tehát, hogy „gyakorolni tilos”. Ha egy 

gyakorlat, minden apró mozzanatában megvalósíthatóvá vált, tehát már nem rejti magában a 

kudarc kockázatát, azonnal túl kell lépni rajta, és meg kell nehezíteni a feladatot. Itt azonban 

ismét meg kell állnunk egy pillanatra, hogy tisztázzuk: a gyakorlat nehezítése sohasem a 

gyakorlat bonyolultabbá tételét jelenti. Az igazán nehéz dolgok nem az egyre bonyolultabb 

variációkban, hanem a gyakorlat „mélyén” az egyre egyszerűbb változatokban, vagy az egyre 

pontosabb végrehajtásban rejlenek. Hogy ismét csak két „banális” példával világítsunk rá a 

mondottakra, kezdjük ott, hogy két lábon állni mindenki tud. Féllábon megállni azonban, 

bizonyos életkorokban már körülményesebb dolog (s ezt nem tréfának szánom, hanem 

utalásul a test által állított akadályok viszonylagosságára), de egy egészséges, felnőtt 

embernek ez sem okoz problémát. Ha azonban tovább csökkentjük az alátámasztási felületet, s 

azt a lábujjakra, majd csupán bizonyos lábujjakra, végül akár egyetlen lábujj hegyére 

csökkentjük le, máris nyilvánvalóvá válik, hogyan nehezedik egyre képtelenebb mértékűvé 

ugyanaz a feladat. Ami pedig az egyre pontosabb végrehajtást illeti: Egy egyszerű fejkörzést 

szintén bárki el tud végezni. Ha ezzel a körzéssel viszont a fej mozdulatterének határait 

próbáljuk meg felderíteni, a kiindulópont megkeresésekor tapasztalni fogjuk, hogy egy 

„fájdalomszál” jelenik meg a nyakunkon, például a vállunktól a fültövünkig húzódóan. Ha 

mármost az egyébként semmitmondó kis fejkörzésünket úgy próbáljuk meg végrehajtani, 

hogy ezt a kis „fájdalomszálat” egy pillanatra se veszítsük el, s az a fejünkkel ellentétesen, 

„körbejárja” a nyakunk minden pontját, akkor egyetlen kör megtétele is igen komoly 
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koncentrációt igénylő, valódi feladattá válik. Ebben a két, egyszerű példában ugyanakkor 

ismételten felfedezhetjük annak bizonyítékát is, hogy nem a gyakorlatok extremitásán van a 

hangsúly, nem a gyakorlat maga az eredmény kulcsa, hanem annak, mint feladatnak és 

természetesen a végrehajtásának „igazsága”. 

Erre az „igazságra”, pontosabban a „gyakorlás tilalmára” fordítva vissza a figyelmünket, 

felfigyelhetünk arra az analógiára is, amely e között a követelmény között és az improvizáció 

vizsgálata kapcsán említett „utánzási tilalom” között van. Ez ugyanis ismét bizonyítja 

számunkra, hogy milyen szoros kölcsönhatásban áll egymással a próbamunka és a tréning 

folyamata, mennyire ugyanazok az elvek határozzák meg mindkettőt. Ha ugyanakkor azt is 

felidézzük, hogy az improvizatív játékmódnak köszönhetően az előadások sem megismétlései, 

hanem újra-megvalósításai a szertartásnak, még tágabb összefüggésekre deríthetünk fényt. S 

ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a kutatás során minden egyes előadás újabb és újabb 

kísérletet jelentett a társulat számára, hogy sohasem készült még egy, újabb produkció az 

előzővel azonos módon, sőt, hogy az „Apocalypsis cum Figuris” után nem készült újabb 

előadás, érzékletes példáját kapjuk annak, hogy a szegény színház „rendszerének” minden 

szintjén ugyanazok az alapelvek munkálnak. „Mint fent, úgy lent”. Miképpen a legátfogóbb 

elvekben, úgy a legapróbb gyakorlati kérdésekben is ugyanazt az alkotói attitűdöt fedezhetjük 

fel, amely alapelv, elméleti alap, módszer és praktikus gondolkodásmód egyszerre, ámde még 

mindig nem etikai kérdés, hanem szoros értelemben vett szakmai jellegzetesség. Ennek 

köszönhetően mondhatjuk ki ugyanis, hogy a szegény színház „rendszere” valóban szerves és 

teleologikus egész. 

* 

A tréning alapelveinek felvázolásával, valamint ennek kapcsán az általános összefüggések 

megvilágításával befejeztük a színházi kutatások elméleti-szerkezeti szemléletű áttekintését, s 

a történeti folyamat korábbi ismertetésével együtt a Laboratórium színházi korszakának 

bemutatását lezártuk. Az időrend logikája szerint most a parateátrális kutatások bemutatásával 

kellene folytatnunk dolgozatunkat, ám célszerű közbeiktatnunk egy kitérő fejezetet, amely a 

most lezárt színházi korszak eredményeit, a szegény színház egészét a mai színházi teoretika 

kérdéseinek kontextusában vizsgálja meg. A kutatások kezdete vagy akár befejezése óta eltelt 

évtizedek ugyanis olyan gyakorlati változásokat hoztak a színművészetben, amelyek – s 

természetesen a belőlük involválódott elméleti kérdések is – viszonylagossá tehetik az 

elmondottakat, netán akár a félreértésükhöz is vezethetnek. Szükséges tehát, hogy a szegény 



155 

 

színház jelenségét a mai színházművészet és színházi teoretika környezetében is elhelyezzük, 

és az elmondottakat ennek horizontjában is értelmezzük. 
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III. ELSŐ INTERMEZZÓ: 

A SZEGÉNY SZÍNHÁZ ÉS A PERFORMATÍV 

ESEMÉNY 

 

 

Kétségtelen, hogy a szegény színház, mint színjátéktípus, az 1960-as évek végére, mint a 

színművészetet gyökeresen megújító alkotói gyakorlat, és mint a hozzá kapcsolódó, 

teleologikus teoretikai, játékmetodikai és technikai „rendszer” jelent meg a művészeti ág 

világában, ám az is kétségtelen, hogy miután a Laboratórium társulata lemondott a további 

színházi tevékenységről, a szakmai figyelem a további kutatások felé fordult vagy egyszerűen 

elenyészett.  

Ennek okait csak felületesen áttekintve,
138

 az egyik nyilvánvaló tényezőt abban láthatjuk meg, 

hogy az európai és észak-amerikai kultúrkörben meghatározó repertoár-színház világa 

„üzemszerűsége”, munkarendje miatt nemigen tudott mit kezdeni a megújító jelenséggel. 

Ezalatt egyaránt érthetjük azt is, hogy a produkciókészítés ilyetén módját nem volt képes a 

munkarendjébe illeszteni, és azt is, hogy alapvetően sztanyiszlavszkiji és brechti módszerek 

szerint iskolázott színészei és rendezői számára meglehetősen nehéz lett volna átvenni a 

szegény színház szemléletét és gyakorlatát. A nyugati világban egyre inkább megerősödő 

alternatív színházi kultúra pedig vagy a saját útjait járta, vagy pedig egyszerűen nem tudott 
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elegendő időt és figyelmet szánni a Laboratórium eredményeinek tanulmányozására. További 

ok a közönségigény alakulása is, mivel a nézőjét egy sajátos szellemi erőfeszítésre inspiráló 

színjátéktípus nem tudta (és nem is akarta) a tömegközönség igényeit kiszolgálni. A 

hagyományos színházi rendszer és a tömegközönség igénye együttesen tehát már önmagában 

is elegendő ahhoz, hogy a szegény színház jelenségének széleskörű elterjedését 

megakadályozza, ennek legfőbb oka azonban minden bizonnyal abban rejlett, hogy ez a 

„rendszer” lényegében átvehetetlen, másolhatatlan. A korábban ismertetettekből ugyanis 

egyenesen következik, hogy akár mégoly mélyreható tanulmányozás utáni utánzása esetén – 

egyszerűen az utánzás tényéből következően – a „rendszer” önmagát szünteti meg. Akik 

hasonló teoretikával és módszertannal dolgozó színházi műhelyben gondolkodnak és alkotnak 

– mint például Eugenio Barba és az Odin Teatret – azoknak a saját útjukat kell járniuk. 

Mindezekből eredően a szegény színház, mint színházi jelenség, egyre inkább háttérbe szorult. 

A mai színházi gyakorlatot és teoretikát már az éppen a Laboratórium kutatásaival 

párhuzamosan kialakuló performativitás kérdései foglalkoztatják. Olyannyira így van ez, hogy 

ma már a performatív elemeket (is) használó színjátékot valamint a performatív eseményeket 

is magába foglaló, általános színjátékelmélet(ek) a szegény színház jelenségét már (1) vagy 

nem veszi(k) tekintetbe, vagy (2) performatív jelenségként kezeli(k). Az első esetben csupán 

egy hiányról beszélhetünk tehát, amely mindenképpen sajnálatos ugyan, de legalább nem 

vezet téveszmékhez a szegény színház megítélésében. A második eset azonban, mintegy 

visszahatva a szegény színházra, deformálja annak mostani recepcióját, torzíthatja a 

jelenségről ma alkotott képünket. Ez pedig már mindenképpen elegendő ok arra, hogy a 

szegény színháznak ne csupán a hagyományos színházhoz való és a korábbiakban már 

kellőképpen megvilágított viszonyát vegyük tekintetbe, de meghatározzuk a performativitás 

jelenségéhez való viszonyát is. Ezt kívánjuk felvázolni ebben a fejezetünkben. 

 

III.1. Alapvető gondolatok 

 

Vizsgálódásunkhoz kiváló alapot szolgáltat Erika Fischer-Lichte 2004-ben kiadott könyvének 

nálunk 2009-ben megjelent fordítása,
139

 amelynek már címe is azt sugallja, hogy a 
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performativitás általános teoretikai jellemzőinek összefoglalását kívánja adni és a 

performativitást egységes rendszerbe foglalva megkísérli sajátosságait meghatározni, mintegy 

„identifikálni” a jelenséget. Átfogó jellege mellett az is indokolja még ennek a kötetnek az 

alapul vételét, hogy különböző fejtegetéseiben a szerző éppen a Laboratórium színházi 

kutatásaira hivatkozik, teoretikai megállapításait a Laboratórium teoretikai vagy módszertani 

megállapításaival támasztja alá, előadásait idézi példaként. Miután pedig ez által a színházi 

szakasz munkáit egyértelműen performatív jelenségként említi, a szegény színház és a 

performativitás viszonyának meghatározásához ennek megalapozottságát vagy alaptalanságát 

kell közelebbi vizsgálat tárgyává tennünk. 

Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy Grotowski a szegény színház elnevezést az általa 

„gazdag” színháznak nevezett, díszleteket, jelmezeket, hagyományos dramaturgiát stb. 

alkalmazó színház ellenében használta, Erika Fischer-Lichte pedig a performativitás fogalmát 

a „hagyományos”, azaz drámai alapú színjátékok csoportjával szemben. Mivel pedig a 

hagyományos színház megjelölés lényegében mind a „gazdag színház”, mind pedig a drámai 

alapú színjáték fogalmát tartalmazza, fejezetünkben, az egyszerűség kedvéért, mindkettőre a 

hagyományos színház fogalmát fogjuk használni. Ennek előrebocsátása után, vizsgálódásunk 

kezdeteként, a performativitás azon fő jellemzőit foglaljuk össze, amelyeket Fischer-Lichte is 

meghatározónak tekint tárgya szempontjából. 

 

III.2. A performativitás alapkategóriái 

 

A kötet szerzője a performativitás lényegét az általa „feedback-szalagnak” nevezett jelenség 

működésében és ennek következményeiben határozza meg, kiindulásként tehát nekünk is e 

fogalom pontos tartalmát kell, tisztázzuk. Ennek megvilágítása érdekében tekintsük át röviden 

azokat a legfőbb jellegzetességeket, amelyek a tárgyalt színjátéki „rendszerek” 

interaktivitásában fellelhetőek: 

 

A.  

A hagyományos színház interaktív viszonyait röviden úgy írhatjuk le, hogy egyrészt azok 

döntő hányada a színészek által megjelenített színpadi alakok közötti interakciók sorozata, 

amit röviden színpadi játéknak szoktunk nevezni, másrészt ennek az interakció-egésznek a 

nézők összességére irányultsága, mint a játék „közlése” a nézők felé. Ennek eredményeként 
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jön létre a nézők reakciója, amely a színpad irányába, többnyire, mint egységes vagy általános 

reakció közvetítődik, s többé vagy kevésbé, de befolyással bír a játék további menetére nézve. 

Ugyanakkor, ha nem is nagymértékben, és általában nem is szándékoltan, de a nézők is 

kapcsolatban állnak egymással, hiszen egy időben és egy térben vannak, illetve 

előfordulhatnak külső hatások, ingerek is, amelyek az előadás menetébe nem lettek előzetesen 

beillesztve. Fontos azonban megjegyezni azt, hogy mivel a hagyományos színjáték a játékra 

és annak a nézőre gyakorolt hatására koncentrál, e külső ingereket, hatásokat, továbbá a nézők 

egymással való kapcsolatát is zavaró tényezőnek tartja, következésképpen megpróbálja 

jelenlétüket a minimálisra redukálni, illetve, célja szerint, optimális esetben teljesen kiiktatni. 

Sőt, a különböző szakmai tézisek között arra is találhatunk példát, hogy a színjáték alkotói 

megkísérlik a játékot még a nézőknek a játékra adott visszajelzésének hatásától is 

függetleníteni – gondoljunk csak a „hiányzó negyedik fal” elvére –, bár arra már nemigen 

találunk példát, hogy ez teljes egészében valaha is sikerült volna. 

 

B.  

Lényegét tekintve azt mondhatjuk, hogy a szegény színház interakciós rendszere ugyanolyan, 

mint a hagyományos színházé. A különbségek nem a kapcsolatok szintjén, hanem mélyebben, 

a kapcsolatok minőségének és a hatás jellegének szintjén jelennek meg. Amíg ugyanis a 

hagyományos színház egyértelműen és egységesen átélésre (vagy elidegenedésre) inspirálja a 

nézőit, a szegény színház, a gúny és apoteózis dialektikájának köszönhetően, a játék kettős 

(egyszerre elidegenítő és átélésre inspiráló) nézőhatást vált ki. A „két együttes rendezésének” 

vagy a „néző jelenlétében való színészi cselekvés” stb. elve mind olyan jellegzetességek, 

amelyek nem az interakció szerkezetét, hanem annak jellegét változtatják meg. 

 

C.  

A performativitás viszont merőben más interakció-szerkezettel él. Az előadás esemény 

jellegét, egyszeriségét és megismételhetetlenségét valamint a jelenlévők (a „játszók” és a 

„nézők”) homogenitását hangsúlyozandó, a hagyományos színház által zavarónak tartott 

tényezőket kívánatosnak tekinti, felértékeli és – mint véletlen, egyedi elemeket – beemeli az 

esemény interakció-szerkezetébe. Mondhatni tehát, hogy a hagyományos színjáték egyetlen 

nagy „kötegbe” összefogott és a játékegész áttételét közbeiktató kommunikációjával szemben, 

(megközelítőleg) egyenlő jelentőségű, hálószerűen elrendeződő és közvetlen kommunikációs 

rendszert hoz létre. Ezt a cselekvésekre közvetlenül visszajelzést adó, és ez által a következő 
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cselekvést döntően befolyásoló interakciót nevezi Erika Fischer-Lichte „feedback-szalagnak”, 

amely az esemény menetét folyamatosan és alapvetően meghatározza. 

 

A játékosok tettei tehát mindig hatással vannak a nézőkre, a nézők tettei pedig a játékosokra 

és nézőtársaikra. Ebben az értelemben beszélhetünk az előadást létrehozó és irányító, 

önreferenciális és állandóan változó feedback-szalagról [feedback-Schleife] amelynek működését 

teljes mértékben sem megtervezni, sem kiszámítani nem lehet.
140

  

 

Láthatjuk tehát, hogy ez a feedback-szalag a performatív esemény vagy a performatív 

elemekkel élő színjáték alapfogalma, hiszen ez hozza létre és ez irányítja, „szervezi” a 

performatív eseményt – amelyet a szerző előadásnak nevez ugyan, én azonban a jelentések 

keveredésének elkerülése okán inkább eseményként említek. Ugyanakkor ezen feedback-

szalagnak három sajátosságát is definiálva láthatjuk, amelyek a következőkben nagy 

jelentőséget kapnak majd: az önreferencialitást, vagyis azt, hogy az eseménynek önmagán 

kívül jelentése nincsen, az állandó változást, vagyis, hogy az esemény bekövetkező 

mozzanatai sohasem ugyanazok, azaz az esemény nem ismételhető meg ugyanúgy, és végül 

az emergenciát, vagyis azt, hogy e mozzanatok véletlenszerűen, tervezetlenül és 

tervezhetetlenül következnek be. Ezen, az interaktivitás megváltozott rendszeréből eredő 

sajátosságok összessége adja tehát a performatív esemény alapvető jellegét, amelyet a szerző 

autopoézisnek nevez. 

 

A figyelem tehát explicit módon is a feedback-szalagra mint olyan autopoetikus rendszerre 

irányult, amely elvileg nyitott, nem jósolható meg a kimenetele, és amelynek megszakítására 

vagy célirányos szabályozására még a rendezői stratégiák sem képesek. Íly módon nem a 

rendszer lehetséges kontrollja, hanem az autopoézis különleges módusza került az érdeklődés 

homlokterébe.
141

  

 

Amint látjuk tehát a performatív esemény vagy performatív elemeket használó színjáték 

létrehozása, az autopoézisnek köszönhetően, sajátos rendezői stratégiákat – s tegyük mindjárt 

hozzá, hogy sajátos színészi játékmetodikát (vagy inkább jelenlét-metodikát?) is – igényel. 
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  Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája, Balassi Kiadó, Budapest 2009. 50. oldal. – A német 

nyelvű, eredeti kifejezés beszúrása az eredeti fordításában. – A.V. 

141
  Ugyanott, 51. oldal. 



162 

 

Vagyis a hagyományos színház esztétikája, teoretikája és módszertani tézisei lecserélődnek, s 

helyükbe egy új, a performativitásra jellemző elméleti-módszertani rendszer lép: 

 

A kísérleti rend kialakulását vagy a játékhoz szükséges útmutatások sorát létrehozó rendezői 

stratégiák minden esetben három egymástól elválaszthatatlan tényezőre irányulnak: (1) a 

játékos és a néző közötti szerepváltásra, (2) a játékosok és a nézők közösségének létrejöttére 

és (3) a kölcsönös érintés különböző módjaira: a távolság és a közelség, a nyilvánosság és a 

magánszféra, a tekintet és a testkontaktus viszonyára. S bár a stratégiák egy rendezést, egy 

rendező több rendezését, vagy több rendező rendezéseit illetően nagyon különbözőek lehetnek, 

van egy közös vonásuk: nem csupán ábrázolniuk kell a szerepváltás, a közösségek 

létrejöttének és felbomlásának folyamatát, a távolságot és a közelséget, hanem el kell érniük, 

hogy ténylegesen szerepváltás menjen végbe, közösségek jöjjenek létre és szűnjenek meg, 

illetve kialakuljon a közelség és a távolság érzése. A rendezői stratégiák nem egyszerűen 

bemutatják a szerepváltást, a közösségek létrejöttét és felbomlását, a közelséget és a 

távolságot, hanem elérik, hogy a néző az előadás résztvevőjeként mindezt a saját testén 

tapasztalja meg.
142

  

 

A fentiekben vázolt interakciós szerkezetnek a hagyományos színjátékétól illetve a szegény 

színházétól való különbözősége tehát nyilvánvaló, így máris markánsan megmutatkozik annak 

a lehetetlensége, hogy a szegény színházat performatív eseményként értelmezzük. A teljes 

tisztázás érdekében azonban szükségesnek tűnik, hogy tovább haladva, részleteiben is 

megvizsgáljuk, hogy ez az alapvető különbség minek köszönhetően és hogyan jön létre a 

szegény színház szertartásának és a performatív eseménynek egyes szegmentumaiban. Ehhez 

különös figyelmet kell szentelnünk a szerző által a legutóbb idézett szövegrészben 

meghatározott három pontra (a játékos és néző szerepváltása, a játékosoknak és nézőknek 

közösséggé válása, a kölcsönös érintés) valamint az első és második idézetben említett 

tervezhetetlenségre és az utolsó idézet végén említett nézői / résztvevői tapasztalatra is.  

 

III.3. A színjátéki és esemény-jelenségek részletesebb vizsgálata 

 

Célszerű tehát vizsgálódásunkat az alábbi kérdéskörökre koncentrálnunk: 
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(1) a szertartás/esemény tervezhetőségére illetve tervezettségére, vagyis a dramaturgia 

kérdéskörére;  

(2) a szertartást/eseményt létrehozó alkotói metodikára, vagyis a játékmetodika illetve 

a performer-játékos játék- (jelenlét-) metodikájára; 

(3) ugyanebben a témakörben az improvizáció értelmezésére és alkalmazására;  

(4) a szertartásban megjelenő színész-néző viszony illetve az eseményben megjelenő 

résztvevői viszony különbözőségére; illetve  

(5) a szertartásnak/eseménynek a nézőjére/résztvevőjére gyakorolt hatására. 

 

 

III.3.1.  A dramaturgia 

 

Amint azt a korábbiakban megállapítottuk, szemben a hagyományos színház tervezettségével 

és megismételhetőségével, a performatív esemény tervezetlen, tervezhetetlen és 

megismételhetetlen. Kezdetben tehát tallózzunk egy kicsit Erika Fischer-Lichte idevágó példái 

és megállapításai között, hogy pontosabban körvonalazódjék számunkra a performativitás 

esztétikájának álláspontja: 

„Minek is lehetne több köze a színházhoz, mint ennek a csenddarabnak: valaki fellép a 

színpadra, és egyáltalán nem csinál semmit.” [96 Idézi KOSTELANETZ] Hagyja, hogy 

megtörténjen az, ami személyes ráhatása nélkül is megtörténne.  

Még ha a Silent Piece (Csendmű) bizonyos szempontból tényleg szélsőséges esetnek tekinthető 

is, az alapjául szolgáló elvek orientáció értékűek Cage későbbi színházi munkáit illetően. 

Mivel munkáinak érvényességét és hatását azokban az esetekben is biztosítani akarta, 

amelyekben a színészek ténylegesen (ráadásul előkészítetten és terv szerint) cselekedtek, Cage 

a véletlenszerűség és a time brackets mechanizmusait kezdte el alkalmazni.
143

  

  

A véletlenszerűség elve garantálta, hogy az előadásban használt anyagok egyikét sem egy 

előzetes terv szerint vagy egy bizonyos intenciót követve választották ki. Következésképp a 

kiválasztott elemeknek sem tematikusan, sem az összhang szempontjából nem volt közük 

egymáshoz.
144
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Mivel a time brackets rögzítette a cselekvések legkorábbi kezdésének és legkésőbbi 

befejezésének időpontját, a véletlenszerűen kiválasztott és hallhatóvá tett zenei anyag, illetve 

az énekes által kiválasztott áriák hossza pedig sohasem esett egybe a megadott leghosszabb 

időszakasszal, minden egyes előadás esetében "csúszás" történt (amit természetesen sem el 

nem terveztek, sem meg nem beszéltek). Az előadások során létrejövő terek már csak azért is 

eltérően váltak hallhatóvá, mert estéről estére más zajok hatoltak be a külvilágból. S ez 

látványosan igazolta a hangzóság véletlenszerűségéről, múlékonyságáról mondottakat, illetve 

azt a tényt, hogy nem rendelkezhet felette senki: esemény jellege transzparenssé vált. 
145

  

 

Wilson véleménye szerint például (…) nincs szükség szünetre, hiszen minden egyes néző 

önállóan el tudja dönteni, mikor akar részt venni az előadásban és mikor nem.  

A függöny és a szünetek mellőzése kétségtelen összefüggésben áll az autopoetikus feedback-

szalag hangsúlyozásával és az anyagiság emergenciájával. Hiszen ha az előadást a játékosok 

és a nézők cselekvéseinek folyamatos kölcsönhatása hozza létre, és ha az előadás anyagisága 

e folyamatban emergáló jelenségként jön létre és ekként mutatkozik meg, akkor a függöny és a 

szünet terméketlennek bizonyul. Ez a két eljárás ugyanis nem a feedback-szalag hatásából 

indul ki, és megszakítja az anyagok megjelenésének, stabilizálódásának és eltűnésének 

(önmagában végeszakadatlan) folyamatát, kivéve, ha a függönyhasználat és a szünet (mint 

Schleef  Salome-rendezésében láttuk) e folyamat részévé válik. (…) 

Ha viszont a figyelem az emergencia jelenségére irányul, akkor felfüggesztődnek az időbeli 

strukturálás azon eljárásai, amelyek megpróbálják megindokolni az elemek ok-okozati 

összefüggés láncszemeként definiálódó megjelenését. 
146

  

 

A time brackets-ek által biztosított időn belül a művészek teljesen szabadon dönthettek a 

véghezvitt akció természetéről, kezdetéről, befejezéséről, és megegyeztek abban, hogy nem 

közlik egymással döntésüket. A time brackets tehát legalább annyira korlátozta, mint 

amennyire megnövelte a művészi szabadságot. A korlátozás leginkább időbeli természetű volt, 

(…) Ettől eltekintve viszont [a művész] tökéletesen szabad volt: azt tehetett, amit akart, és nem 

kellett tekintettel lennie arra, amit mások tesznek. 
147

  

                                                 
145

  Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája, Balassi Kiadó, Budapest 2009. 174. oldal. 

146
  Ugyanott, 182. oldal.  

147
  Ugyanott, 183. oldal. – Értelmező beszúrás tőlem. – A.V. 



165 

 

 

Következésképp az előadásban megvalósuló autopoetikus feedback-szalag szempontjából 

különösen releváns kérdés az összehangolásuk: sikerül-e (és ha igen, mennyire) a nézőt 

bevonni az így keletkező ritmusba (miközben az ő "eggyé válása" új impulzusokat ad a 

játékosoknak), illetve képesek-e (és ha igen, mennyire) a ritmikusan hasonló módon hangolt 

nézők hatni a többi nézőre és a játékosra. Bárhogy menjen is végbe ez a folyamat, minden 

egyes esetben abból kell kiindulni, hogy a ritmuseltolódás és ritmusváltás az autopoetikus  

feedback-szalag önszerveződésének kulcsa. Úgy és akkor megy végbe, ahogy és amikor 

kölcsönösen eggyé válik mások ritmusával, illetve ahogy és amikor a nézők és a játékosok 

kölcsönösen és testileg hatnak egymásra. Vagyis a ritmikus strukturálódás a feedback-szalag 

autopoézisének különösen kedvező működési előfeltételeket teremt. Ezzel párhuzamosan pedig 

rá is irányítja a nézői figyelmet erre a folyamatra.
148

  

Idézeteinkből nem csupán azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a performatív esemény 

lényegében egyetlen strukturáló eleme a ritmus, hanem azt is, hogy ez az általános 

dekonstrukció azt a célt szolgálja, hogy lehetőleg minden oksági összefüggést megszüntessen 

az esemény alkotóelemei között, következésképpen meggátoljon minden, az esemény 

jelentésességét alkotni vagy értelmezni kívánó törekvést. Ha jól meggondoljuk, ez nem is 

lehet másként, hiszen, ha az előadást a játékosok és a nézők cselekvéseinek folyamatos 

kölcsönhatása hozza létre – ahogyan olvashattuk – sőt, ha minden egyes néző önállóan el 

tudja dönteni, mikor akar részt venni az előadásban és mikor nem, akkor bármiféle 

jelentésesség létrehozásának megkísérlése hiábavalóság lenne. Ugyanakkor a performatív 

alkotóknak nem is célja ez. Éppen ellenkezőleg, ők az egyszeriség és megismételhetetlenség 

hangsúlyozása érdekében éppenséggel az esetlegességre kell, törekedjenek, hiszen bármiféle 

jelentésesség, s az ennek előfeltételét jelentő strukturáltság már az eltervezettséget, 

következésképpen a megismételhetőséget sugallhatná. A konstrukció megszüntetése tehát a 

performativitás alapvető célja. 

A szegény színház esetében viszont éppen ennek ellentétével, a szigorú konstrukció 

meglétével találkoztunk, még ha ez a konstrukció merőben más is, mint a hagyományos 

színházban tapasztalható. Amint láttuk, Grotowski legtöbb produkciója előtt színpadi átiratot 

készített a munkához, amelyeket Ludwik Flaszen gyakorta kommentált, magyarázott is a 
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produkciókhoz kapcsolt kiadványaikban, bemutatva, hogy miért és miként borította fel 

Grotowski az eredeti dráma dramaturgiai rendjét, s alkotta meg az előadás új dramaturgiai 

szerkezetét. Mindössze két produkció volt a szegény színház felé vezető úton – a Hamlet-

tanulmány és az Apocalypsis cum Figuris –, amelyeknél nem ezt a megoldást alkalmazták. 

Bár a kiindulópontok ekkor is drámák voltak (az Apocalypsis esetében a Samuel Zborowski), 

az előadások végső dramaturgiai rendje a társulat közös munkájának eredménye volt, s nem 

előzetesen, a próbák megkezdése előtt létezett, hanem fokozatosan, a próbák során 

konkretizálódott. Mindez azonban semmit sem változtat azon a tényen, hogy (1) a 

próbafolyamat közben a rendezőnek és az alkotóközösségnek szándékában volt strukturálni a 

játékanyagot, továbbá, hogy (2) a nézővel való találkozáskor a játék már végleges és 

megismételhető struktúrával rendelkezett. Erről tanúskodtak azok a színészi 

visszaemlékezések is, amelyeket éppen a két kollektív alkotás, a Hamlet-tanulmány és a 

szegény színház „kiteljesedett” megvalósulását jelentő Apocalypsis cum Figuris tárgyalásakor 

már említettünk. 

Az alapvető irányokat a rendező sugallta, de csupán a színészi alkotómunka strukturálása 

érdekében. A színészek a próbákon saját tartalmaikat jelenítették meg, teljes részeket 

improvizáltak, ösztönözve ezzel a rendezői elképzeléseket is és egymást is. Az ilyen munka a 

pszichikum által hordozott, egyértelműen jelenvaló tartalmak kollektív kifejezésére irányul, és 

olyan vezérfonal köré szerveződik, amely a munka során önmagát formálja meg.
149

    

Nos, volt egy előkészített vezérfonal, egy szövegvázlat, amelyet Grotowski készített, s amely a 

„Samuel Zborowski”-n alapult. 
150

 Az átdolgozásban, a részek új szerkezetében volt néhány 

sugallat. Aztán beszélgetni kezdtünk erről a vázlatról: mit jelent a számunkra, mi a személyes 

viszonyunk a témához, és mi az, ami még mindig élő belőle a mi életünkben, hogy mi az, ami 

az én személyes hozzájárulásom lehet az előadáshoz, az anyaghoz. Aztán, amikor a 

gyakorlatban, személyesen és közösen is belementünk a tanulmány-munkába, a vázlat szövege 

nélkül – valójában minden szöveg nélkül –, de emlékezetünk peremén gondosan őrizve a 

vezérfonalat, úgy alakult, hogy a tanulmány-etűdök lényege folyamatosan a „Samuel 

Zborowski”-val ellentétes irányba mutatott. A Biblia felé vezettek bennünket, ahogyan a 

Biblia történetei bennünk élnek, tehát nem vallásos értelemben, vagy irodalmi aspektusban, 

hanem úgy, mint a bennünk élő múlt, emberi módon. Ezt az irányt követtük. 
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Ennek a közös kutatásnak a folyamata Grotowski gondjaira volt bízva. Ő, tiszteletben tartva a 

kockázathoz való jogunkat, segített az etűdök fejlesztésében, válogatta azokat és nagyon 

inspiratív szerkezeteket hozott létre belőlük. Egyszóval gondozta a közösen felszínre hozott 

vezérfonalat. Sok etűd teljesen improvizatív volt. Így jött létre egy „produkció”, amelyet 

ideiglenesen „Evangélium”-nak neveztünk el. Néhány zártkörű próbát is tartottunk belőle. Az 

egyik ilyen után, Grotowskival arra az álláspontra jutottunk, hogy az, amit a játék során 

megvalósítottunk, már egy teljesen új konstrukció, de azért régi, mondhatni családiasan 

ismerős, és hogy – úgyszólván – megláthatjuk benne a korábbi erőfeszítéseink nyomvonalait. 

Úgy döntöttünk tehát, hogy ha a valamennyiünk számára gyümölcsöző utat akarjuk választani, 

a fejlődést magára a játékra kell bíznunk. Ekkor már láttuk, hogy ebben van a perspektíva. Ez 

a perspektíva volt az, amely aztán elvezetett bennünket az „Apocalypsis cum Figuris”-hoz. 

A Grotowski számára már elkészített etűdjeinkből és azokból, amelyeket ő csináltatott meg 

velünk, ő megint egy új szerkezetet hozott létre. Ebben a minden szövegtől mentes 

szerkezetben ő is, mi is számos új javaslattal éltünk. Aztán a Biblia mellett más szövegeket is 

vett, Dosztojevszkijtől, Eliottól és Simone Weiltől, olyan íróktól, akiket igen jól ismert, és 

hozzánk is közel álltak. 
151

   

Látható tehát, hogy a kollektív módon létrehozott alkotások esetében is folyamatosan 

strukturálódik a játékanyag, és végül, a hagyományos színházétól eltérő módon ugyan, de 

rögzítésre is kerül. Ezek után az már nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a 

strukturáltságra való törekvés ugyanilyen alapvető sajátja volt a Grotowski-átiratok alapján 

készített produkcióknak is, vagyis kimondhatjuk, hogy a játékanyag szerkezetének létrehozása 

a szegény színházban alapkövetelmény. Kétségtelenül más szerkezetet hoz ugyan létre, mint a 

hagyományos színház, de minden esetben struktúrát alkot. 

A „gazdag színház” függ valamiféle artisztikus kleptomániától, magába olvaszt más 

diszciplínákat, hibrid látnivalókat konstruál bármiféle gerinc vagy egység nélkül, mégis úgy 

jelenik meg, mintha egy szerves egységgel bíró művészi alkotás lenne. 
152

  
 

Vagyis a fenti idézetünkből, Grotowskinak a gazdag színházzal szembeni averziói mellett, 

egyszersmind a performativitásra vonatkoztatható averziókat is kiolvashatjuk. Csupán a 

„konstruál” szót kell a „szervez”-re felcserélnünk, s máris igaznak tekinthetjük az állítását a 

performatív eseményre is. Valójában azért, mert ezek az averziók éppen a „gerinc” az 
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„egység”, tehát a színpadi struktúra hiánya miatt fogalmazódnak meg. Mindezeket összegezve 

kimondhatjuk, hogy dramaturgiai vonatkozásban a szegény színház és a performanszok elvei, 

céljai, lényegükből következően, tökéletesen ellentétesek egymással, következésképpen 

lehetetlen azokat bármiféle alapon azonosnak vagy rokoníthatónak tekinteni. 

 

III.3.2.  A játékmetodika elmélete 

a. A színészi játék célja 

Ahogyan korábbi fejezetünkben már kifejtettük, elméletük megfogalmazásakor, mind 

Sztanyiszlavszkij, mind pedig Grotowski a színészparadoxon alapkérdésének 

megválaszolására törekedett. (Tekintettel arra, hogy akkor már az is nyilvánvalóvá vált, hogy 

az igazán lényeges különbség az átélő-átlényegülő – sztanyiszlavszkiji – játékmetodika és a 

szegény színház önfeltárást alkalmazó metodikája között van, ezúttal Brecht elidegenítésre 

törekvő metodikájának elméletét figyelmen kívül hagyhatjuk.) Megállapítottuk, hogy a két 

metodika közötti különbség abban rejlik, hogy míg Sztanyiszlavszkij a maga „rendszerében” a 

hangsúlyt a feltételezett körülményekre helyezte, addig Grotowski, a maga válaszában a „saját 

életét éli”-kitételt tekintette a lényeges elemnek. Összefoglalva az ott részletezetteket, azt 

mondhatjuk, hogy míg Sztanyiszlavszkij „rendszerében” a színész feladata az alaknak az író 

által elképzelt érzelmi folyamatait reprodukálnia, a szerző által megalkotott belső tartalmakat 

átélnie, addig Grotowski elmélete szerint a színésznek az alak és annak helyzete 

szempontjából releváns, saját belső tartalmait kell feltárnia és megmutatnia. Arra azonban 

már akkor is felhívtuk a figyelmet, hogy csak a relevánsakat, s nem személyiségének egészét! 

Az így megszülető színpadi alak tehát nem azonos az alakot megalkotó színész 

személyiségének egészével, hanem a színésznek csupán azon belső folyamataiból épül fel, 

amelyek benne az alak körülményei között indukálódnak. Ottani érveinket foglalja össze 

Konsztanty Puzyna ez irányú megállapítása:  

A színész nem mutat itt meg többet önmagából, mint sok író, s ugyanúgy aláveti magát a 

kompozíció szigorú törvényeinek. Többet viszont, mint a „hagyományos” színészek; ahol az 

átélés inkább a szerep képzeletbeli kidolgozását jelenti, s nem annyira a rejtett traumák, 

emlékképek, élmények felszabadítását.
153
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Ugyanakkor szögezzük le azt is, hogy mindkét esetben jelentéses színpadi alak 

megformálásáról, tehát a színészparadoxon feloldásáról van szó, s arra is fontos újra 

felfigyelnünk, hogy mindez egy szigorú kompozíciós rendhez való igazodás mellett történik. 

Ezzel szemben viszont egy egészen más elméletet fogalmaz meg Erika Fischer-Lichte, amikor 

könyvében, a színész/performer alkotói folyamatát illetően, a performatív elemeket alkalmazó 

színjátékokból vett példák metodikai megoldásait összegzi: 

Az eddig leírt (és nagyon különböző) eljárások közös vonása, hogy a hangsúlyosan a 

színészi/performeri test fenoménjának sajátosságaira és egyediségére irányítják a figyelmet. S 

bár ennek eredményeként az alak átmenetileg eltűnhet (…) alapvetően nem semmisül meg, 

viszont mélységesen irritál, ahogy hol a színészi test fenoménja, hol az alak képezi észlelésünk 

tárgyát. Míg az ábrázolás és színrevitel technikái (vagy mint a Societas Raffaello Sanzio 

esetében a játékosok testének egyértelműen „abnormális” volta) azt érik el, hogy a nézői 

figyelem a játékos testének fenoménjára irányul és mintegy rátapad, addig az észlelés 

dramaturgiája, időről időre (szituációtól és előadástól függően ritkábban vagy gyakrabban) 

az alakot helyezi előtérbe. Vagyis a színész/performer különleges és individuális testiségének 

felmutatása során pontosan úgy bizonytalanodik el az észlelés, ahogyan a perceptív 

multistabilitás olyan régtől ismert jelenségeinek: a perspektivikus multistabilitás, a figura-

alap felcserélhetőség (…) és kétértelműség (…) megtapasztalása során. (…) 

Akárhogy is, hol a test fenoménja, hol a színész/performer szemiotikai teste kerül a 

középpontba, és ez az észlelés esztétikai módját létrehozó folyamatos ingadozás „köztes 

állapotba” juttatja az észlelőt.
154

  

A performatív elemeket alkalmazó színjátékok színész/performerének tehát nem egy színpadi 

alak létrehozása a célja, hanem saját, különleges és individuális testiségének középpontba 

állítása. Ez a cél pedig merőben más, mint a szegény színház szent színészével kapcsolatban 

korábban megfogalmazottak. Ugyanakkor ennek a célnak a megvalósításakor fel sem merül a 

színészparadoxon problematikája, mint feloldandó-megválaszolandó kérdés. 

… szögezzük le: a színészi test fenoménja nem arra szolgál, hogy a nyelvileg létező alak 

médiuma és jele legyen. Sokkal inkább arra, hogy tudassa velünk: a színpadon megjelenő alak 

különlegessége nem képzelhető el és nem jöhet létre a színész/performer különleges világban-
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benne-léte nélkül, és hogy nem létezik a test egyedi és megszüntethetetlen fenoménján innen és 

túl. 
155

  

Ami tehát a színészi játék célját illeti, megállapíthatjuk, hogy a szegény színház színészének 

és a performatív elemeket használó színjátékok színészének törekvései között alapvető 

különbséget találunk. Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy fellelhető-e ugyanez a különbség 

a performanszok, happeningek, tehát a tisztán performatív események vonatkozásában is. Erre 

Fischer-Lichte maga adja meg a választ, kijelentvén, hogy: 

… a megtestesülés koncepciója a performativitás esztétikája számára is központi jelentőséggel 

bír. Az előadás testiségét létrehozó performatív aktusai során ugyanis minden esetben olyan 

folyamatok mennek végbe, amelyekre attól függetlenül érvényes a megtestesülés előbbiekben 

jelzett koncepciója, hogy (mint az elemzett példák többségében) létrehoznak-e fiktív alakot, 

vagy (mint az akció- és performanszművészetben igen gyakran) nem. 
156

  

Kimondhatjuk tehát, hogy míg a szegény színház esetében a színész célja a színészparadoxon 

egy lehetséges feloldása révén, egy jelentéssel bíró színpadi alak megalkotása, addig a 

performanszok, akciók esetében a performernek nem célja ilyen alakot létrehozni illetve a 

performatív elemeket alkalmazó színjátékok esetében színész/performer célja, hogy (az 

egyébként létező) színpadi alakot időről időre a saját test-fenoménjával helyettesítse be, a 

multiplikatív észlelés köztes állapotába hozva ezzel az észlelőt. Mivel a különbözőség 

nyilvánvalóvá vált, a játékmetodika kérdéskörének további fejtegetését akár be is fejezhetnénk 

itt, ha a kötet szerzője nem hivatkozna példaképpen éppen Grotowskira és a szegény 

színházra, amivel arra indít, hogy a különbséget még körültekintőbben világítsuk meg. 

b. A totális cselekvés és a performatív játékmetodika módszertani különbözősége 

A performativitás fentebb meghatározott céljainak megvalósítására szolgáló módszertant 

ugyanis A performativitás esztétikája című kötetben, a performatív elemeket alkalmazó 

színjátékok vonatkozásában, Erika Fischer-Lichte az alábbiak szerint összegzi: 

Ebben az összefüggésben mindenekelőtt négy, a legkülönbözőbb előadástípusokban 

alkalmazott eljárás bizonyult különösen produktívnak és hatásosnak: (1) a színész és a szerep 

viszonyának megfordítása; (2) az individuális színész (testének) előtérbe helyezése és 
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felmutatása; (3) a színészi test sebezhetőségének, tökéletlenségének, fizikai korlátainak 

hangsúlyozása; (4) az úgynevezett keresztbe-szereposztás [Cross-Casting], amikor is ellenkező 

nemű színész játssza a szerepet. Gyakori eset két vagy több ilyen eljárás kombinálása.
157

  

Ha a néző Giancarlo Paludi kövér és szétfolyó testét nem a Cicero nevű alak testének 

[Körper] jeleként, hanem a teret szinte teljesen betöltő, majdhogynem kontúrok nélküli testként 

[Leib] észleli, akkor úgy érzékeli, amiként megmutatkozik, azaz fenomenális létében. A testek 

és gesztusok példáján megfigyelt sajátosságok a terekre, a dolgokra, a színekre, a hangokra is 

érvényesek. A színházi elemek speciális anyagiságukban történő észlelése azt jelenti, hogy 

önreferencialitásukban, fenomenális létükben észleljük őket. 
158 

 

Azzal, hogy mindez ellentétes a hagyományos színház teoretikájával és metodikájával, 

természetesen a szegény színház nézőpontjából is egyet kell értenünk, viszont meg kell 

látnunk benne Erika Fischer-Lichte tévedésének a gyökerét is. Azt konkrétan, hogy a drámai 

alak megjelenítésének, ahogyan fentebb talán árnyaltabban fogalmaztunk, „az alaknak, az író 

által elképzelt érzelmi folyamatai reprodukciójának, a szerző által megalkotott belső tartalmak 

átélésének” elutasítása nem egyenesen és nem is szükségszerűen vezet a színész/performer 

test-fenoménjának előtérbe helyezéséhez. Egyszerűbben: a hagyományos színház 

teoretikájának elutasításából nem következik egyenesen és kizárólagosan a performativitás 

elmélete. 

Vagyis az elutasítás következményeként nem jelenthetjük ki megalapozottan, hogy a szegény 

színház performatív jelenség lenne. Abból törvényszerűen az következik csupán, hogy a 

performatív elemek alkalmazása, a színész/performer test-fenoménjának előtérbe helyezése, s 

ennek következtében az alak deszemiotizálódása és az észlelői „kettőslátás” létrejötte az egyik 

lehetséges(!) következménye a drámai alapú színházi metodika elutasításának. Továbbá az, 

hogy a színész/performer testének középpontba kerülése s ennek révén „a test szellemivé 

válása” – vagyis a színész/performer belső tartalmainak, azaz személyisége egészének – 

megtestesülése is csupán az egyik lehetséges(!) következménye a szerző által elképzelt, és a 

drámai folyamat által determinált tartalmak reprodukciója elutasításának. 

Máris ki kell jelentenem, hogy mindezzel persze korántsem kívánom kétségbe vonni a 

performativitás létjogosultságát (ez egyéni érdeklődés, ízlés illetve befogadói szokások 
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kérdése), vagy elvitatni, hogy mindez így történik-e Robert Wilson „slow motion”-jének, a 

Societas Raffaello Sanzio „elátkozott testeinek” vagy Frank Castorf nemeket keresztező 

szereposztásának alkalmazásakor. Sőt még az is lehetséges – bár erre nem tudnék példát 

mondani – hogy végbemegy ez a folyamat a színész-szerep viszony megfordításának más 

eseteiben is. Azt viszont mindenképpen vitatom, hogy ez a folyamat zajlana le a szegény 

színház esetében, a „szent színész” munkája során. Ezért tévedésnek gondolom a módszerek 

összegzésében, az (1) pontban megfogalmazottakra éppen Grotowski példáját említeni, amint 

azt is, hogy ezt a tévedést a szerző éppen egy Grotowski-idézettel kívánja alátámasztani: 

Köztudott, hogy Jerzy Grotowski alapvetően újradefiniálta a színész és a szerep viszonyát. 

Elképzelése szerint a színész nem a dramatikus alak ábrázolására és megtestesítésére hivatott. 

A drámaíró szövegében rögzített szerepet munkaeszköznek tekinti: „(…) a színésznek, hogy 

saját magát szétboncolja, meg kell tanulnia úgy használnia a szerepét, mint sebész a szikét." A 

szerep tehát már nem a színészi munka célja és értelme, hanem egy másik cél elérésének 

eszköze: segítenie kell, hogy a test szellemi létezővé válhasson, és testesült szellemként 

mutatkozzon meg.
159

 A megtestesülés régi koncepciójának alapjául szolgáló kétvilág-elméletet 

ez esetben végérvényesen félretehetjük. Nem a színész kölcsönzi a testét egy szellemi létezőnek 

és nem Ő testesíti meg azt (jelesül az adott jelentéseket), hanem miközben testét [Leib] 

megerősíti, képessé válik arra, hogy testében [Leib] mutatkozzon meg a "szellem".  

Következésképp  

„ebben a színházban a színészképzés módszere nem arra irányul, hogy a színész  

megtanuljon valamit, hanem azoknak az akadályoknak az eltávolítására, amelyeket  

a lelki folyamatok során a saját szervezete támaszthat. A színész szervezetének  

a belső folyamat érdekében meg kell szabadulnia mindenféle ellenállástól, éspedig  

oly módon, hogy valójában semmiféle különbség ne legyen a belső impulzus és  

a külső reakció között, hogy az impulzus önmagában már reakció legyen; egyszóval, hogy a 

test mintegy elégjen, megsemmisüljön, s a néző csak a lelki impulzusok látható folyamatával 

találkozzék. Ebben az értelemben via negativa
160

 ez: nem a hozzáértés összegzése, hanem az 

akadályok eltávolítása.”
161

  

Amint már említettük, a szerepnek sebészkésként való használata Grotowskinak egy 
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viszonylag közismert, és ezért gyakran félre is értett metaforája. Így történik ez ebben az 

esetben is, merthogy az idézet maga helyes, a belőle levont következtetés – A szerep tehát már 

nem a színészi munka célja és értelme… – azonban már nem. A legcélszerűbb tehát, ha 

Grotowskinak ezt a nézetét bővebben is kifejtjük, s éppen magának Grotowskinak a 

segítségével! 

A folyamat döntő tényezője (…) a színész pszichés önvizsgálatának technikája. Meg kell 

tanulnia, hogy a szerepet, sebészkés gyanánt, önmaga „felboncolására” használja fel. S ekkor 

nem arról van szó, hogy bizonyos, adott körülmények között képet adjon önmagáról, vagy, 

hogy „átéljen” egy szerepet. De nem jelenti az epikus színházban szokásos, hideg 

kalkulációra alapozott, távolságtartó játékot sem. Egyedül arról van szó, hogy a szerepet 

olyan eszközként használjuk, amellyel tanulmányozhatjuk mindazt, amit hétköznapi 

maszkjaink mögé rejtettünk – a személyiségünk legbensőbb részét, azért hogy feltárhassuk és 

feláldozhassuk.
162    

A teljes pontosság kedvéért értelmezzük ezt részletesebben! … „nem arról van szó, hogy 

bizonyos, adott körülmények között képet adjon önmagáról” – vagyis önmaga egészéről(!), 

hanem arról, „hogy a szerepet olyan eszközként használjuk, amellyel tanulmányozhatjuk 

mindazt, amit hétköznapi maszkjaink mögé rejtettünk – a személyiségünk legbensőbb részét” – 

vagyis mindazt, ami a színészben, a színpadi alak körülményei között ébred és az alak 

helyzete szempontjából releváns.  Mint láthatjuk tehát, Grotowski elhatárolja ezt a metódust a 

sztanyiszlavszkiji átéléstől és a brechti elidegenítéstől egyaránt, ebből azonban nem 

következik egyenesen, hogy mindez azonosítható lenne a performatív cselekvéssel. A szegény 

színház színészének igenis egy alak, egy színpadi jel megformálása érdekében kell feltárnia 

önmagát, másrészt pedig nem is önmaga teljességét, a testében rejlő szellemit, hanem azon 

rejtett indulatait, motívumait, ösztöneit, amelyek benne, az alak helyzetében ébrednek. A 

mondottakon kívül további bizonyítéka ennek Grotowskinak Cieślak munkájával kapcsolatos 

példája is.
163

 Valójában ezt jelenti a sebészkés-metafora, hogy tudniillik a szerep (és helyzete) 

alkalom és kiindulási pont a színész számára a kapcsolódó, a releváns(!) belső tartalmainak 

feltárására.  
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Másrészt, már csak azért is így kell ennek lennie, mert a szegény színház egész rendszere – 

ahogyan azt korábban már részletesen körüljártuk
164

 – az egymással szigorú struktúrát alkotó 

színpadi alakok jelenlétére épül, így elképzelhetetlen, hogy ezen alakok bármelyike helyett, 

akár csak időlegesen is, a szerep segítségével „a (színészi) test szellemi létezővé válhasson, és 

testesült szellemként mutatkozzon meg.” Vagyis azt kell mondanunk, hogy igenis ő, a színész 

az, aki megtestesíti az adott jelentéseket, de jelentéseket és színpadi alakot testesít meg, noha 

– természetesen – ezek a jelentések nem azonosak egy darabbéli fiktív alak átélésével, amint 

az alak megalkotásának útja-módja is különbözik attól. Egyetérthetünk tehát azzal is, hogy a 

szegény színház esetében is végérvényesen félretehetjük a megtestesülés régi fogalmának 

alapjául szolgáló kétvilág-elméleteket (feltéve persze, hogy ez a közelebbről meg nem 

határozott fogalom a dráma világának színjátékbeli megjelenítését kívánja jelenteni), de 

semmiképpen sem érthetünk egyet azzal, hogy ez a „félretevés” nyilvánvalóan jelenti a 

performativitás megjelenését a színházi szertartásban. 

Arra már kitérni sem nagyon érdemes, hogy a „következésképpen” citált Grotowski idézet az 

ellenállás nélküli test kifejlesztésére vonatkozik, a tréninggel kapcsolatos, technikai 

természetű kérdés tehát, és semmi köze a jelenleg taglalt színpadi alak/performatív 

megtestesülés-problémához. Természetesen előfeltétele akár mindkettő megvalósulásának is, 

de a jelenlegi, tartalmi, metodika-elméleti természetű megkülönböztetésünk esetén indifferens. 

Ugyanakkor viszont érdemes részletesen is taglalni a kötet egy másik, Grotowskival 

kapcsolatos hivatkozását
165

 amelyben Józef Kelera kritikusnak „Az Állhatatos herceg” című 

produkcióról írott kritikáját idézi, hiszen Kerela is ugyanazt állítja, amit mi: „…az ’Állhatatos 

herceg’ színpadi alakjában. Abban a színészi alakításban pszichikai világosság van.” 
166

    

Ez már önmagában is mutatja, hogy Ryszard Cieślak színészi alkotása révén jelentéssel bíró 

színpadi alak jött létre: nem Cieślaknak a test-fenoménjában megtestesült személyiség-egészét 

láthattuk, hanem Don Fernando-t, az állhatatos herceget. Ám annak érdekében, hogy mindez 

még világosabb legyen, idézzük Kerela szövegét kissé tágabban is, a Fischer-Lichte által 

kihagyottakkal egyetemben: 

… Nem csupán abban áll ez, hogy a színész csodálatosan használja a hangját, hogy csupasz 

testéből mozgó szobrokat formáz, hogy mesterfokon uralja a kifejezési eszközeit, hogy 
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mozgás- és hangtechnikája az akrobatika határán van. Ez még nem minden, ez csak a valós 

anyag. 

Volt már alkalmunk rá, hogy megcsodálhassuk Grotowskinak a színésszel való munkájában 

alkalmazott, bámulatos megoldásait, de mindig hajlamosak voltunk rá, hogy szkeptikusan 

fogadjuk a színész művészetéről, mint a „vétkezés játékáról” vallott nézeteit, a „mélyebben 

gyökeredző pszichikai szubsztanciák felkutatásáról, kifinomításáról és a művészetbe történő 

beemeléséről” szóló állításait. Most, amikor Ryszard Cieślak alkotásával állunk szemben, 

ennek a szkepticizmusnak meg kell szűnnie. 

Színházi beszámolók írásakor mindig óvakodtam attól, hogy olcsó és nevetséges kliséket írjak 

le, de ebben az esetben ez az igazság: ez egy inspiratív játék. Nem minden meglepetés nélkül 

nézegetem most ezeket a szavakat, pillanatonként analizálva őket, de minden lehetséges 

értelmükben, amellyel egy kritikában, különösen színházi kritikában használhatóak, úgy tűnik, 

sohasem volt méltóbb alkalom leírni őket. Nos, ha eddig hitetlenkedve fogadtam Grotowski 

olyan kijelentéseit, mint „megismételt szentség”, „az alázatosság játéka”, „purifikáció”, most 

be kell vallanom, hogy mindezt igazolva látom az „Állhatatos herceg” színpadi alakjában. 

Abban a színészi alakításban pszichikai világosság van. Nehéz ezt másként meghatározni. 

Tetőpontjainál minden technika áttetszővé válik a fény súlytalanságában, és az embernek az 

az érzése támad, hogy a színész a következő pillanatban a levegőbe emelkedik… A kegyelem 

állapotában van. És körülötte minden kegyetlen, kínzó és istenkáromló a kegyelem állapotába 

kerül. 
167

  
 

Az a „pszichikai világosság” vagy ahogyan Fischer-Lichte forrásában szerepel „lelki fény” 

tehát nem a színész/performer test fenoménja által „megtestesült szellem”, hanem az alak, 

Don Fernando archetipikussá erősödött állhatatossága, a színpadi alak végsőkig tisztult jel-

mivolta! 

Mindezeket összegezve, most immár átfogóan fogalmazhatjuk meg a szegény színház és a 

performativitás metodikájában feltárt, sarkalatos különbségeket: 

Grotowski színészei, a színpadi alak megformálása érdekében leplezik le vagy tárják fel 

személyiségüknek az alak és helyzete szempontjából releváns részét, a színpadi alak 

jelszerűségének archetipikus tisztaságúvá és erősségűvé emelése érdekében, míg a 

színész/performer saját szellemének és személyiségének egészét testesíti meg és mutatja fel 

                                                 
167

  Lásd a 64. lábjegyzetünket! – Kiemelések itt, tőlem – A.V. 



176 

 

(az akciók és performanszok esetében önmagában, a performatív elemeket alkalmazó 

színjátékok esetében pedig a szereppel szemben.) 

Továbbá: Grotowski színészeinek, a színpadi alak megformálása érdekében, fel kellett 

oldaniuk a színészparadoxont, míg a színész/performer önreferencialitása okán ennek 

szükségessége fel sem merül. 

Továbbá: Grotowski és színészei jelekként funkcionáló színpadi alakokat hoznak létre, 

amelyek értelmezhetőek, egymással folyamatos kontextusban jelennek meg, s velük a nézők 

értelmi-érzelmi viszonyba kerülhetnek. Ezzel szemben a színész/performer vagy nem hoz létre 

színpadi alakot, hanem önreferencialitásában jelenik meg, vagy a meglévő alakot 

deszemiotizálva saját test-fenoménját s ezen keresztül saját szellemiségét emeli „megtestesült 

szellemmé”, amellyel az észlelő nem alakít(hat) ki értelmi-érzelmi befogadói viszonyt. 

Ha tehát ezen megállapításainkat összekapcsoljuk a Sztanyiszlavszkij „rendszerével” 

kapcsolatosan megállapítottakkal, azt mondhatjuk, hogy  

 más feladat a színpadi alaknak, a dráma és szerzője által determinált belső tartalmainak 

színész általi reprodukciója,  

 megint más feladat a színpadi alakot a színész belső tartalmainak feltárása által, a 

színész személyisége részleteiből levezetve megalkotni,  

 és megint más feladat a színpadi alak helyén (helyett), a performer/színész saját test-

fenoménja által a saját testesült szellemisége egészét felmutatni.  

Ez három egészen különböző alkotói tevékenység, s ezt a szegény színháztól eltérő, mindkét 

változattól való egyértelmű elhatárolódást fogalmazza meg Grotowski is. 

Nem mondhatjuk, hogy a szerep ürügy a színész számára, de azt sem, hogy a színész ürügy a 

szerep számára.
168

  

S közben ne feledjük, hogy ezt Grotowski még a színházi kutatások időszakában mondta, 

tehát a mondottakat értelemszerűen a drámai alapú, „gazdag” színház ellenében fogalmazta 

meg. Ugyanakkor kijelentését, mostani témánkra tekintettel meg is fordíthatjuk. Azaz: nem 

mondhatjuk, hogy a színész léte alkalom, jogcím lenne a szerep számára, hogy „megvalósítsa” 

fiktív lényét, amint az a hagyományos színházban történik, de azt sem, hogy a szerep léte 
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alkalom vagy jogcím lenne arra, hogy a színész önmagát (teljes önmagát, csupán önmagát, 

elsősorban önmagát) jelenítse meg általa, helyette, amint az a performativitás esetében valósul 

meg. Fischer-Lichtének azon megállapítására tehát – mely szerint „szögezzük le: a színészi test 

fenoménja nem arra szolgál, hogy a nyelvileg létező alak médiuma és jele legyen
169

 – 

Grotowski idézett mondatánál egyértelműbb, a szegény színház játékmetodikájának alapelvét 

s annak mind a hagyományos színháztól, mind a performativitástól való elhatárolódását 

pontosabban megfogalmazó válasz nemigen adható. 

 

III.3.3.  Az improvizáció 

III.3.3.1. Az improvizáció célja 

A játékmetodika elméleti és módszertani különbözőségeinek kimutatását követően, viszonylag 

könnyebben tudhatjuk meghatározni a szegény színházban alkalmazott improvizáció és a 

performatív autopoézis eseménygenerálásának gyakorlata közötti különbségeket, amelyeket 

az improvizáció funkciójának és technikájának vizsgálatával ragadhatunk meg. 

Amint láttuk, az improvizáció a szegény színház színészének munkájában egyrészt lehetővé 

teszi a színész önfeltárását, másrészt pedig ezt az önfeltárást az előadás folyamatában is oly 

módon biztosítja, hogy a létrejövő színpadi alak mindig azonos jelentéssel és azonos hatást 

kiváltva születhessen meg. Ehhez természetesen az improvizáció mellett a sajátos 

játékstruktúrára, a partitúrára is szükség van, erre azonban majd később térünk ki. 

A performanszoknak szintén „lételeme” az improvizáció, ami teljesen nyilvánvaló, ha 

meggondoljuk, hogy az esemény autopoetikus jellege okán, a performansz nem csupán 

fokozottan számít a váratlan események, cselekvések bekövetkeztére, hanem kifejezetten 

kívánatosnak tartja és inspirálja, esetleg provokálja azokat. Az autopoetikus „feedback szalag” 

beindulása és működése – amely a performansz közösségi jellegét, eseményszerűségét stb. 

biztosítja – ugyanis egyenesen feltételezi a résztvevők akaratlagos vagy akaratukon kívüli 

beavatkozását az esemény folyamatába, nem is beszélve a véletlenszerű külső hatásoknak az 

eseménysorba történő beemeléséről. Röviden tehát: a performativitás nem létezik 

improvizáció nélkül. 

Ez azonban mégsem elegendő indok arra, hogy azonosnak tekinthessük a performanszok 

eseményeit a szegény színház előadásaival. Más ugyanis az improvizáció funkciója: mint 
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láthattuk, az egyik esetben az önfeltárás eszköze, a jelentéses színpadi alak megalkotásának 

útja-módja és az azonos jelentéssel, hatással megismételhető előadás mindenkori 

újrateremtője, míg a másik esetben a performatív esemény esetlegességének, autopoetikus 

lényegének, közösségi jellegének előfeltétele és egyben anyaga valamint következménye is. 

Ez a jelentős különbség azonban csupán az egyik és a legnyilvánvalóbb a sorban. 

III.3.3.2. Az improvizáció metodikájában rejlő különbség 

Mint azt korábban említettük már, a szegény színház esetében az improvizáció az agy tervező-

irányító funkciójának „megelőzésére” szolgál, vagyis nem a tudat által vezérelt, hanem 

ösztönös cselekvések sora. Ebből eredően megkülönböztettük a rögtönzéstől, amely az 

improvizációval ellentétben éppen az agytevékenység felfokozásának köszönhetően biztosítja 

az azonnali reagálás képességét. A nyelvi korlátok miatt – hogy tudniillik a német nyelvnek 

sincs külön szava ezen eltérő sajátosságok megkülönböztetésére – kissé nehéz pontosan érteni 

Fischer-Lichtét, az „improvizáció” szó használatakor, ám ez nem ok arra, hogy ne mutassunk 

rá a szegény színházban alkalmazott improvizáció és a performativitás lételemét jelentő 

„improvizáció” különbségére. Utóbbi ugyanis, (ha netán nem is egészében, de bizonyosan 

döntő mértékben) rögtönzés jellegű kell, legyen. Mert a „feedback szalag” működésében 

lehetnek ugyan ösztönös elemek is (mint például a résztvevők nem akaratlagos, spontán vagy 

öntudatlan megnyilvánulásai) ám a folyamat lényegét, magvát és „anyagának” meghatározó 

hányadát mégiscsak a tudatos résztvevői beavatkozások adják. S ezt nem csupán tapasztalati 

alapon jelenthetjük ki, de elméleti alátámasztottsággal is, hiszen máskülönben hogyan 

valósulhatna meg „a játékosok és nézők szerepváltása”,
170

 ennek híján pedig a performansz 

autopoetikus, közösségi jellege, egyedi eseményszerűsége, önreferencialitása? Bár nem 

valószínűsíthetjük, de elméletileg megkockáztathatjuk ugyanis, hogy az eseményt generáló 

performerek rendelkeznek a szegény színházban alkalmazott improvizáció képességével, de 

semmiképpen sem feltételezhetjük ugyanezt a performanszok alkalmi résztvevőivel 

(közönségével) kapcsolatosan. Az autopoézisben való részvételük tehát csak tudatos rögtönzés 

(vagy még tudatosabb, elhatározott és „eltervezett”, akaratlagos cselekvés) lehet. Ez pedig azt 

jelenti, hogy az improvizáció funkciójában fellelt különbség után jelentős eltérést mutattunk ki 

a szegény színházban alkalmazott improvizáció és a performativitás eseményszerűségében 

megjelenő „improvizáció” jellege között is. 

 

                                                 
170

  Lásd a 142. és 148. lábjegyzeteinkben! – A.V. 



179 

 

III.3.3.3. Az előadás megismételhetősége és az esemény megismételhetetlensége 

A harmadik, s nem kevésbé lényeges különbség pedig a szegény színház azonos jelentéssel és 

hatással megismételhető előadásai és a performativitás önreferenciális, egyszeri és 

megismételhetetlen eseményei között mutatható ki. Fentebb már jeleztük, hogy, a szegény 

színház, az előadás improvizatív jellegét is biztosítja, ugyanakkor viszont, a partitúra révén, 

előadásainak azonos jelentéssel és hatással történő megismételhetőségét is megvalósítja.  

Lényegében az Apocalypsis magja olyan, mint egy folyóágy, változatlan, de a víz, amely 

benne hömpölyög, mindig új és ismeretlen. 
171

 
 

Mivel ennek a partitúrának a működését is részleteztük már, minderre nem térünk ki újra, 

csupán a jelenlegi témánk szempontjából fontos létezését kívánjuk hangsúlyozni.  

Ha én az önmaga után kutató embert eszményítem, akkor kötelességem, hogy tudatos legyek, 

de nem csupán szavakban, hanem a játékomban s annak tényeiben is. Kötelességem, hogy 

precízen dolgozzam. Mert, ami feltárja a tudatosság meglétét, az a strukturáltság, a tisztaság, 

a munka pontos vonala. Ennek a precizitásnak, strukturáltságnak a hiánya a munkában, 

gyakori megsértése a tudatosságnak, következésképpen az emberi méltóságnak is, ami ellen, 

szándékom szerint harcolni szeretnék. 
172

  
 

Ezzel szemben a performatív eseményben nem találunk ilyen vagy hasonló funkcióval bíró 

szerkezetet, sőt másmilyet sem, mivel a performatív esemény éppenséggel a szerkezet-

nélküliségre, a dekonstrukcióra, az előzetes tervezetlenségre és tervezhetetlenségre törekszik.
 

A hatvanas évek óta keletkezett előadások a felhasznált színházi eszközöket kiragadják a 

föléjük rendelt kontextusból. De nemcsak arról van szó, hogy az eszközöket nem rendelik alá a 

cselekmény vagy a lélektani motiváltság logikájának, hanem megpróbálják kiszabadítani az 

ok-okozatiság bármely láncolatából is. 
173 

 

A játékosok és a nézők (cselekvéseik és viselkedésmódjaik révén) akkor válnak a feedback-

szalag elemeivé, amikor az előadás létrehozza önmagát. S ez az oka annak, hogy az előadást 

végső soron nem lehet „megérteni”. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egyes elemeknek, 

szekvenciáknak és eljárásoknak nem lehet jelentést tulajdonítani, hiszen ez történt, amikor a 
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szerepváltást a társszubjektumok közötti szimmetrikus kapcsolat születéseként értelmeztük. 

Ugyanakkor semmiképpen sem lehet az előadást egy adott értelem vagy intenció kifejezésének 

tekinteni. (…) 

Az a tény, hogy senki sem rendelkezhet az előadás fölött, ellentmond annak az elképzelésnek 

is, mely szerint az előadás előre eltervezhető. Ezzel összefüggésben kell szigorú különbséget 

tenni a színrevitel [Inszenierung] és az előadás [Aufführung] fogalma között. 
174

  

A performativitás lényege szerint van ez így tehát, hiszen egyrészt minden szerkezet (amely 

meglétének Grotowski kiemelt jelentőséget tulajdonít!) tervezettségre utal, s magában hordja a 

megismételhetőség lehetőségét, ami ellentétben áll az esemény egyszeriségével (amit viszont 

Fischer-Lichte tart alapvető fontosságúnak), másrészt minden szerkezet a jelentésesség és 

értelmezhetőség lehetőségét is magába foglalja, ami pedig az esemény önreferencialitásával 

áll ellentétben. 

Ugyanakkor az utolsó idézett mondatban ismételten tetten érhetjük a dramaturgiai részben már 

megvilágított alapvető tévedést is. Olvasatom szerint ugyanis az idézett műben a színrevitel 

(Inszenierung) a drámai mű színpadra állítását, színjátéki megjelenítését, az előadás 

(Aufführung) pedig az egyszeri és megismételhetetlen performatív eseményt/színjátékot 

jelenti. Túl azon, hogy a szerző így egy, korábban már más jelentéssel bíró fogalmat (előadás) 

sajátít ki a performatív esemény jelölésére, az általa használt értelemben vett „előadás” és a 

„színrevitel” szembeállítása ismételten arra utal, hogy Fischer-Lichte a hagyományos színház 

egyedüli ellentéteként kizárólag a performativitást képzeli el, s más alternatívában nem 

gondolkodik. 

Visszatérve azonban gondolatmenetünkhöz, összegezésként tehát kimondhatjuk, hogy mind 

az improvizáció funkciója, mind az improvizáció jellege, mind pedig az improvizáció 

általános célja vonatkozásában olyan különbségeket mutattunk ki, amelyek a szegény színház 

előadásának és a performatív eseménynek elkülönítését és egymástól való megkülönböztetését 

indokolják, s azonosításukat a játékmetodika terén is lehetetlenné teszik. Azt már csak 

mellékesen jegyezzük meg, hogy a performanszok mellett, a performatív elemeket alkalmazó 

színjátékok esetében adódhatnak további különbségek vagy további kifejtést igénylő 

finomítások, ezeknek további vizsgálata azonban már inkább a színpadi alakot létre nem hozó 

akciók és performanszok valamint a színpadi alakot is létrehozó performatív színjátékok 
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közötti különbségek megfogalmazása felé haladna, s így elvezetne jelenlegi tárgyunktól. Így 

inkább élünk a Fischer-Lichte által tett s már általunk is idézett kijelentéssel – mely szerint 

„minden esetben olyan folyamatok mennek végbe, amelyekre attól függetlenül érvényes a 

megtestesülés előbbiekben jelzett koncepciója, hogy (…) létrehoznak-e fiktív alakot, vagy (…) 

nem.” 
175

  – s nem követjük ezt a gondolatmenetet, hanem folytatjuk a szegény színház 

előadásai és a performatív események közti további különbségek feltárását. 

 

III.3.4.  A színész – néző viszony 

A performativitás talán egyik legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy a performer sajátos 

viszonyt kíván kialakítani a performansz résztvevőivel. Említettük ezt már e fejezet elején, a 

különböző kommunikációs rendszerek felvázolásakor is, és ezt sugallja valamennyi 

megállapításunk és hivatkozásunk is, amelyben a „feedback szalag” működése, az autopoézis, 

vagy a színész és néző közti szerepváltás kerül említésre. Mindez azt jelenti tehát, hogy a 

színész-néző viszony a performativitás egyik alapvető fontosságú kérdésköre. Fischer-Lichte 

ezt a tételét, többek között a Claus Peyman által, a frankfurti Theater am Turmban, 1966-ban 

rendezett Peter Handke-darab, a „Közönséggyalázás” előadásából vonja le. 

Handke szövegében ugyanis a színház létét nem egy „másik világ” ábrázolása legitimálja, 

vagyis nem egy (a nézők által megfigyelendő, megérthető és értelmezhető) fiktív világ 

reprezentációjaként, hanem játékosok és nézők között születő különleges viszony létrejötteként 

fogható fel. Ez esetben színház akkor jön létre, amikor és amennyiben történik valami 

játékosok és nézők közölt. És természetesen (legalábbis az első pillantásra) nem az a fontos, 

hogy mi történik, hanem az, hogy történjen valami. Vagyis semmi esetre sem egy fiktív világ 

ábrázolásáról és olyan, dramatikus alakok között létrejövő (belső) kommunikációnak a 

megteremtéséről van szó, amelyet alig látható keretbe foglal a színpad és a közönség, a 

játékosok és a nézők között zajló, külső kommunikáció. Mivel a játékosok és a nézők viszonya 

vált központivá, a színészek maguk találták ki, és maguk tesztelték ezt a kapcsolatot, miközben 

közvetlenül megszólították a nézőket, a „lüketóni”, „balfácán”, „ateista”, „züllött alak”, 

„rablólovag” kifejezésekkel sértegették őket, és testmozdulataikkal egyértelmű térbeli viszonyt 

alakítottak ki velük. A nézők pedig azzal, hogy konkrét cselekvésekkel reagáltak (tapsoltak, 

felálltak, elhagyták a termet, megjegyzéseket fűztek a látottakhoz, felmásztak a színpadra, 

dulakodtak a színészekkel), elfogadták ezt a hozzáállást.  
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Úgy tűnt, valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a színházat a speciális 

folyamatszerűség jellemzi: a játékosok cselekvései (amelyek arra irányulnak, hogy 

meghatározott viszonyba kerüljenek a nézővel) és a nézők cselekvései (amelyekkel a néző vagy 

követi a kapcsolatnak a színészek által felkínált mintáját, vagy megpróbálja azt módosítani, 

illetve lecserélni) létrehozzák a kettőjük között érvényes és a színház valóságát megteremtő 

viszonyt. 
176

  

Amint ez az idézetből is kitűnik, a színész-néző viszony értelmezése a performativitás 

esetében sem egyszerűen a térbeli struktúrák elrendezettségének (vagy elrendezetlenségének) 

vizsgálatát jelenti, hanem ezen túlmenően a színész és néző közötti kapcsolat tartalmát, a 

nézőnek az előadást befolyásoló cselekvési lehetőségét is, illetve – amint majd látni fogjuk – a 

nézőben ébredő asszociáció(k)ban foglalt lehetőség(ek)et is. A szegény színház előadásai és a 

performatív események közti különbségek meghatározásakor tehát ezek mindegyikére ki kell 

térnünk. 

III.3.4.1. A fizikai tér kérdésköre 

Célszerű azonban vizsgálatunkat a fizikai térrel kezdeni. Amint történt az a játékmetodika 

esetében is, Erika Fischer-Lichte ezúttal is összefoglalja a tér performativitását eredményező 

leggyakoribb illetve legcélravezetőbb eljárásokat. Ezek pedig a következők: 

Mindenekelőtt három eljárás tette különösen intenzívvé a tér performativitását: 1. olyan, 

csaknem teljesen üres vagy változtathatóan berendezett tér használata, amely tetszés szerinti 

mozgást tesz lehetővé a játékos és a néző számára; 2. speciális, térbeli berendezések 

létrehozása, amelyek a játékos és a néző közötti viszonyok rendjének, illetve a mozgásnak és 

az észlelésnek eddig ismeretlen és ki nem használt lehetőségeire ébresztenek rá; 3. adott, ám 

eddig más célra használt terek igénybevétele, amelyeknek speciális lehetőségeit a 

performanszban kutatják és próbálják ki. 
177

  

Az egyes pont alatt említett változat lényegében a tér mobilitását jelenti, azt tehát, hogy a 

„színpad” vagy „játéktér” valamint a „nézőtér” korábban rögzített határai egyrészt 

elmosódnak, másrészt flexibilissé, állandóan változóvá-változtathatóvá válnak, s ez a változás 

nem csupán a performer által irányítottan, de a résztvevők által is befolyásolhatóan 

következhet be. Nos, máris kijelenthetjük, hogy a Laboratórium egyetlen produkciója esetében 
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sem találkozhattunk ilyen megoldással, mivel Grotowski és munkatársai az ilyenfajta 

mobilitást egyértelműen elutasították: 

Ha a színpad vagy a nézőtér mobilissá válik, állandóan változó perspektívák jöhetnek létre, 

csakhogy ez az egész nonszensz. 
178

  
 

Lényegében ugyanez vonatkozik a harmadik pontban említettekre is. A Laboratóriumszínház 

minden előadását az adott produkcióhoz konstruált térben tartotta. Félreértés ne essék, 

alkalmanként (turnék során például) ők is tartottak előadásokat más, eredetileg nem színházi 

célra készült épületekben (például templomokban, stb.), ám ezek a helyiségek csupán a 

konstruált színjátéki tér elhelyezésére szolgáltak és nem arra, hogy azok „speciális 

lehetőségeit kutassák és próbálják ki” az előadás segítségével. S így volt ez az „Apocalypsis 

cum Figuris” esetében is, amely már nem rendelkezett ezzel a (tárgyak által is megjelenített, 

mondhatni „díszletekben” megformált) térkonstrukcióval, ám az előadás helyszínével való 

bármiféle kapcsolódás azokban az esetekben sem volt cél és nem is valósult meg. 

A második pontban azonban olyannyira érintett a Laboratórium társulata, hogy Fischer-Lichte 

ennek alátámasztására éppen őrájuk hivatkozik. 

A második eljárás viszont ténylegesen előnyben részesít bizonyos lehetőségeket, és úgy tűnik, 

hogy másokat meg kizár. Grotowski arra fektetett hangsúlyt, hogy megteremtse a színész és a 

néző különleges közelségének helyzetét, hogy a néző érezhesse a színész lélegzetét, az 

izzadságszagát. A Słowacki Kordianjából készült rendezésben (1961) akkora vasból készült 

emeletes ágyakat állítottak fel a terem három pontján, hogy legfeljebb hatvanöt néző férjen el 

rajta. Az ágyak ezzel egyidejűleg pódiumként is funkcionáltak, amelyeken az előadás 

eseményei játszódtak. A játékosok és a nézők tehát hangsúlyosan oszoltak szét ugyanabban a 

térben. A nézőket is úgy kezelték, mint a bolondokháza lakóit. Az orvos például arra szólította 

fel a színészeket és a nézőket, hogy énekeljenek el egy bizonyos dalt. Az ezt megtagadó 

nézőkre rátámadt, és hűséges követőitől övezve fenyegetően rázott egy botot az orruk előtt. 

Míg a színészeknek a tér egésze a rendelkezésükre állt, addig a nézők mintegy az ágyhoz 

voltak láncolva. Észlelési lehetőségeiket ágyuk térbeli helyzete, illetve az határozta meg, hogy 

az alsó vagy a felső szintet foglalták-e el. Ily módon a térbeliség egészen speciális 

tapasztalatokban részesítette a nézőket.  

Ugyanez volt a helyzet Calderón Állhatatos hercegének Słowacki-féle átirata estében is 

(1965), amikor a színház egyféle theatrum anatomicummá vált. A harminc-negyven néző 
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koncentrikus körökben elhelyezkedő és lépcsőzetesen emelkedő sorokban állta körül a 

színhelyet. A sorokat olyan magas falak választották el egymástól, hogy csak a nézők feje 

(esetleg a mellkasa) látszott ki mögüle, ami nemcsak a mozgás lehetőségétől fosztotta meg 

őket, hanem annak ellenére a kukkoló pozíciójába kényszerítette őket, hogy a történések 

szörnyűségesek voltak. Az tehát, ahogy berendezték a teret, meghatározta a játékosok és a 

nézők, illetve a mozgás és az észlelés viszonyát, és mindkét esetben azt a kanalizáló funkciót 

szolgálta, hogy a performatív térben cirkuláló energia révén a térbeliség képes legyen 

bizonyos speciális hatás kifejtésére.
179

  

Amint azt az előadások kifejtésénél és elméleti fejezetünkben is láthattuk, Fischer-Lichtének 

annyiban igaza van, hogy ezek a konstruált terek valóban egy speciális hatás kifejtésére 

szolgáltak. Azzal már vitatkoznunk kell azonban, hogy ez a speciális hatás a performativitás 

céljait szolgálta volna. A performativitás alapvető törekvése ugyanis a színész és néző közötti 

szerepváltás, illetve a performerek és nézők egyszeri és megismételhetetlen közösséggé való 

átalakítása, s mindkettő révén az autopoetikus „feedback szalag” működésének beindítása. Az 

említett térbeli megoldások viszont, a „két együttes rendezésének” nevezett rendszert volt 

hivatva létrehozni, s elősegíteni ezzel a néző passzív szerepbe helyeződését. Ennek folytán 

pedig elősegíteni számára a morális összevetést. 

A tér problémájáról szólva: mi, minden előadásunk számára egy sajátos színész-néző viszonyt 

teremtő térmegoldást keresünk, amely a játéktér és a nézők helyének összefüggésében valósul 

meg. E téren már sokan estek túlzásokba a színművészetben. Különösen a nézőknek a játékba 

történő direkt bevonása vált egy új mítosszá, egy csodatévő megoldássá, amihez sajnos, 

akaratunkon kívül, mi is hozzájárultunk. Tény, hogy a térbeli megoldások fontosak, de csak 

abban az esetben, ha az előadás struktúrájának szerves részét képezik. Ha ez nincs így, akkor 

a játéktérrel kapcsolatos minden kísérlet egy kifogássá degradálódik, amely arra szolgál, 

hogy megszabadítson bennünket az igazi kötelességeinktől. Csakhogy senkinek sincs joga 

ötletekkel zsonglőrködni a hivatással járó kötelességek felvállalása helyett. Mintha bizony a 

színészek és nézők összezagyválásával közvetlen részvételt tudnánk teremteni. 
180    

Amint láthatjuk, Grotowski nyilatkozata szinte „halmozza” az ellenvetéseket Fischer-Lichte 

elméletével szemben: a nézőknek a játékba történő direkt bevonásának bírálata, a tér 

kialakításának az előadás struktúrája(!) alá rendelődése, a színészek és nézők 
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„összezagyválásának” elutasítása, mind-mind szöges ellentétben van Fischer-Lichte 

állításaival. Érdemes tehát ezeket a tényezőket kissé alaposabban is vizsgálnunk. 

Már általunk is tudott tény, hogy a „két együttes rendezésének” elmélete és ennek térbeli 

megoldásai nem egyetlen produkció tapasztalataként valósultak meg a szegény színházban, 

hanem egy több évig tartó kutatási folyamatban, fokozatosan kristályosodtak ki. A Fischer-

Lichte által említett első példa (a „Kordian”) ennek a folyamatnak az első lépése volt, ahol a 

nézőket még a morális normát hordozó alakéval – Kordianéval – azonos passzív szerepbe az 

ápoltak szerepébe helyezték bele, míg a második példa, („Az állhatatos herceg”) már a 

folyamat utolsó előtti állomásaként, egy jóval kialakultabb állapotát mutatja ennek a 

viszonynak. Ekkor ugyanis a „kukkolók” passzív szerepe egyértelműen a morális normát 

hordozó alakkal – Don Fernando-val – szemben, az őt megtörni akaró „kínzók” oldalára 

helyezi a nézőt. 

Mindebből két dolog következik. Egyrészt bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a szegény 

színház előadásainak térkonstrukciója nem a performativitás céljait, hanem a szegény színház 

előadásainak más értelemben vett speciális hatását kívánta szolgálni. Nem az autopoetikus 

„feedback szalag” működését, hanem a nézőnek önmagával való szembenézését. Nem a 

résztvevők közösséggé alakítását, hanem éppen ellenkezőleg, a színészek és nézők minél 

konkrétabb elkülönítését (s ezen belül a normát hordozó alaktól való elidegenedés és a modellt 

jelentő alakok csoportjával való azonosulás inspirációját), s ezáltal egy sajátos színész-néző 

viszony létrehozását volt hivatott biztosítani. Másrészt – amint ezt Grotowski is hangsúlyozta 

– ez a térkonstrukció mindig feltételez egy szigorúan végiggondolt előadás-struktúrát, 

amelynek egyben részét is képezi. Amint pedig azt már kimutattuk, a performatív események 

kifejezetten törekednek minden ilyen struktúra lebontására, tehát a „két együttes rendezése” 

elvéből született színjátéki tereket lehetetlen performatív jellegűnek tekintenünk. Ez pedig 

ismét egy jelentős különbség. 

 

III.3.4.2. A színész-néző kapcsolat tartalmi kérdései 

Az idézetekben megjelenő harmadik tényező, a nézői részvétel kérdése már az újabb 

vizsgálandó részterületre vezet bennünket, amely a nézőnek az előadást befolyásoló cselekvési 

lehetőségét kívánja közelebbről megvizsgálni. Fischer-Lichte ugyanis a fenti idézetében-

idézetével utal arra, hogy a „Kordian”-ban a nézőket aktív részvételre szólították fel, mi több, 

aki ennek nem tett eleget azt a Doktor „megbüntette”. A példa azért sántít, mert – mint tudjuk 
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– a produkció a szegény színház kutatásának első lépéseként született meg, s éppen egyik 

legfontosabb konklúziója az volt, hogy Grotowski és munkatársai a továbbiakban véglegesen 

lemondtak a néző aktivizálásáról! Paradox, hogy Fischer-Lichte éppen azt a gyakorlatot 

tekinti hivatkozási alapnak, amelynek elutasítása(!) vezetett végül a néző „passzív 

szerepének” elméletéhez és megvalósulásához.  

Minden, amit bizton mondhatok, az, hogy a mi civilizációnk színházaiban sohasem 

találkoztam közvetlen részvétellel. A Laboratóriumszínház keresi a tanúságtevő-nézőt, de a 

néző tanúságtétele csak akkor lehetséges, ha a színész autentikus cselekvéseket hajt végre. Ha 

nincs autentikus cselekvés, mit lehet akkor tanúsítani? 
181

  
 

A néző aktivitása terén megállapított különbségeken túlmenően, ebben a problémakörben kell 

viszont rávilágítanunk a színész-néző kapcsolat általánosabb jellegében rejlő különbségre is. 

Arra konkrétan, hogy a néző jelenlétének „nem-tudomásul vételét”, a hagyományos 

színházban többé-kevésbé mindig jelenvaló „negyedik fal” gyakorlatát elutasító 

performativitás-elmélet ismét csak téved, amikor az elutasítás egyetlen és kizárólagos 

következményét a nézőnek és még inkább a nézővel való játékban látja. Egy másik, lehetséges 

alternatívát éppen Grotowski fogalmazott meg. 

Ha a színész a néző felé orientálódik, akkor bizonyos értelemben áruba bocsátja önmagát. 

Ebből exhibicionizmus lesz… a prostitúció egy formája… ízléstelenség… elkerülhetetlenül. 

Egy háború előtti nagy lengyel színész publikotropizmusnak nevezte. Mégsem gondolom 

azonban, hogy a színésznek figyelmen kívül kellene hagynia azt a tényt, hogy a néző jelen van, 

vagy azt kellene elhitetnie magával, hogy „nincs ott senki”, hiszen ez hazugság lenne. (…) A 

lényeg azt hiszem az, hogy a színésznek nem szabad a néző számára játszani, hanem a nézővel 

szembesülve, az ő jelenlétében kell cselekednie. Méginkább hiteles cselekvést kell 

végrehajtania, a közönség helyett, extrém és mégis fegyelmezett, komoly és hiteles 

cselekedetet. 
182    

Láthatjuk tehát, hogy míg a performatív esemény vagy a performatív elemeket alkalmazó 

színjáték kifejezetten igényli, sok esetben inspirálja, sőt provokálja a nézőnek cselekvő 

résztvevővé válását, a szegény színház – a „Kordian” előadásait követően – határozottan 

elutasítja azt. Igaz ugyan, hogy az utóbbi is igényel és inspirál egyfajta nézői aktivitást – s 
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ennyiben maga is szemben áll a hagyományos színház nézőjének passzivitásával –, ám ez a 

nézői „aktivitás” a néző belső, lelki-pszichikai aktivitása, amely sohasem artikulálódik sem 

motorikus, sem vokális aktivitásban. Kétségtelen, hogy a néző, a tér fizikai elrendezésétől 

függően és annak következtében „szerephelyzetbe” kerül. Ám ez a „szerephelyzet” egyrészt 

sohasem individuális (mint pl. egy színpadi alak felvállalása), hanem mindig csoportos, 

másrészt a jelenlét minőségét a közönség egészére megfogalmazó (mint pl. Faustus 

vacsoravendégei, Don Fernando szenvedéseinek „tanulmányozói”, stb.), harmadrészt pedig 

mindig „passzív szerephelyzet”, amely nemcsak hogy nem igényli, de egyenesen kizárja a 

fizikai cselekvés lehetőségét.  

A fentiek alapján ismét kimondhatjuk tehát, hogy semmiféle kapcsolatot, azonosságot nem 

találunk a szegény színház passzív szerepbe helyezett nézőjének és a performatív eseményt 

tevőlegesen is alakító résztvevő jelenlétének minősége között. 

III.3.4.3. A néző és a résztvevő asszociációinak kérdésköre 

Végezetül a nézőkben/résztvevőkben ébredő asszociáció(k) kérdését kell még részletesebben 

vizsgálat alá vennünk. Fischer-Lichte, többek között, azért is üdvözlendőknek tartja a 

performativitás (térbeli) megoldásait, mert ezek révén egyrészt megvalósul a deszemiotizáció, 

másrészt viszont a résztvevőknek tág asszociációs lehetőségei nyílnak arra, hogy az – 

egyébként a részvételükkel létrejött – eseményeket tetszőlegesen értelmezzék, vagy 

fogalmazzunk inkább úgy: ahhoz tetszőleges gondolatokat köthessenek. 

Egyfelől az ily módon elszigetelődő elemek bizonyos mértékig deszemantizálódnak, nem 

jelhordozókként, hanem speciális anyagiságukban válnak az észlelés tárgyává, melynek során 

sem más elemekkel nem lépnek kapcsolatba, sem más kontextusba nem kerülnek. Íly módon 

jelentés nélküliek, inszignifikánsok maradnak.  

Másfelől viszont épp az elszigetelt, anyagiságában észlelt, emergens jelenségek kelthetnek az 

észlelő szubjektumban egy sor asszociációt, elképzelést, gondolatot, emléket, érzést, és ők 

tehetik lehetővé, hogy más jelenségekkel is kapcsolatba kerüljenek. Ennek során 

nyilvánvalóan olyan jelölőként kerülnek észlelésre, amelyeket a legkülönbözőbb jelentésekre 

lehet vonatkoztatni, a legkülönbözőbb kontextusokba lehet helyezni és a legkülönbözőbb 

jelölőkkel lehet kapcsolatba hozni, ami a lehetséges jelentések hallatlan pluralizálódásához 

vezet.  

Hogyan magyarázható meg ez az ellentmondás?  

Az előző fejezetben érintettük a deszemantizálás tézisét. Megpróbáltunk rámutatni, hogy bár a 
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terminus joggal alkalmazható az olyan, a cselekmény és a lélektani motiváció által 

meghatározott logika elsődlegességének esetében, amely minden elemhez egy vagy több 

speciális jelentést rendel, jelentésköre mégis túlságosan szűk. Ahogy a wilsoni slow motion 

esetében is láttuk, a lassított felvétel például nem fosztja meg jelentésétől a gesztust, viszont 

lehetővé teszi, hogy előtérbe kerüljön az önreferencialitása, A gesztus ugyanis pont azt jelenti, 

amit véghezvisz: a behajlított kar észlelhetően a csípőtől a szemmagasságig mozdul. Az e 

példa kapcsán mondottak minden olyan esetre érvényesek, amelyekre a deszemantizáció 

tézisét használjuk. Ha azt a gesztust, amellyel Abramovic ötágú csillagot metszett a hasába, 

ilyen gesztusként, és nem olyan szimbolikus cselekvésként észleljük, amely az állami jelképnek 

az államhoz tartozó egyén testébe való beíródását jelentheti, akkor a gesztust nem úgy 

észleltük, mint amelynek nincs jelentése, hanem úgy és akként, amit véghezvitt. 
183

  

Abból tehát, hogy a színházi elemek kiszakadnak az adott kontextusból és elszigetelődnek, az 

észlelés és a jelentésképződés két nagyon különböző módja következik. Az anyagiság, a jelölt 

és a jelölő mindkét esetben más viszonyba kerül egymással. Az első esetben azt észlelik, 

amiként a jelenség megjelenik, vagyis fenomenális létét. Ebben az esetben nem lehet 

szétválasztani az anyagiságot, a jelölőt és a jelöltet. A második esetben viszont korántsem 

ilyen harmonikus a viszonyuk. A jelenséget olyan jelölőként észlelik, amely a legkülönbözőbb 

jelöltekkel hozható kapcsolatba. Az ebben a folyamatban hozzárendelhető jelentések nem 

függenek a szubjektum akaratától, hanem (még ha gyakran meg is lehet magyarázni) 

indokolatlanul és motiválatlanul jelennek meg a tudatában. Míg az így megjelenő jelentések 

közül az elsők legalább utólag az észlelt objektumokra vonatkoztathatók, addig a későbbiek 

aligha állnak vele kapcsolatban. 
184

  

Láthatjuk tehát, hogy a performativitás – így vagy úgy – a deszemiotizáció mellett, 

mindenképpen az ébredő gondolatok minél erőteljesebb multiplikálására törekszik, és (sőt?) 

ugyanakkor arra is, hogy ezeket lehetőleg elszakítsa az észlelt objektumtól, vagy legalább az 

ahhoz való kapcsolódásának azonnaliságát megszüntesse, s azt utólagossá tegye. 

Más a helyzet viszont a szegény színház esetében, ahol is az előadás célja egyetlen és minden 

nézőre azonosan igaz gondolatsor kiváltása, a néző önmagával való szembenézésének 

előidézése. Természetesen igaz persze, hogy ez a törekvés nem minden előadás nem minden 
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nézőjének esetében jár sikerrel. Az pedig különösen természetes, hogy ez a szembenézés 

minden néző esetében más és más kell, legyen. Hiszen minden egyes néző önálló személyiség, 

saját jellemvonásokkal, saját motivációkkal, stb. bír. Mindez azonban mit sem változtat azon a 

hármas jellegzetességen, hogy (1) az előadás célja minden nézőre vonatkoztatottan egységes, 

tudniillik a nézők önértékelésének megindítása; (2) az önreflexió folyamata, függetlenül az 

individuális különbözőségektől, szintén minden nézőben azonos módon és jelleggel megy 

végbe; illetve, hogy (3) nem törekszik az észlelt objektum – a játék – és a jelentés 

közvetlenségének és azonnaliságának megszüntetésére sem. Ez az egységességre való 

irányultság, valamint a játék és jelentése összekapcsolhatóságának megőrzése, mint láthatjuk, 

semmiképpen sem azonosítható a performativitás fentebb kimutatott sajátosságaival. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a színész-néző viszony aspektusainak egyikében 

sem fedezhettünk fel azonosságot, de még hasonlóságot vagy rokoníthatóságot sem a szegény 

színház jellemzői és a performativitás sajátosságai között. Sem a fizikai tér kialakításában, 

sem a közönséggel való közvetlen kapcsolat megítélésében nem tudtunk nézetazonosságot 

kimutatni (mi több, ez esetben is sikerült rávilágítanunk a Grotowskira való hivatkozás 

alaptalanságára is). A néző jelenlétéhez való viszonyban sem találhattunk ilyet, s végezetül a 

színpadi játék illetve a performatív esemény nézője vonatkozásában megfogalmazható 

célokban, törekvésekben is ellentétes nézetekre leltünk. Mindennek alapján, e téren is 

megállapíthatjuk a szegény színház és a performativitás azonosíthatatlanságát. Ám ezen a 

ponton összegzésünk még messzebb is vezethet, még mélyebb különbözésre is rávilágíthat. 

Az ugyanis, hogy a szegény színház nyilvánvalóan ragaszkodik a színész és a néző 

mindenféle értelemben vett megkülönböztetésére, míg a performativitás számára mondhatni 

létkérdés a nézők és játékosok ilyetén megkülönböztetésének feloldása, megszüntetése, azt 

mutatja, hogy a szegény színház és a performatív esemény egészen más esztétikai világba 

tartozik. Miután a klasszikus esztétika szerint, egy műalkotás létének alapvető feltétele a 

tudatos alkotó és a tudatos befogadó megléte, a szegény színház még akkor is befoglalható 

ebbe az esztétikai rendszerbe, ha több vonatkozásban is alternatívát kínál a hagyományos 

színjátéki világ teoretikájával és gyakorlatával szemben. Ugyanez viszont nem mondható el a 

performativitás esetében, különösen, ha a fiktív alakot létre nem hozó performanszokat és 

happeningeket tekintjük. Műalkotásról itt csak a posztmodernizmus esztétikai nézetei szerint 

beszélhetünk, a (tulajdonképpen a modernizmusban is továbbélő) klasszikus esztétikai 

alapelvek szerint nem. (Ilyen szempontból egyébként a performatív eszközrendszert 

alkalmazó, ámde fiktív alakot is létrehozó performatív színjátékok valamiféle határesetet 
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jelentenek, s megkülönböztetésük már csak ezért is indokolt lenne. Ám ha ennek Fischer-

Lichte nem érzi szükségét, ezúttal is elfogadjuk már kétszer is idézett megállapítását.
185

) 

Ilyen megközelítésben tehát a színész-néző viszony összehasonlításunk kulcskérdésévé 

emelkedett, s minden eddigi különbözőségnél pregnánsabban jelzi a szegény színház 

performatív jelenségként történő interpretálásának tarthatatlanságát. A teljesség kedvéért 

azonban térjünk még ki az utolsó kérdéskörünkre is, amelyet a szegény színház szertartásának 

illetve a performativitás eseményeinek a nézőjére vagy résztvevőjére gyakorolt hatás 

vizsgálatában jelöltünk meg. 

 

III.3.5.  A nézőhatás 

Előző kérdéskörünk, a színész-néző viszony részletezése valójában egyenesen vezet ehhez az 

utolsó témához. Olyannyira, hogy gyakorlatilag már érintettük is a kiindulópontját, amikor a 

performativitás asszociációs multiplikációjával a szegény színház nézőjének önmagával való 

szembenézésére inspiráló hatása koncentráltságát állítottuk szembe. Folytassuk tehát innen, és 

utolsóként tekintsük át azt az általánosabb értelemben vett célt – mondhatnánk: funkciót – 

amelyet a performatív művészetek és a szegény színház az emberek és közösségeik vagy a 

társadalmak életében betölthetnek. 

E tekintetben azt láthatjuk, hogy a performativitás esztétikája meglehetősen markánsan 

megfogalmazott elvekkel rendelkezik, amelyet a saját ontológiai nézeteiből és a korábban már 

tárgyalt színész-néző viszonyrendszerből vezet le. 

(…) a művész nem artefaktumot hoz létre, hanem saját testével dolgozik, és azt változtatja meg 

a nézők szeme láttára. Vagyis az alkotójától és befogadójától egyaránt független léttel bíró 

műalkotás helyett egy valamennyi jelenlévőt magába olvasztó esemény születik. Ez pedig azt 

jelenti, hogy a nézőknek sem áll rendelkezésükre egy tőlük független és mindig másképp 

észlelhető, illetve értelmezhető tárgy, hanem olyan hic et nunc helyzetbe kerülnek, amelynek 

az azonos térben és időben jelen lévő „társ-szubjektumok” [Ko-Subjekt] egyforma részesei. 

Cselekvéseik olyan pszichés, affektív, energetikai és motorikus reakciókat váltanak ki, amelyek 

további cselekvéseket eredményeznek. Ez a folyamat a szubjektum és objektum közötti 
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dichotómiát olyan köztes viszonnyá alakítja, amelyben sem meghatározni, sem elválasztani 

nem lehet a két pozíciót.
186

  

Ezzel szemben a szegény színház – amint az korábbi fejtegetéseinkből és idézett 

szövegeinkből világosan kiderül – egyértelműen artefaktumot hoz létre: jelentéssel bíró és 

azonos jelentéssel megismételhető előadást (a szót itt nem a fischer-lichtei értelemben 

használva!). Tehát a nézőknek a szegény színház esetében rendelkezésre áll „egy tőlük 

független és mindig másképp észlelhető, illetve értelmezhető tárgy” s ez máris jelzi a szegény 

színház színjátéktípusa és a performativitás jelensége közötti különbözőséget. Ugyanakkor 

talán félreértésre adhat okot a „hic et nunc” (itt és most) kifejezés használata. Ezt a kifejezést 

Grotowski is használja, nem árt tehát közbevetőleg, rögtön tisztázni, hogy míg Fischer-Lichte 

a fenti idézetben, jól láthatóan a performatív eseményen résztvevők helyzetének és közös 

aktivitásának egyszeriségét és pillanatnyiságát kívánja kifejezni vele, addig Grotowski – mint 

az előző fejezetünkben láthattuk – ugyanezt a latin formulát a színészi cselekvés újra-

megszületésére alkalmazza.  

Ha a színész megelégszik a szerep magyarázatával, mindig tudni fogja, hol kell leülnie vagy 

felkiáltania. A próbák kezdetén rendszerint asszociációk ébrednek, de húsz előadás után már 

semmi sem marad. A játék teljesen mechanikussá válik. 

Hogy ezt elkerülhesse, a színésznek, mint a zenésznek is, partitúrára van szüksége. A zenész 

partitúrája hangjegyekből áll. A színház: találkozás. A színész partitúrája tehát az emberi 

kapcsolatok elemeiből épül, „adj és végy”! Végy más embereket, és állítsd szembe őket 

önmagaddal, saját élményeiddel és gondolataiddal, és adj nekik választ. Ezekben a bizonyos 

fokig mindig intim emberi találkozásokban folyamatosan megtalálható az adás és kapás 

eleme. Ez a folyamat ismétlődik ugyan, de mindig Hic et Nunc azaz sohasem ugyanaz. 
187  

Folytatva azonban gondolatmenetünket, jelentős különbséget láthatunk abban is, hogy míg a 

performativitás „a szubjektum és objektum közötti dichotómiát olyan köztes viszonnyá 

alakítja, amelyben sem meghatározni, sem elválasztani nem lehet a két pozíciót”, addig a 

szegény színházban ez a dichotómia továbbra is fennáll, ahogyan ezt már az előző téma 

tárgyalásakor, mind térszervezési (fizikális), mind pedig a színész-néző viszony tartalmának 

vonatkozásában (pszichikai téren) kimutattuk. 
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Látható tehát, hogy a vizsgálati horizontunk tágításával a meghatározó sajátosságok közötti 

különbségek nemhogy csökkennének, de egyre erőteljesebben mutatkoznak meg. Semmi 

meglepőt nem találhatunk tehát abban sem, hogy e különbségek végül már teljesen ellentétes 

eredményre vezetnek. A performativitásra nézve ezt a végeredményt Fischer-Lichte a 

következőképpen fogalmazza meg: 

Ebből a szempontból az előadás egyaránt tekinthető életnek és az élet modelljének. Egyfelől 

maga az élet, hiszen ténylegesen felhasználja a résztvevők, a játékosok és a nézők életének 

idejét, és alkalmat ad arra, hogy folyamatosan létrehozzák önmagukat. Másfelől az élet 

modellje, hiszen a résztvevők figyelme ezekre a különös intenzitással és feltűnően végbemenő 

folyamatokra irányul, és így azokat sajátjaként veszi észre. Azaz a saját életünk mutatkozik 

meg, válik jelen idejűvé, és múlik el az előadásban. (…) 

Az előadásokat nem az emberi élet jelképének és leképezésének tekinti, hanem életnek és ezzel 

egyidejűleg az élet modelljének is. Megmutatja, hogy minden egyes résztvevőnek az és olyan 

az élete, ami és ahogy az előadásban lejátszódik, méghozzá nemcsak metaforikus, hanem szó 

szerinti értelemben is. Művészet nem hatolhat annál mélyebben az élet belsejébe, és aligha 

kerülhet annál közelebb az élethez, magához, mint azt az előadás teszi.  

A performativitás esztétikája tehát az életnek és a művészetnek ebben az 

összekapcsolódásában megy végbe, és arra irányul, hogy a világ ismét varázsossá váljon. 
188

  

 Nem egyszerű értelmezni a mondottakat. Egyrészt, mert az életnek és az élet modelljének 

ilyetén összemosása rendkívüli módon emlékeztet a játékosok és nézők társ-alkotókká, 

résztvevőkké való összemosására vagy a színpadi alaknak a színész test-fenoménjával való 

összemosására, stb. Küszöbhelyzet ez is, egy olyan – a korábban kimutatott 

küszöbhelyzetekből egyenesen következő – küszöbhelyzet, amely a performativitás jelensége 

részleteiből, alkotóelemeiből szükségszerűen adódik és a performativitás egészét jellemzi. Egy 

kétségtelenül koherens rendszer alapvető sajátossága tehát. Másrészt viszont, ha az 

indoklásokat megpróbáljuk a szegény színház színjátéktípusának viszonylatában értelmezni, 

meglepően azt látjuk, hogy az indoklások ugyanúgy igazak arra nézve is! Mert a szegény 

színház (nem fischer-lichtei értelemben vett) előadása ugyanúgy „felhasználja (…) a játékosok 

és a nézők életének idejét”, hiszen mind a színészek, mind pedig a nézők az előadáson való 

megjelenéssel töltik életüknek egy bizonyos szakaszát. S ugyanígy „az élet modellje, hiszen a 

résztvevők – ezesetben értsd: a nézők – figyelme ezekre a különös intenzitással és feltűnően 
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végbemenő folyamatokra irányul” vagyis magára a játékra, a színházi értelemben vett 

előadásra.  

Ám ez az ellentmondás (hogy tudniillik minden korábban kimutatott különbség ellenére most 

mégis azonosságot kapunk végeredményül) máris feloldódik, ha az így eltöltött életszakasz 

minőségét vizsgáljuk, ugyanis ekkor a performativitás esetében az „egyszerre (társ)alkotó is és 

a közös alkotás befogadója is a résztvevő, míg a szegény színház előadása esetében vagy 

alkotói, vagy befogadói a jelenlét minősége. S ugyanígy feloldódik az ellentmondás a második 

esetben is, amennyiben a „feltűnően végbemenő folyamatok” minőségét vesszük szemügyre, 

mert ezek a „folyamatok” a performativitás esetében az emergens jelenségek sorozatát, míg a 

szegény színház esetében a szerkezettel bíró játékot, az artefaktum megvalósítását, illetve 

annak befogadását jelentik. Kimondhatjuk tehát, hogy a látszólagos azonosság ellenére, a 

szegény színház és a performativitás különbözősége ezen a szinten is kimutatható. 

A fenti gondolatmenetben fellelhető „vagy–vagy” különbségtételnek az „is–is” viszonnyá 

alakítása, a dichotómiák érvénytelenítése, megszüntetése egyébként a perfomativitás egy 

eddig nem érintett alapgondolata. Sőt nem csupán az, de a „világ varázsossá válását” 

megalapozó axiómája és – mondhatni – filozófiai attitűdje is. S ezen a ponton érkeztünk meg 

a nézőhatást taglaló kérdéskörünk, s egyben egész részletező összehasonlításunk végső 

kérdéséhez, annak az általános célnak, funkciónak a vizsgálatához, amelyet a szegény színház 

illetve a performativitás az emberek életében betölthet, vagy be kíván tölteni.  

Amint az a legutóbbi idézetünk végén is olvasható, a performativitás, a dichotómiák 

érvénytelenítése révén – legalábbis Fischer-Lichte szerint – „varázsossá kívánja tenni a 

világot”. Ennek hogyanjával kapcsolatban is őt idézzük. 

Amire sok tudós hosszú ideig gondolni sem mert, vagy amit nem akart beismerni, és amit még 

ma is sok tudós vitat, azt a művészek már évtizedek óta ösztönösen érzik, s erre irányul 

művészi tevékenységük. Akcióik, performanszaik, installációik és a többi előadás is azt a titkos 

felismerést tették a maguk és a nézők számára megtapasztalható és átélhető dologgá, hogy 

semmi fölött sem rendelkezhetünk. Ezekben az esetekben a résztvevők mindkét csoportja 

megtapasztalhatta és átélhette a világ varázsos voltát, melynek következtében saját magát is a 

transzformáció folyamatában létezőnek, átmeneti lénynek tekinthette.  

Bár a performativitás esztétikája azzal teszi megtapasztalhatóvá és átélhetővé a világ ismételt 

varázsossá válását, hogy hangsúlyozza az önreferenciát és lemond a megértésről, 

lealacsonyítanánk, ha pusztán felvilágosodásellenes tendenciának tekintenénk. Miközben 



194 

 

megjelöli annak a felvilágosodásnak a határait, amely a világ megragadásának és leírásának 

céljából szükségesnek tarthatja a dichotomikus fogalompárokat, miközben lehetővé teszi, hogy 

az ember testesült szellemként mutatkozzon meg, egy „új” felvilágosodás hatásának bizonyul. 

Nem arra szólítja fel és ösztönzi az embert, hogy uralkodjon a (saját, illetve őt körülvevő) 

természeten. Inkább arra bátorítja, hogy próbáljon meg új (a „vagy-vagy” logikája helyett az 

„is-is” szerint működő) viszonyba kerülni önmagával és a világgal, továbbá próbáljon meg az 

életben is élni önnönmaga performálásának azokkal a módjaival, amelyekre a művészi 

előadásokban lát példát.
189

 
 

A világ varázsossá tételével szemben, a szegény színház, mondhatjuk, az egyes embernek a 

világban való jelenlétén szeretne változtatni. Nézőjének önmagával való szembesítése és egy 

kívánatos emberi normával való összevetésének inspirálása révén azt sugallja, hogy 

„változtasd meg önmagad!”. 

Kegyetlenség ez [ti. a színész önfeltárása] nem csak a színész, de a néző vonatkozásában is. A 

néző, tudatosan vagy öntudatlanul, de megérti, hogy mindez felhívás az ő számára is, hogy 

megtegye ugyanezt. Mindez gyakran ellenkezést vagy indignációt vált ki belőle, hiszen 

mindennapos törekvésünk éppen az igazság elrejtésére irányul. De nem csupán a világ előli 

elrejtésére, hanem önmagunk előtti elrejtésére is. Menekülni akarunk az igazság elől, és itt 

éppen arra invitálnak bennünket, hogy álljunk meg, és vessünk egy pillantást a dolgok 

mélyére. Attól tartunk, hogy Lót feleségéhez hasonlatosan, sóbálvánnyá dermedünk, ha 

megfordulunk. 
190     

Arra nézve pedig, hogy ez a folyamat valóban végbe is megy, elegendő csupán utalnunk Eric 

Bentley nyílt levelére illetve Flaszennek a szovjet tudósra vonatkozó visszaemlékezésére, 

amelyeket az előző fejezetünkben már idéztünk.
191

 

Vagyis a szegény színház hisz abban, hogy az ember változtathat önmagán, cselekedetein, 

egyszóval a világban való jelenlétének minőségén, s ezen keresztül talán egy kicsit a világon 

is, míg a performativitás nem hisz ennek a lehetőségében. Következésképpen arra inspirál, 

hogy résztvevője fogadja el a világot és önmagát olyannak amilyen, és elégedjék meg önmaga 

„performálásának” lehetőségével. Ez viszont már azt mutatja, hogy a művészetalkotás 

                                                 
189

  Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája, Balassi Kiadó, Budapest 2009. 286. oldal. 

190
  Lásd a 89. lábjegyzetünket! – Értelmező beszúrás tőlem. – A.V. 

191
  Lásd a 87. és 88. lábjegyzetünket! – A.V. 



195 

 

attitűdjei nemhogy különbözőek, de merőben ellentétesek egymással. Mindez összefoglalva 

jelenik meg Flaszennek egy 1967-ben született írásában: 

Tevékenységünk a színház archaikus értékeinek megújítására tett kísérletként értelmezhető. 

Nem vagyunk „modernek” – inkább ellenkezőleg, teljességgel tradicionálisak vagyunk. 

Tréfásan szólván, nem „élcsapat”, hanem „hátvéd” vagyunk. Néha a múlt dolgai a 

legmeglepőbbek. S minél hatásosabbak újdonságként, annál nagyobb és mélyebb az idő kútja, 

amely elválaszt bennünket tőlük.
192

  

Végkövetkeztetésül kijelenthetjük tehát, hogy a szegény színház és a performativitás között, 

nem csupán alkotóelemeik, rész-jelenségeik esetében tudtunk mérvadó különbségeket 

kimutatni, hanem esztétikai alapjaik és művészetfilozófiai gyökereik tekintetében is. Vagyis a 

szegény színház színjátéktípusának és a performativitás jelenségének 

megkülönböztethetőségét és megkülönböztetendőségét egyaránt bizonyítottnak vehetjük. 

 

III.4. Három tényezőben gondolkodva 

 

Részletező összehasonlításunkban kimutattuk immár, hogy a szegény színház nem tekinthető 

performatív jelenségnek, következésképpen a hagyományos színjátéki világ meghaladásának 

nem egyetlen lehetősége a performativitás. Ebből eredően viszont el kell helyeznünk a 

szegény színházat ebben az általánosabb horizontban is. Fejezetünk lezárásaként tehát ennek a 

feladatnak kívánok eleget tenni. 

Kiindulási pontnak tekintsük azt, hogy a kötet szerzője a performativitás megjelenését egy „új 

felvilágosodás” kezdetének tekinti, amelynek lényege, hogy a felvilágosodásnak köszönhető, 

dichotómikus „vagy-vagy” szemléletet az „új felvilágosodás” az „is-is” szemléletre cseréli fel. 

Ezzel azonban filozófiai síkra terel egy – véleményem szerint – szakmai, művészetelméleti 

kérdést. Mert – bár valószínűleg ennek a váltásnak megvannak a filozófiai dimenziói is – 

tárgyunkhoz elsősorban művészetelméleti szempontból való vizsgálata kapcsolódik, ezen az 

úton kell tehát tovább haladnunk. 
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Azt gondolom ugyanis, hogy a színház, a színjáték, mint a cselekvés művészete, mindig is a 

„vagy-vagy” művészete volt. A felvilágosodás előtt és után is az volt, és – remélhetőleg – az 

„új felvilágosodás” után is az marad. Cselekedni vagy nem cselekedni ugyanis nem lehet „is- 

is” módon, csakis vagy cselekedni, vagy nem cselekedni lehet. S ennek a vagy-vagy 

helyzetnek az eldöntése és a döntés következményei adják a drámai helyzetet (függetlenül 

attól, hogy a színjáték drámát dolgoz-e fel vagy más módon születik meg). Vagyis 

leszögezhetjük, hogy a színjáték drámaiságának alapja éppen ez a vagy-vagy, és mindjárt 

hozzátehetjük azt is, hogy ez a drámaiság nem kor, filozófia vagy stílus függvénye.  

Láttuk azonban, hogy a performatív esemény is cselekvések sorozatából, azok által hozza létre 

saját lételemét, az autopoetikus feedback szalagot, s teszi ez által meghatározóvá az „is-is” 

szemléletet, ám ezek vagy nem színjátéki cselekvések, vagy ha azoknak tekintjük őket, akkor 

újra kell definiálnunk a színjáték fogalmát. Utóbbi esetben elkerülhetetlen lenne újra 

megvonni azt a határt, amely fogalmilag kijelöli, hogy miért és meddig színjáték valami, 

illetve miért és honnantól valami más: esemény, történés (happening), önkifejezés, „civil” 

emberi megnyilvánulás (akció) vagy valaminek a bemutatása, nyilvánossá tétele, „előadása” 

(performance). Arról nem is beszélve most, hogy ebben az esetben is tovább kellene 

vizsgálnunk a performatív elemeket használó színjátékok „határeseteivel”, amelyeknek a 

performanszoktól, stb. való elkülönítését – talán nem is véletlenül? – Fischer Lichte is 

elodázta. Egy új ontológia megalkotására viszont esetünkben gondolni is dőreség lenne. Tehát 

egyrészt a dolog lehetetlensége okán is, másrészt azért is, mert nem vagyok róla 

meggyőződve, hogy a meglévő ontológia leváltása szükséges lenne, a továbbiakban a 

hagyományos színház, a szegény színház és a performativitás egymáshoz való viszonyának 

felvázolásakor, ennek a meglévő ontológiának az elveit fogom használni. Ennek megfelelően 

tehát – ahogyan azt már a korábbiakban is felvillantottuk egyszer –, azt tekintem 

műalkotásnak, amelynek tudatos alkotója (és ebből a tudatosságból eredően rögzített 

szerkezete, strukturáltsága, azonos jelentéssel megismételhető formája van, egyszóval 

artefaktum) valamint tudatos befogadója is van. Színjátéknak pedig – Bécsy Tamás, 

lényegében Eric Bentleyével megegyező meghatározásának megfelelően – azt a jelenséget 

tekintem, amelynek során valaki olyan valakit játszik, aki nem ő, s ezt a játékot valaki nézi, 

amely esetben tehát a színpadi alak megléte és a színésznek a nézőtől való (fogalmi, 

funkcionális) elkülönítése tehát egyaránt kritérium. 

A fentiek indoklása és meghatározása után lépjünk túl tehát a „hagyományos színház-

performativitás” szembeállítás gondolatmenetén, és térjünk rá annak felvázolására, hogy 
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milyen viszonyok a meghatározóak a hagyományos színjáték, a színházi szertartás és a 

performativitás világa között! Ennek meghatározásához vizsgálnunk kell (1) az adott jelenség 

drámaiságát, mert mint láttuk a „vagy-vagy” és az „is-is” szemlélet különbözősége jelentős 

eltérések forrása. Másrészt (2) vizsgálnunk kell az adott jelenség artefaktum mivoltát és 

jelentésességét is, hiszen a korábbiak alapján bizonyosra kell vennünk a jelentős 

különbségeket e tekintetben is, valamint vizsgálnunk kell (3) a jelenségen belül fellelhető 

színész-néző viszonyt is, hiszen Bécsy Tamás és Eric Bentley definíciói alapján e kettő 

elkülönítése lényeges kritériuma a színjátéknak. Ide tartozhatna még negyedikként a 

jelenségeken belüli interaktív viszonyok vizsgálata is, ezt azonban dolgozatom elején már 

vázoltam, így az ott mondottakat már nem szükséges megismételnünk. Azzal kiegészítve 

viszont, ez a három szempont elegendően átfogja mindhárom jelenség legfontosabb 

sajátosságainak összességét, nem tűnik szükségesnek, hogy az alapvető viszonyok 

felvázolásához egyéb, részletezőbb szempontokat is megvizsgáljunk, mint ahogyan tettük azt 

korábban pl. az improvizáció vonatkozásában. Az elégséges szempontrendszer meghatározása 

után tehát vegyük sorra ezeket: 

 

III.4.1.  A drámaiság kérdése 

E tekintetben a hagyományos színház színjátéka természetesen minden tekintetben megfelel a 

hagyományos nézeteknek. Drámaiságát abból nyeri, hogy a játékban ábrázolja azokat a 

döntéshelyzeteket (a klasszikus dramaturgia fogalmával élve: élettényeket), amelyek az 

embert a „vagy-vagy” döntésére kényszerítik. Fontos azonban hangsúlyoznunk az „ábrázolja” 

kifejezés jelentőségét, mivel ez nem csak azt mutatja meg, hogy a döntéshelyzet a színpadi 

szituációban ábrázolódik, de azt is kifejezi, hogy a döntéshelyzetbe kerülő „ember” sem valós 

személy, hanem a fiktív alak, tehát maga is ábrázolódik. Ez pedig azt jelenti, hogy az előadás 

(ábrázolás) során sem a színész, sem a néző nem kerül közvetlenül ebbe a döntéshelyzetbe, 

„csupán” megalkotja, ábrázolja, illetve megszemléli azt. A lényeg ezesetben az, hogy a 

színész, mint magánember, mint önálló személyiség nem kerül közvetlenül az ábrázolt 

döntéshelyzetbe. S ugyanígy, a néző sem kerül közvetlenül ebbe a szituációba, szemlélője 

csupán és (amint egyébként a színész-magánember is) kívülállóként formálhat véleményt a 

látottakról. Ez pedig jól kitapinthatóan bizonyos passzivitást tesz lehetővé számára, mert bár 

mindenképpen (az átélő-átlényegülő játékmód esetében az azonosulással, az elidegenítő 

játékmód esetében pedig racionális úton) inspirációt kap az állásfoglalásra, ez az állásfoglalás 

szükségszerűen „a kívülálló” állásfoglalása lesz. 
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Lényegében ezt a „kívülállást” számolja fel a szegény színház szertartása azzal, hogy a „vagy-

vagy” döntését, azaz a drámaiságot a színészre és a nézőre helyezi át. Amint láttuk, a szegény 

színház egy értékrend-különbséget ábrázol. Ennek a tartalmi világnak a megjelenítésében a 

szerep – mint már tisztáztuk – úgy válik sebészkéssé a színész számára, hogy a játék 

helyzeteiben feltárja és bevallja saját, legmélyebb motivációit, vagyis mint ember, mint 

személyiség, érintetté válik a folyamatban: döntenie kell, hogy meghozza-e ezt az áldozatot 

vagy sem, s mivel színész, és a játékhoz színjátéki cselekvéseire van szükség, lemond a meg-

nem-tevés jogáról. De közvetlenül érintetté válik a néző is, hiszen látva az értéknormát, s 

szembesülve saját viselkedési modelljeinek a normához viszonyított gyarlóságával, döntenie 

kell: vagy közelíteni kíván a látott normához, vagy megelégszik eddigi életének gyakorlatával, 

immár annak tökéletlensége tudatában is. Nehéz döntés ez, nem csoda, hogy Grotowski Lót 

feleségének sóbálvánnyá válását emlegeti ezzel kapcsolatban, s persze nyilván akad is néző, 

aki kitér a kihívás elől, ám ez mit sem változtat azon, hogy a színészhez hasonlóan a néző is 

közvetlenül a „vagy-vagy” drámai döntéshelyzetébe kerül. S ez a közvetlen érintettség az a 

különbség, amely a szegény színház szertartásának drámaisága és a hagyományos színház 

színjátékának drámaisága között fennáll, noha a drámaiság mindkét színjátéki világnak 

egyképpen sajátja marad. 

Nem ez a helyzet viszont a performativitás esetében, hiszen amint megállapítottuk, az a 

„vagy-vagy” dichotómiát az „is-is” elasztikusságára változtatja. Márpedig, ha valami ilyen is 

meg olyan is, meg amolyan is lehet, az elképzelhetően képes megmutatni a világ varázsos 

sokféleségét, ám erős valószínűséggel – talán mondhatni: bizonyosan – elveszíti a 

drámaiságát, feltéve, hogy a terminust szigorúan szakmai értelemben használjuk. A 

performativitás játékosa ugyanis sem közvetve (fiktív alakként), sem közvetlenül nem 

kerül(het) drámai értelemben vett döntéshelyzetbe. Egyrészt, mert a performatív esemény 

emergens jellegénél fogva nem hoz(hat) létre fiktív drámai szituációt, s önreferencialitása sem 

alkot fiktív alakot, amelynek ebben a drámai szituációban döntenie kellene. Másrészt, 

ugyancsak az esemény emergenciája miatt nem manifesztálódhat a szegény színház 

szertartásának értékrend-különbsége sem (hiszen ez már önmagában is a „vagy-vagy” 

dichotóma visszaállítása lenne), s önreferencialitása okán maga a performer sem arra 

vállalkozik, hogy feltárja, hanem arra, hogy megmutassa és „testesült szellemmé” emelje 

önmagát. Ha pedig, a mondottak szerint, az „is-is” szemléletből eredően, a performatív 

esemény nem rendelkezik drámai tartalmú helyzettel, s játékosa sem közvetve, sem 

közvetlenül nem kerül(het) döntéshelyzetbe, az esemény nézője számára sem adott ugyanez a 
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lehetőség. Dönteni persze dönthet mindkettő, például arról, hogy mint performer 

megvalósítja-e az eseményt vagy sem, vagy mint jelenlévő részt vesz-e abban vagy sem, 

illetve, hogy mi módon reagálnak egymás cselekvéseire, stb., ám ezek a döntések 

nyilvánvalóan nem drámai minőséget hordozó elhatározások.  

A hagyományos színjáték tehát ábrázolja a világ drámai helyzeteit és alkotóját/befogadóját 

csak közvetve készteti az azokkal kapcsolatos állásfoglalásra; a szegény színház szertartása – 

megőrizve a döntéshelyzetek drámaiságát – közvetlenül megtapasztalhatóvá teszi azt a 

színész/néző számára; a performativitás viszont sem játékosa, sem résztvevője irányában nem 

támaszt ilyen követelményeket, nem biztosítja ennek lehetőségét, hanem mindezt a közösségi 

cselekvés és önmegmutatás élményével cseréli fel.  

S talán ez az a pont, ahol feltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy a fenti megállapítások (amint 

majd a továbbiak sem) nem kívánnak semmiféle értékítéletet, netán kritikai minősítést 

sugallni, csupán a sajátosságok jellegét és a köztük fellelhető különbözőségeket kívánják 

vázolni. Ennek közbevetésével tehát folytassuk áttekintésünket a következő kérdéskör 

tárgyalásával. 

 

III.4.2.  Az artefaktum 

A hagyományos színháznak nyilvánvalóan a lényegéhez tartozik, hogy előadást hoz létre, 

olyan artefaktumot tehát, amely strukturált, jelentéssel bíró, rögzített, és ennek köszönhetően 

azonos jelentéssel megismételhető. Strukturáltságáról elmondható, hogy szerkezete általában 

követi egy előzetesen létező anyag (legtöbbször dráma) szerkezetét. Még akkor is így van ez, 

ha a dráma szöveganyagában vagy dramaturgiai szerkezetében a színrevitel kisebb-nagyobb 

változtatásokat végez. Ezek a dramaturgiai beavatkozások ugyanis – az átírást kivéve – nem 

változtatják meg a drámai szerkezet lényegét, hanem – az érthetőség, a korszerűség, a 

szereposztás, stb. érdekében – korrigálják csupán. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy 

az előadás struktúrájának csak egyik összetevője ez a dramaturgiai szerkezet, a másik, s talán 

még fontosabb összetevője a színrevitel során alakul ki és kerül rögzítésre. Ennek a 

rögzítménynek köszönhető a struktúra állandósága, vagyis az előadás azonos jelentéssel 

történő megismételhetősége. A hagyományos színház által létrehozott artfaktum 

strukturáltságát és azonos jelentéssel történő megismételhetőségét tehát egy előzetesen 

kidolgozott és előzetesen rögzített szerkezet biztosítja, és az előadás megismétlése ennek a 

szerkezetnek a reprodukálását jelenti. 
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A szegény színház esetében is artefaktum jön létre, következésképpen a színházi szertartás 

vonatkozásában is elmondható, hogy strukturált, jelentéssel bíró, rögzített és azonos 

jelentéssel megismételhető. Csakhogy ezesetben minden másként valósul meg, mint a 

hagyományos színjátékban. A legszembetűnőbb mindjárt az előzetesen létező drámai 

szerkezet megszüntetése és a sajátos tartalmi céloknak megfelelő átalakítása, illetve ilyen 

előzetes drámai anyag nélkül, a sajátos tartalmi célokhoz saját szerkezet létrehozása. A 

tartalmi célok mellett az improvizációs játékmód is alapvetően befolyásolja az előadás-

szertartás szerkezetét, amennyiben a játékanyag létrejöttének és az előadás azonos jelentéssel 

történő megismételhetőségének is kulcsává teszi a próbák során kialakuló partitúrát. Ennek a 

személyes, illetve az előadás egészét érintő partitúrának köszönhetően sem a színészi játék, 

sem az előadás egésze nem előzetesen kidolgozott és rögzített játékelemek reprodukciója, 

hanem a „megismétlés” során újra és újra, de azonos jelentéssel és hatással megszülető 

cselekvés. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományos színjáték reprodukálódó artefaktumával 

szemben a szegény színház egy sajátos „újraalkotódó” artefaktumot hoz létre. 

Merőben más a performativitás esete, mivel minden téren ellentétes a megelőzőekkel. Mint 

láttuk, a performatív esemény nem hoz létre artefaktumot, sőt arra törekszik, hogy az esemény 

ne váljék artefaktummá. Ennek következtében strukturálás helyett dekonstrukcióra, azonos 

jelentés helyett deszemiotizációra és önreferencialitásra, rögzítés helyett a váratlanságra és 

megismételhetőség helyett az egyszeriségre és egyediségre törekszik. Ilyenformán mind a 

hagyományos színjátékhoz, mind pedig a színházi szertartáshoz való viszonya nyilvánvaló. 

 

III.4.3.  A színész-néző viszony 

Amint azt már fejezetünk elején, az interakciós viszonyok áttekintésekor kifejtettük, a 

hagyományos színjátékot az alkotó és a befogadó, vagyis a színész és a néző teljes 

elkülönítése jellemzi. S ez a teljes elkülönítettség független attól, hogy a színész – akár 

tevőlegesen is – tudomásul veszi-e a néző jelenlétét, vagy – természetesen csupán alkotói 

minőségében – nem. Az előbbi esetben ugyanis a tudomásulvétel sem szünteti meg az 

elkülönítést: a színész, illetve a színpadi alak szól ilyenkor a nézőhöz, az utóbbi esetben pedig 

még a pillanatnyi kommunikációról sem lehet szó. De független ez az elkülönítettség a 

nézőnek a játékba való beavatkozásától is. A közönség bevonása esetén ugyanis megszűnik az 

alkotó/befogadó szétválasztása, s ennek következtében – a hagyományos művészetelmélet 

értelmében – megszűnik maga a műalkotás léte is, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a 

műalkotás erre az időszakra „szünetel”, s helyette, a mondott időszakban „valami más” 
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történik: egy performatív esemény zajlik valójában. Az előadás által nem szándékolt nézői 

beavatkozás esetén pedig az előadás „szünetelése”, megszakadása nyilvánvaló. Vagyis a nézői 

beavatkozást egyik esetben sem tekinthetjük a műalkotás részének, hiszen megjelenésével 

éppen azt szünteti meg, aminek része lenne, s létrehoz egy „más valamit”, (a performatív 

jelenséget), amelynek alkotója és részese lesz. Összességében tehát kijelenthetjük, hogy a 

hagyományos színjáték alapvető sajátja a színészi (alkotói) és a nézői (befogadói) minőségek 

teljes elválasztása. 

Lényegében ugyanezt tapasztaljuk a szegény színház szertartása esetében is, már ami az 

alkotó és befogadó minőségek megkülönböztetésének a tényét illeti. S ezen az sem változtat, 

hogy fejlődésének egy (korai) szakaszában a szegény színház is élt a közönségbevonás 

lehetőségével, mivel a későbbi kísérletek során, mint céljaival ellentétes hatást, elvetette, s az 

általunk végső formájának ismert utolsó produkciójában sem alkalmazta. Viszont, ugyanúgy, 

mint a megelőző szempontunk vizsgálata során is, ezen elkülönítés megvalósítási módjaiban 

már fontos differenciákat találunk. Ezek egyike, hogy a színész, noha tudomást vesz ugyan a 

nézőről, nem neki, hanem a jelenlétében játszik, nemhogy közvetlenül nem kommunikál tehát 

vele, hanem közvetve, a játék áttételén keresztül sem. S ez egy igen jelentős különbség a 

hagyományos színjátékhoz képest, ahol a játék, még a képzeletbeli negyedik fal mögött is, 

alapvetően a nézőnek szól, a néző számára, a nézőért van, s nem pedig „csupán” a 

jelenlétében. A másik különbség, a néző passzív szerepbe helyezése, illetve a két együttes 

rendezésének elve, amely a néző befogadói minőségének megőrzése mellett, jelenlétének 

jellegét változtatja meg, s ezáltal az előadás részesévé teszi a nézőt, szemben a hagyományos 

színház nézőjének kívülálló szemlélő mivoltával. 

A performatív esemény viszont megszünteti az alkotói és nézői minőségek elkülönítését. A 

performer a nézőt alkotótárssá avatva az esemény résztvevőjévé teszi, s ezáltal gyakorlatilag 

önmaga is a közösen generált esemény résztvevőjévé válik. Más kérdés, és nem befolyásolja a 

résztvevő minőségét az, hogy a néző/részvevő részvételének jellege mennyire közelít az 

alkotói minőséghez, hiszen ez csupán fokozati különbségeket jelent. Ráadásul a színész és 

néző szerepváltása, a néző alkotótárssá válása nem kísérőjelensége vagy következménye 

csupán a performativitásnak, hanem alapvető törekvése és létfeltétele. Ezzel máris előttünk áll 

a hagyományos színházzal és egyszersmind a szegény színházzal való merőben ellentétes 

sajátossága is. 
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Mármost, hármas szempontrendszerünk szerint felvázolva a hagyományos színház, a szegény 

színház és a performatív esemény közti viszonyok legfontosabbjait, azt kell látnunk, hogy a 

hagyományos színház és a szegény színház mindhárom esetben közelebbi „rokonságot” mutat 

egymással, mint a performativitással. Mint láttuk ugyanis, mindkettő megőrzi drámai jellegét, 

mindkettő jelentéssel bíró artefaktumot hoz létre annak összes lényeges argumentumával és 

mindkettő fenntartja az alkotói-befogadói minőségek elkülönítettségét. Ezzel szemben, 

mondhatni mindkettőtől „egyforma távolságra” áll a performativitás, mivel közte és a másik 

két jelenség között nem csupán megoldásbeli vagy minőségbeli különbségek, hanem alapvető 

differenciák állnak fenn, amennyiben a drámai jelleg megszüntetésére, az artefaktum 

létrejöttének megakadályozására és az alkotói-befogadói minőségek megkülönböztetésének 

felszámolására törekszik. 

Ha végezetül, a viszonyok felvázolása után, az eddig nem említett, performatív elemeket 

használó színjátékokat is megpróbáljuk beilleszteni rendszerünkbe, akkor azt mondhatjuk, 

hogy ezek határesetként valahol a hagyományos színjáték és a performativitás között 

helyezkedhetnek el. Sokkal többet azonban jelenleg nem állapíthatunk meg, s ennek két oka is 

van. Egyrészt az, hogy ezen előadások skálája igencsak széles; mondjuk egy wilsoni 

operarendezéstől egészen Handke Közönséggyalázásának előadásáig gyakorlatilag korlátlan a 

változatok száma. Vagyis az artefaktum minden ismérvét magán hordozó, sajátos stílusú és 

hatású színházi előadás, és a szövegében ugyan strukturált és rögzített anyag felhasználásával 

készült, ámde előadásában a nézői reakciók, beavatkozások által teljes mértékben 

meghatározott, performatív eseménnyé alakuló produkció között számtalan átmenet és 

variáció valósul(hat) meg, amely mind másképpen határozza meg az előadás drámaiságát és 

színész-néző viszonyainak sajátosságát is. Így az egyetlen, amit megállapíthatunk, hogy ahány 

produkció, annyiféle arány és változat. Másrészt ugyanez mondható el a nézői észlelést 

„köztes állapotba” juttató hatásmechanizmus alkalmazása okán is. A színpadi alak 

megjelenítése, valamint a színész saját teste és személyisége hangsúlyosságának váltogatása 

ugyanis szintén egy olyan tényező, amelynek gyakorisága, időtartama, ritmusa ugyancsak 

korlátlan variációs lehetőségekkel bír, s ezek szintén döntően befolyásolják mindhárom 

szempontunk szerinti megítélésünket. Tehát ismételten az „ahány produkció, annyiféle 

megoldás” általánosságához jutunk.  

Ezen határhelyzet megállapítása azonban éppen elegendő jelenleg ahhoz, hogy egésszé 

kerekítse a viszonyrendszer vázlatát, amelyet a hagyományos színjáték, a színházi szertartás 

és a performatív esemény között kívántunk felállítani egyrészt háromtényezőssé tágítva ezzel 
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a Fischer-Lichte által kétpólusúnak felfogott hagyományos színház – performativitás 

viszonyrendszert, másrészt pedig ezzel is bizonyítva eredeti tételünket, hogy a szegény 

színház szertartása nem sorolható a performatív jelenségek körébe. A performatív jelenségek 

további vizsgálata már nem tartozik bele vállalásunkba, aminthogy a performatív események 

és a performatív elemeket alkalmazó színjátékok ontológiájának vizsgálata is meghaladja 

ennek a dolgozatnak a lehetőségeit, kereteit s legfőképpen céljait. Ugyanakkor viszont 

elmondhatjuk, hogy a szegény színház jelenségének a performativitástól való elhatárolásával 

sikerült pontosabb képet adnunk a színházi szertartásról. A színjáték világa általános 

horizontjában elfoglalt helyének, sajátosságainak meghatározásával pedig, mind a 

hagyományos színjátékkal, mind a performativitással szembeni alternatív voltát bizonyítottuk, 

vagyis rávilágítottunk a Laboratórium színházi kutatásainak lényegi jelentőségére is.  
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I. AZ AKTÍV KULTÚRA ÚTJÁN 

 

 

I.1. Bevezető a fejezethez 

 

Mielőtt a Laboratórium parateatrális kutatásainak korszakát elkezdenénk áttekinteni, a 

kutatások tárgyára és sajátos formáira való tekintettel, szükséges a dolgozatunk bevezetőjében 

elmondottakhoz néhány újabb kiegészítést fűznünk. 

1.  

Legelsősorban azt kell tisztáznunk, hogy ebben a fejezetben – amely e kutatások történeti 

szemléletű felvázolását adja – valamint a kutatások teoretikájával foglalkozó, következő 

fejezetünkben is, kizárólag a parateatrális kutatásokra koncentrálunk, és figyelmen kívül 

hagyjuk a Laboratórium egyéb tevékenységeit. Azért fontos ezt előrebocsátani, mert a 

parateatrális tevékenység még hosszú évekig összekapcsolódott a színházi tevékenységgel, 

egészen konkrétan az „Apocalypsis cum Figuris” előadásaival. Hiszen, amint azt már a 

produkció tárgyalásakor is említettük, a harmadik változat bemutatója is összefüggésben állt 

egy parateatrális munkával.  

Továbbá azért is fontos ezt tisztáznunk, mert a Laboratórium egyes tagjai, különösen 

Zbigniew Cynkutis, ezen időszakban gyakorta végzett kifejezetten színházi tevékenységet és 
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ilyen jellegű oktatómunkát más színházak, iskolák, stb. felkérésére, amelyek történeti 

szempontból említendők lehetnének ugyan, ám a paraszínházi tevékenységhez nem 

kapcsolódnak, s ezért mi sem térünk ki rá. 

Ugyanakkor azért is indokolt ezt a szűkítést megtennünk, mert ennek a korszaknak már 

mondhatni a felénél elkezdődnek Grotowski saját kutatásai a „Források Színháza” területén, 

amelyeket már nem a Laboratórium munkatársaival, és – bár a Laboratórium keretein belül, de 

– a parateatrális kutatásoktól elkülönülten, azokkal párhuzamosan folytat. Ahogyan pedig azt 

a dolgozat általános bevezetőjében is jeleztük, ezekre a kutatásokra külön, a Grotowski 

személyes kutatásait áttekintő fejezetünkben térünk majd ki. 

2.  

Azt is előre kell bocsátanunk, hogy – amint a színházi szakasz történetét is a tizenegy 

legfontosabb produkció segítségével vázoltuk fel – ebben a fejezetünkben csupán a 

legfontosabb kutatási projekteket van módunkban figyelembe venni. A történeti szempontból 

jelentős és teoretikai szempontból releváns projektekre való szűkítésünknek részben 

terjedelmi okai vannak, de fontos szempont volt az is, hogy az alapvető projektek az évek 

során variánsokat szültek vagy eltűntek egy időre, majd később – egy másik projekt egyik 

elemeként vagy önállóan – újra felbukkantak. (Hogy ezt csupán egyetlen példával 

illusztráljuk, Cynkutis kezdeti projektje, az „Események analizációja” (Analiza zdarzenia) már 

a kezdeti időkben, 1973-ban megszületik, majd egy hosszabb szünet után, 1979-ben, „Az 

események metodológiája” (Methodology of Events) címen, egy késői változata is 

megjelenik, amelyen magamnak is volt alkalmam részt venni. Mindezek pontos követése 

viszont nem csak meghaladná e dolgozat kereteit, de tematikai szempontból sem lenne 

szerencsés, mert a számos részlet és változat meglehetősen összekuszálná azt a kitapintható 

ívet, amelyet a kutatások leírtak, s amelyet szándékunk szerint bemutatni igyekszünk. 

Ugyanebből az okból bizonyos releváns projektek tárgyalását sem terjesztjük ki azok teljes 

időtartamára, csupán addig követjük figyelemmel őket, amíg a kutatások „fővonalában” 

jelentőséggel bírnak. Ilyen például a „Virrasztás” (Czuwanie, Vigil) címet viselő projekt, 

amely az „Emberek fája” (Drzewa Ludzi, Tree of People) létrejötte után is folytatódott, ám az 

utóbbi 1979-es kezdetekor mi az utóbbi tárgyalására váltunk majd át, függetlenül attól, hogy 

Zmysłowski a „Virrasztás”-t még évekig, egészen sajnálatos betegségéig folytatta, jórészt az 



209 

 

Egyesült Államokban. Annak érdekében tehát, hogy a történeti folyamatot minél tisztábban 

tudjuk érzékeltetni, az ehhez hasonló párhuzamosságokat nem vesszük figyelembe. 

3.  

Harmadikként egy fontos metodikai kérdést, az események rögzítésével kapcsolatos 

problémakört kell még megemlítenünk. A legfontosabb projektek ismertetésekor ugyanis 

elkerülhetetlen lesz, hogy ezekről némi leírást is adjunk, s ilyenek szerencsére bőségesen 

állnak rendelkezésre. Az események lejegyzései ugyanakkor meglehetősen sokfélék. Vannak 

inkább tényszerűségre törekvőek – amelyek szükségszerűen adósak maradnak az esemény 

hangulatával, érzelmi tartalmaival –, s vannak, amelyek inkább erre az érzelmi-hangulati 

tartalomra koncentrálók – amelyek ennélfogva szükségszerűen töredékesebbek. Magával a 

lejegyzés problémájával is több tanulmány, felszólalás foglalkozik. Ennek lényege abban áll, 

hogy az eseményeken csak résztvevőként lehetett jelen lenni, ahol így a lejegyzés 

nyilvánvalóan lehetetlen volt. Az utólagos leírás pedig – akár tényszerű, akár hangulati-

érzelmi emlékeket rögzít – mindenképpen szubjektív anyag, könnyen csúszik misztikumba 

(vagy annak tűnő gondolatmenetbe), esetleg banalitásba (vagy banálisnak tűnő leírásba). 

Ezeket a lejegyzéseket, mivel közlésük elkerülhetetlennek tűnik, azzal adjuk közre tehát, hogy 

a leírás ismertetése mindenkor csupán az események vagy hatások valamelyes 

megismertetését célozza, s még csak sugallni sem kíván bármiféle értékítéletet vagy 

minősítést az eseménnyel kapcsolatban. 

Mindezeket előrebocsátva elkezdhetjük immár a Laboratórium parateatrális kutatásai 

történetének felvázolását. 

 

I.2. A színház elhagyása 

 

Mivel a színházi improvizáció metodikájának felvázolásakor csak az improvizáció legfőbb 

aspektusait, a próba- és előadásmetodikai valamint taníthatóságának/tanulhatóságának 

alapkérdéseit volt módunkban vizsgálni, részletesebb, technikai jellegű sajátosságaiban nem 

mélyülhettünk el. (Ez egyébként is már inkább gyakorlati természetű kérdés, verbális kifejtése 

nem is mindig lehetséges, és nem is feltétlenül hasznos.) Így nem említettük azt sem – s itt is 

csak, mint gondolati kiindulásul szolgáló példát hozzuk fel –, hogy az improvizáció egyik 
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legfőbb feltétele az aktív állapotban való folyamatos cselekvés, az organikus folyamat 

megszakítatlansága. Amiből az következik, hogy ha az adott organikus folyamat „kiürülni”, 

elhalni látszik, a színész célja-feladata nem az elhaló folyamat „életben tartása”, hanem az 

olyan csírák, lehetőségek utáni kutatás, amelyek egy újabb, egy friss impulzusokat rejtő 

organikus folyamattal cserélhetik fel a kiürülő, de még létező folyamatot. Ennek az elvnek egy 

magasabb szinten történő megjelenését és megvalósulását láthatjuk a korszakváltásban is. 

Természetes tehát, hogy a változtatás elhatározása hosszasan érlelődött már a produkció 

bemutatója előtt is. Aminthogy az is természetes, hogy a bejelentést követően még évekig 

folyt a munka az előadáson is, s mire az eljutott a végleges, harmadik változatához, a 

parateatrális kísérletek is szilárd alapokon folytak tovább. Azt kell látnunk tehát, hogy a 

színház elhagyása nem egy cezúra, nem egy pontosan meghatározott időponttal jelölhető 

állomás volt a Laboratórium tevékenységében, hanem önmagában is egy több évet felölelő 

folyamat. A parateatrális tevékenység áttekintését tehát mindenképpen ezen átmenetnek az 

ismertetésével kell kezdenünk. 

 

I.2.1. Az utolsó bemutató előtt 

Ahogyan azt már az „Apocalypsis cum Figuris” ismertetésekor is említettük, Grotowski 

számára komoly terhet jelentett, hogy az akkor még készülőfélben lévő, új produkcióval felül 

kell múlnia az „Állhatatos herceg” eredményeit, hogy a társulatnak meg kell haladnia a 

kutatás minden eddigi felfedezését. Ez azonban nem csak egy, később termékenynek 

bizonyuló alkotói krízishez vezetett, de egyenesen vezetett annak a végiggondolásához is, 

hogy, ha mindez – tudniillik a teljes összegzés – sikerrel jár, az út véget ér, a továbbiakban 

már csak a korábbiak megismétlése következhetne, ami pedig ellentétes lenne a korábban 

felfedezett és megfogalmazott elvekkel. Grotowskiban tehát kezd megfogalmazódni az 

elhatározás, amelyről Flaszentől kapunk konkrét információt: 

Bizonyos volt számára, és ezt nekem egyenesen meg is mondta, hogy az új produkció az utolsó 

lesz.
193

  

Ugyanakkor a döntés megérlelődésében mélyebb szakmai megfontolásoknak is szerepük volt. 

Mindaz, amit a társulat és Grotowski személyesen is a korábbi évek kísérletei és produkciói 

                                                 
193

 Judwik Flaszen: „Grotowski Ludens” – A Játékos Grotowski – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company – 

Ikarus Publishers Enterprising 2010. 242. oldal. 



211 

 

révén a felszínre hoztak és megalkottak, egyre inkább nyilvánvalóvá tették a színház, mint 

művészet, korlátainak valóban korlátozó voltát. Az önleleplezés aktusa, amelyet a totális 

cselekvés kapcsán említettünk, a színészi cselekvésben egyre nyilvánvalóbban hangsúlyozta 

ki annak emberi cselekvés jellegét. A színészi játékmódot egyre inkább csak azért lehetett a 

színész cselekvésének tekinteni, mert az színházi körülmények között, közönség jelenlétében 

zajlott le. Másrészt pedig – ahogyan ezt is említettük – az előadások már érezhetően nem „a 

közönséghez”, a nézők összességéhez szóltak, hanem az egyes emberekhez, vagyis a nézőt is 

csupán azért lehetett „nézőnek” tekinteni, mert egy színházi szertartás alkalmával és fizikailag 

passzívan volt jelen. A „színész” és „néző” fogalmak tehát egyaránt kezdtek formálissá válni, 

használatukat egyre inkább csupán a színházi viszonyrendszer és terminológia indokolta, 

valós tartalmuk azonban fokozatosan a „valódi önmagunk bevallásának aktusává” változott, 

azzal az egyetlen különbséggel, hogy ugyanazt az aktust az egyik ember fizikailag is 

cselekvően, míg a másik csupán lelki-pszichikai cselekvésként végzi – lényegében csupán a 

színházi viszonyok meglétéből következően. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi lehetséges, ha 

ezek a viszonyok nem kényszerítik ki ezt a megkülönböztetést? Mi van a színház határain túl? 

Némi kitérőként visszatérve még egy gondolat erejéig az „Apocalipsis cum Figuris”-hoz, itt 

kell megjegyeznünk, hogy a produkció további bemutatóin való munkának is lényegében ez a 

gondolatmenet volt az alapvető magva: meddig lehet ezt a sajátosságot kristályosítani a 

színház határain belül? Mit lehet még eliminálni a színjátékból, mennyire lehet tisztán emberi 

cselekvéssé redukálni úgy, hogy azért még mindig színház maradjon? Így született meg a 

második, majd harmadik változat, s ez indokolja azt is, hogy az utóbbit valóban a szegény 

színház végső változatának mondhatjuk: a színjáték ontológiai korlátain belül, anélkül, hogy 

egy más minőségbe lépnénk át, már nem lehetett tovább menni. Amikorra viszont ez világossá 

vált, addigra a kutatások új iránya már javában folyt, így az improvizációval kapcsolatos 

példánkban említett „organikus folyamat” fennmaradt. 

A kérdés tehát adva volt: Mi van a színház határain túl? Mi lehetséges akkor, ha a hétköznapi 

álarcok levételének aktusát nem csupán a jelenlévők egyik csoportja végzi érzékelhető 

cselekvések által, hanem valamennyi jelenlévő? Hogyan lehetséges egy ilyen találkozást 

előidézni, milyen inspiráció kell az embernek ahhoz, hogy ezt megtegye?... – és lehetne 

sorolni tovább a kérdéseket. Mindez azonban ekkoriban még nem fogalmazódott meg ilyen 

tisztán. Több mint egy évtized kutatásai kellettek a feltárásukhoz és megválaszolásukhoz, s 

egyelőre csupán annyit bizonyítanak, hogy ebben a horizontban tág kutatási perspektívák 
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rejlenek. Vagyis mindaz, amit mi most logikusan levezethettünk, nem csupán a társulat többi 

tagjában, de magában Grotowskiban is csupán egy sejtés volt, egy újabb kihívás érzete. Most 

csupán annak érdekében említettük meg, hogy levonhassuk azt a következtetést, hogy 

Grotowski nem azért kezdett bele a parateatrális kutatásokba, mert a színház már nem 

érdekelte, hanem azért, mert már más érintette meg, s ez a még megfogalmazatlan „más” 

szükségszerűen következett (egyebek mellett) a színházi kutatásokból (is). Még a 

megfogalmazódásához is hosszú hónapok vezetnek el. Most ezekre térünk rá. 

 

I.2.2. Az „átalakulások éve” – 1970 

Nagyjából egy évvel az „Apocalypsis cum Figuris” első változatának bemutatása után, az 

egyik előadást követően Grotowski a lengyel sajtó kulturális rovatvezetőivel találkozott a 

wrocławi városházán, ahol, többek között, a következőket mondta: 

Színház utáni korban élünk. Ami következik, az nem a színház egy új korszaka lesz, hanem 

valami más, ami betölti majd a színház helyét.
194

  

A későbbi parateatrális kutatások tehát még mindig csak, mint „valami más” fogalmazódnak 

meg. Ez viszont kevésnek bizonyult ahhoz, hogy új irányt szabjon a Laboratórium 

tevékenységének, s ahogyan Flaszen emlékszik erre az időre, a társulat tagjai Lenin szavaival 

tréfálkozva kérdezték önmaguktól: „Mi a teendő?”  

Tudvalévő, hogy korábban egy bizonytalan helyzetű színházi szervezet keretei között 

tevékenykedtünk, majd 1970 után egy parateatrális kvázi-szervezet bizonytalan jövőjű és 

alakzatú keretei közé kerültünk. 

Grotowskit folyamatosan gyötörték a különböző aggodalmak, elsősorban természetesen az 

alkotó jellegűek. Félt a terméketlenségtől. Hogyan tovább? 
195

 

Grotowski később a vajúdásnak erre a korszakára így emlékezett vissza: 

Az az időszak volt ez, amikor a tehetetlenség, a természetes tehetetlenség, amely az embernek 

veleszületett tulajdonsága, az ismeretlentől való félelem, az érzés, hogy elhagyunk egy szférát, 

a jól megtanult, klasszikus diszciplínák közegét, őrjítő volt… hogy esetleg rossz vége lesz… ez 
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volt az oka annak, hogy semmit nem tudtam tovább folytatni. Tudtam, hogy egy nagyszerű 

fejezetet zártam le, de nem volt elegendő erőm és bátorságom, hogy az újat megnyissam. Mit 

lehet ilyenkor tenni? Lehet tovább erőszakolni a régit, de ehhez igen erős ember kell, mert ez 

valami borzasztó dolog, mintha az ember egy rettentő terhet cipelne; vagy elrejtőzni, ami nem 

rossz megoldás, professzorrá, rektorrá válni, és létrehozni valamiféle extra-színiiskolát, még 

erre is gondoltam. Tudtam, mire volna szükség, és jó tanáccsal is tudtam szolgálni másoknak, 

amikor azt mondtam nekik, hogy menjenek el csavarogni. Aztán rájöttem, hogy mint már 

annyiszor életemben, éppen azt tanácsolom másoknak, amit nekem kellene megtennem. 
196

 
 

Az eset az 1970 júniusában-júliusában az Aix-en-Provance-ban tartott színházi műhelyen 

történt, ahol Grotowski valóban azt tanácsolta egy hallgatónak, hogy menjen csavarogni, majd 

valóban meg is fogadta a saját tanácsát, és a műhelymunka végeztével, haza sem térve 

Lengyelországba, egyenesen Indiába utazott. Hat hét múltán kezdődött a Laboratórium 

hatodik és egyben utolsó tisztán színházi turnéja a Közel-Keleten, s amikor Grotowski a 

shirazi repülőtéren csatlakozott a társulathoz, a saját munkatársai karnyújtásnyi távolságból 

sem ismerték fel.  

 Az egyébként anekdotikusnak is felfogható esemény szempontunkból viszont komoly 

aspektusokat is tartalmaz. Az „átváltozás” nem csupán erre az egyedi alkalomra szólt. 

Grotowski negyven kilót fogyott, telt arca beesetté vált, ettől kezdve farmert viselt, kigombolt 

ingben járt, szemüvegét kontaktlencsére cserélte, egész lényében megváltozott, s mindez 

csupán a látható jele volt a belső átalakulásnak, amely számunkra fontosabb.  

Az „Ünnep” felé vezető úton az egyénnek nem csak a hétköznapi maszkjaitól kell 

megszabadulnia, a „mindennapok színházának” maszkjaitól, de a gyakorló színész 

mesterégének minden tanult fogásától is. Az embernek ki kell törnie a saját páncéljából. Le 

kell fegyvereznie magát. És így, lefegyverzetten, szembe kell kerülnie a másik lefegyverzett 

emberrel. Félelem nélkül. Titkok nélkül. Teljes valójában. 

Grotowskinak az „Ünnep” című beszédéből való szavait részletezem, amelynek szövegét 

együtt szerkesztettem vele, mint tanácsadója és egyszerű írnoka a publikáció előtt. (…) Abból 

a jegyzetfüzetéből diktálta a gondolatait és azok kifejtését – amelyek egy új periódust nyitottak 

a Játékmetodikai Kutatóintézet halványuló történetében –, amelyet az utazása során írt tele. 
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Problémái adódtak az elolvasásukkal, mert kapkodva íródtak, talán egy ceruzacsonkkal. Egy 

vándor feljegyzései voltak azok, nem egy igazgatóé és módszertani kutatóé. 
197

 

Ez a programbeszéd – pontosabban a Flaszen által is említett, publikált változata – hamarosan 

részletesebben is vizsgálatunk tárgya lesz majd. Most csupán azért idéztük Flaszen 

visszaemlékezését, hogy érzékeltessük: Indiából valóban egy „új” Grotowski tért vissza, egy, 

a későbbiekre nézve meghatározó gondolatköteggel. Mielőtt azonban erre térnénk rá, két 

fontos eseményt kell még megemlítenünk, amelyek időben megelőzték az év végén elhangzó 

beszédet. Egészen pontosan mindkettő a most említett közel-keleti turné alatt történt. 

Az egyik ezek közül, hogy turné időtartama alatt Grotowski egy rövid látogatásra a kolumbiai 

Manizalesbe utazott, ahol tiszteletbeli elnökként részt vett a Latin-Amerika Fesztiválon, s az 

ott elmondott beszéde már világosan mutatja a színházi korszak lezárását. 

Az én életemben a jelenlegi 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 professzionalizmusban 

kerestem (de úgy, ahogy mi ezt értelmezzük: 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. Arról beszélek, ami volt,
198

 amit abban az életben kerestem… 

A fenti bevezető után, az előadásokból vett konkrét példák alapján elemezte a tréninggel, a 

rendező-színész viszonylattal, az egyéni és közösségi alkotással és egyéb kérdésekkel 

kapcsolatos elveket, majd kifejtette a Laboratóriumhoz, mint színházi környezethez és a 

lengyel hagyományokhoz való viszonyát, s végül így fejezte be előadását: 

Ha színházat akarnak csinálni, fel kell tenniük maguknak a kérdést: nélkülözhetetlen-e a 

színház az élethez? Nem, mint színház, nem, mint intézmény és épület és nem, mint 

foglalkozás; hanem mint közösségi hely. Igen, akkor bizonyára nélkülözhetetlen, ha azt a 
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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 igaz szerelem pillanataiban, akkor eljön az a pillanat, 

amikor már lehetetlen megmondani, hogy tudatosan, vagy öntudatlanul cselekszünk-e. 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 a test és a 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 csak egy szexuális gimnasztikát művel, egyénisége tudatra és testre 

bomlik, amelyben a test csak végrehajtja a tudat utasításait. Így hát visszajutunk a 

felosztottsághoz: test és lélek, tudat és tudatalatti, szex és ráció; az ellentéteket hosszan 

szaporíthatnánk. De végső soron ebből nem szűrhető le más, mint az a tapasztalat, hogy 

csupán önmagunk részeként cselekszünk. S aki természetének részeként cselekszik, az 

természetének részeként él. Így az élete töredékes marad. Alapjában tehát mindkét probléma – 

hogy ne rejtőzzünk el, és hogy ne legyünk megosztva – ugyanoda vezet. 
199

  

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy ebben a beszédben az álarcok levetésének korábban már 

említett kérdésköréhez immár a megosztottság nélkül való létezés kérdésköre is társul. Ez a 

két kérdéskör együttesen adja az aktív kultúra felé vezető kutatások kiindulási pontját, amely 

hamarosan az „Ünnep” (Święto, Holiday) címmel elmondott majd publikált beszédben fog 

összegződni. Előtte azonban még ki kell térnünk a másik, történeti szempontból nem kevésbé 

fontos eseményre is. 

Ez az esemény pedig valójában a kutatásra való felkészülés első gyakorlati lépését jelenti. 

Ugyancsak még a közel-keleti turné időtartama alatt, szeptember elején, több, fiatalok által 

olvasott-hallgatott, lengyel folyóiratban, napilapban és rádióadásban, „Együttműködési 

javaslat” címmel megjelenik Grotowski felhívása azok számára,  
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… akik – egyszerűen azért, mert szükségét érzik – odahagynák személyes kényelmüket, hogy 

önmaguk munkában, találkozásokban, eseményekben és szabadidős tevékenységben való 

feltárásának lehetőségei után kutassanak. 
200

 
 

Kétségtelenül fontos számunkra ez a felhívás, mint a társulat kibővítésének kezdete. E bővítés 

indoka abban rejlik, hogy a kutatásokban résztvevő, a színházi korszak minden tapasztalatával 

rendelkező korábbi munkatársakkal olyanok is együttműködjenek, akiknek nincsenek ilyen 

irányú tapasztalataik – s következésképpen beidegződéseik –, vagyis friss látásmóddal 

egészíthetik ki a későbbi kutatások folyamatát. Emlékezzünk Flaszen Grotowski indiai 

feljegyzéseivel kapcsolatos visszaemlékezésére, amely szerint nem csak a hétköznapokban 

viselt álarcoktól, de a gyakorló színész minden tanult mesterségbeli fogásától is meg kell 

szabadulni! A friss látásmód mellett – vagy inkább azzal együtt – ez a kibővítés a feladat 

kettős megközelítését jelenti: az álarcok levételében, az önleleplezésben tapasztalt, korábbi 

színészek számára a szakmai beidegződések levetésén keresztül, és az ilyen beidegződésektől 

mentes „civilek” számára éppen az önleleplezés lehetőségének megtapasztalásán keresztül 

való megközelítés dialektikáját. Vagyis gyakorlati szemszögből, a visszájáról nézve ugyanezt: 

a tapasztalt, korábbi színészek segíthetnek a „civileknek” az önleleplezés lehetőségének 

megismerésében, míg azok a színészi technikáktól való megszabadulásban lehetnek a korábbi 

színészek segítségére. Ebben a jól megfontolt lehetőségben láthatjuk meg tehát a korábbi 

társulat – egyébként nem is veszélytelen – kibővítésének valódi okát, s nem valami egyéb, 

felületes praktikumban, hogy például „nem voltak elegen” a feladathoz. Ugyanakkor fontos a 

részlet azért is, mert a korábban már körvonalazódó elvek mellett meghatározódni látszik az a 

tevékenységi kör – a munka, a találkozás, az események és szabadidős tevékenység – is, 

amely a kutatások „hordozó anyaga”, gyakorlati területe lehet. 

Az év szeptemberében tehát megkezdődött a „toborzás” és még az év vége előtt megkezdődött 

a jelöltek kiválasztása is. Mivel azonban ez egy hosszabb folyamat volt, és egyre szorosabban 

összefüggött a kutatások megkezdésével, ennek ismertetésére később fogunk kitérni. Így 

megérkeztünk a kutatások kiindulópontját összefoglaló Grotowski-beszéd, az „Ünnep” 

ismertetéséhez. 
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I.2.3. Az Ünnep (Święto, Holiday) 

Alaposan megnehezíti a dolgunkat, hogy a beszéd valójában nem is egyetlen beszéd. Nyilván 

a téma érdekességének illetve a problematika fontosságának köszönhetően, több éven 

keresztül, több változatban is elhangzott. Elsőként 1970. december 12-én, a New Yorki 

városházán, majd mindjárt másnap a New York Universityn is, de beszélt Grotowski 

ugyanerről a témáról majd egy év múlva, 1971. október 23-án Wrocławban is, és ismeretes 

egy újabb év múltán, 1972. október 11-én, a franciaországi Royaumontban elmondott 

változata is. Ebből eredően, a beszédeknek több lejegyzése is létezik. Az egyik például a 

Grotowski Sourcebookban megjelentetett változat, amely az említett négy alkalom 

felvételeiből kompilálódott, és 1972-ben jelent meg először. Egy másik viszont az 1970. 

december 13-i felvételen alapul, s 1975-ben a Laboratórium kiadásában jelent meg lengyelül. 

Ez utóbbi olvasható magyarul a Színház című folyóirat 2000. évi Grotowski 

különszámában.
201

 Grotowski mindkettőt authorizálta, így – számos megfogalmazásbeli 

különbségük, terjedelmi-tartalmi eltérésük ellenére – mindkettőt hitelesnek kell elfogadnunk. 

Annak okán azonban, hogy történeti leírásunk időrendiségéhez az utóbbi változat áll közelebb, 

következő idézeteinkben mi a magyarul is hozzáférhető, utóbbi változatot használjuk, noha 

természetesen az angol nyelvű szöveg bővebb tematikával bír. 

Abban ugyanakkor megegyeznek ezek a változatok, hogy – lévén a szövegek a hallgatóság 

kérdéseire adott válaszok – egyik esetben sem egy logikus tematikával felépített, egységes 

teoretikát ismertető anyagot jelentenek. A szövegegészek fontossága inkább összefoglaló 

jellegükben rejlik, s abban, hogy – amint majd látjuk – Grotowski tényszerűen színházi 

kérdésekről beszél ugyan, valójában azonban „valami másról” szól, ami a színházból a 

parateatrális korszakba való átmenet szervességének újabb megnyilvánulása is egyben. Ez a 

kettős – a színházi nézeteket és a parateatrális alapelveket egyaránt – összefoglaló jellege és e 

kettősség szerves egysége az, ami a beszédet kiemelkedő fontosságúvá teszi. 

Az első kérdést, amely itt elhangzott, egy színész tette fel. Ha feleletet akarok rá találni, túl 

kell, lépjek a szakmán. Azt állította, ha ő nem fegyverezheti le magát teljesen, annak oka 

magában a színészetben keresendő. A színész igényli, hogy mások elismerjék, így hát mindig 

felfegyverkezve lép a közönség elé. Így van, s ezért hiszem, hogy a motívumok, amelyek a 

színház művelésére indítottak bennünket, nem tiszták. Egyesek vállalkozásként akarják 
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művelni a színházat, mások saját közegük megbecsülésére vágynak, vagy bizonyos anyagi 

pozíciókat akarnak elérni, vagy egyszerűen kivívni egy jobb társaság adományát. Másfelől 

viszont tudjuk, hogy ez – túl azon, hogy nem egészen tisztességes – meddő is. 
202

  

Korábbi, a színházi kutatásokkal foglalkozó fejezeteink ismeretében egyértelmű, hogy 

Grotowski ezzel újra elhatárolja az önfeltárásra irányuló, saját alkotói gyakorlatukat a 

hagyományos színházakétól, ám érezhetően egyszersmind a színész „lefegyverz(őd)ése” 

mellett az ember lefegyverz(őd)ése mellett is érvel, tehát már a paraszínházi kutatás alapelvét 

is előre vetíti. Ugyanezt tapasztalhatjuk egy további szövegrészben is, amelyben azonban már 

a kérdés egy mélyebb rétegét érinti: 

 Mindnyájunkat elfog a kísértés, engem is, amikor ezt a mágikus kifejezést hallom: megnyílni. 

De amikor kiejtjük ezt a szót, hogy „megnyílni”, újból szemben találjuk magunkat azzal a több 

ezer éves tradícióval, amely minden győzelmünk és termékenységünk ellenére nyomorúság: 

nevezetesen, hogy az embert felosztjuk külsőre és belsőre, testre és lélekre, stb.. Utóvégre, ha 

azt mondjuk, „megnyílni”, akarva-akaratlanul azt állítjuk, hogy ott, belül, bennünk van 

valami, amit fel kell hoznunk a felszínre, és fel kell áldoznunk; hogy a „belül” és a „kívül”, 

mint két különálló dolog létezik. (…) …amitől minden felemás lesz, és minden külön kénytelen 

működni – a gondolat, a képzelet, a mozgás, az érzés – egy kissé minden bizonnyal azért is, 

hogy ne kelljen teljes emberi mivoltunkkal, a teljes önmagunkkal foglalkoznunk. 
203

 

Bár itt még mindig a színházról van szó, hiszen Grotowski itt gondolatra, képzeletre, 

mozgásra, érzésre, és a saját, korábbi, színházi elveikre – a belső felszínre hozására és 

feláldozására – utal és reflektál, egyben az azon való túllépésről is beszél, éppen arról a 

túllépésről, amely a parateatrális kutatások területére vezetett el, ahol a teljes emberi 

mivoltunkban, a teljes önmagunkkal foglalkozunk. 

Tudom, most sokkal „technikaibb” feleletet kell adnom, mert ilyen kérdést tettek fel, de 

meglehetős ellenállás van bennem a dolgok ilyetén felfogásával szemben; a „technikát” 

ugyanis arra szoktuk használni, hogy kikerüljük a lényeget. (…) …hogy létezik valami, ami 

minden korban megvan, de legalábbis azokban a korokban, amikor az ember tudatában van 
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ember mivoltának: és ez a keresés. Annak a keresése, ami a leglényegesebb az életben. (…) 

Fel kell tenni a kérdést, de mi rá a felelet? Nincs szavakba önthető felelet, csak a cselekedet. 

Sok mindent megteszünk, ha választ akarunk találni erre a kérdésre. 
204

 Meg akarjuk tanulni a 

játék mikéntjét. Hogyan hitessük el, hogy mások vagyunk, mint akik vagyunk? Hogyan kell a 

klasszikusokat játszani, és hogyan a mai darabokat? Hogyan alakítsuk a tragikus szerepet és 

hogyan a komikusat? De amíg azzal foglalkozunk, hogyan csináljuk, addig csak a csinálás 

módját firtatjuk, de magunkat nem mutatjuk meg. De az efféle eljárásokban, amelyek 

eredhetnek akár a mi állítólagos módszerünkből, akár máshonnan, általában senki sem a 

fegyvertelenség elérését keresi, hanem egyfajta menedéket, biztonságos egyességet, ami épp a 

válaszszámba menő cselekvés elkerülését teszi lehetővé. Ez a legnehezebb pont. 
205

 

A szöveg tehát – noha a szavak még mindig a színház világáról beszélnek – valójában már 

mindenféle színházi cselekvés elutasításáról szól, a sajátjukéról ugyanúgy, mint a másokéról. 

A színházi jelenségeken keresztül már a parateatrális kutatások programja ölt alakot.  

Az „együtt” manapság igen divatos határozószó: „együtt lenni”, „együtt élni”, együtt járni”, 

stb. Ennek az „együtt”-nek nagyon különböző értelme lehet. Azt is jelentheti, mindnyájunkat 

bizonyos egyöntetűség kötelez, hogy mindnyájunknak egyformán kell viselkednünk, (…) 

Vagyis ez az „együtt” egyfajta kaptafa, egyfajta banalitás-kultusz, egyfajta látszatlét. 

De ez az „együtt” egészen mást is jelenthet, valami másodszori megszületést, annyira 

valóságos, nyilvánvaló, elrejthetetlen ez, hisz hiába vágyunk csak magunknak élni, kevesek 

vagyunk magunknak. Együtt valakivel, többekkel, csoportban – ami feltárulkozás, önmagunk 

feltárása és a másik feltárása. Olyasmi ez, mintha megmosdatnánk az életünket. Nagyon is szó 

szerinti, kézzelfogható asszociáció számomra, amit mondok, mint cselekvés nagyon is szó 

szerint értendő: megmosdatás. Ezekről a dolgokról nem tudok másképp, csak asszociációk 

segítségével beszélni; lehet, hogy ez egyeseknek túl elvont vagy idegesítő, sőt nevetséges, de 

másoknak talán ugyanolyan konkrét, mint nekem. (…) 

Az ember olyan, amilyen, ne rejtse el magát. A test és a vér – testvér, tehát csak itt van jelen 

az „isten
206

”: ez a meztelen bőr, amelyben ott a testvér. És ez az ünnep. Ünnepben lenni, 
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ünneppé lenni: ez elválaszthatatlan a találkozástól, ahol az ember nem hazudik magának és a 

maga teljességében van jelen. Ahol már megszűnik a félelem, a szégyen, amely a rejtőzködést 

szüli. Ebben a találkozásban az ember nem utasítja vissza magát, és nem erőlteti másra 

magát. Engedi, hogy megérintsék, és nem tolakszik a jelenlétével. Szembenéz a másikkal, és 

nem fél senkinek a szemétől. Mintha azt mondanánk egymásnak: létezel, tehát létezem; és 

úgyszintén: megszületek, hogy megszüless, hogy légy; és ugyanígy: ne félj, veled megyek. 
207

 

A megosztottság megszüntetése, az álarcok levetése, a hétköznapi önmagunkon való túllépés: 

érzékletes megfogalmazása mindez a parateatrális kutatások célkitűzéseinek, amely minden 

metaforikussága ellenére – amire Grotowski maga is utal – tisztán jelöli ki a kutatások irányát. 

Valószínűleg ez az oka annak is, hogy voltak, akik a nyomán kialakuló gyakorlati munkát is 

ezen a címen említik, noha „Ünnep” című projektje a Laboratóriumnak nem volt. 

A beszéd szövegében tett, bár erősen hézagos, de a tárgyunk szempontjából a 

legfontosabbakat mégis érintő tallózásunkkal sikerült felvázolnunk a programadó szöveg 

komplexitását és összegeznünk általa a színház határain túlra vezető kutatások 

kiindulópontjait, lezárjuk ezzel az „átalakulások évének” áttekintését is, és a következőkben 

már a kutatásokat közvetlenül megelőző, gyakorlati tevékenységre fordítjuk a figyelmünket. 

 

I.2.4. A Laboratórium társulatának kibővítése 

A színházból kivezető út elméleti megalapozódása után, fejezetünk utolsó témájaként, 

tekintsük át röviden annak gyakorlati megvalósulását is. Azt a tevékenységet, amely a 

kutatásoknak megfelelő átalakulásokat eredményezte, s ugyanakkor – a folyamatosság 

szempontjait e tekintetben is figyelembe véve – lényegében szinte észrevétlenül épült át 

magukba a kutatásokba. 

Ahogyan azt korábban már említettük, a társulat kibővítésére jól átgondolt szempontok szerint 

került sor, s ennek első gyakorlati lépése az „Együttműködési javaslat” 1970 szeptemberében 

történt megjelentetése volt. A felhívásra mintegy háromszáz fő jelentkezett, akik számára még 

az év őszén egy munkatalálkozót szerveztek, amely négy napon és négy éjszakán át tartott. 

Egyfajta „kisfesztivál” volt ez, amely azonban teljesen rögtönzött volt, s ennek a találkozónak 

a tapasztalatai alapján választott ki Grotowski tíz főt a további megismerkedésre. Tudni kell 
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ugyanis, hogy a jelentkezésnek semmiféle művészeti képzettség, vagy tapasztalat nem volt 

előfeltétele. 

A jelentkezőknek a Laboratórium szempontjából mindössze egyetlen „formális” feltételnek 

kellett megfelelniük: ami szükségeltetett, az nem egyfajta művészeti vagy játéktapasztalat volt, 

hanem a jelentkezők tisztán emberi készenléte. 
208

 

Ugyanakkor viszont az is világos volt, hogy a végső munkatársak kiválasztása csakis a 

kölcsönösség alapján történhet meg, amiből az következik, hogy nem csupán Grotowskinak és 

a neki segítő Zbigniew Spychalskinak kellett alaposan megismerniük az aspiránsokat, hanem, 

amennyire lehetett, azoknak is tisztában kellett lenniük azzal, amire vállalkoznak. Ezért volt 

szükség a további, hosszasabb és folyamatosabb közös tevékenységre. 

Mivel a kiválasztott tíz fő közül egy visszalépett, ez a további ismerkedés 1971 januárjában 

kilenc fővel kezdődött meg és május végéig tartott. Fontos megjegyeznünk tehát, hogy ez a 

csoport ekkor még teljesen külön dolgozott a korábbi színészektől. Ugyanígy volt ez az év 

őszén is, amikor Zbigniew Spychalski, Grotowski korábbi asszisztense folytatta a munkát az 

addigra már nyolc főre apadt csoporttal egy hónapon keresztül. Ennek a munkának a végén 

választották ki azt a négy főt – Irena Rycyket, Wiesław Hoszowskit, Zbigniew Kozłowskit és 

Alexander Lidtkét –, akik a parateatrális kutatások későbbi munkatársaivá váltak. Az ő 

csoportjukat egészítette ki 1972-ben Teresa Nawrot és Jerzy Bogajewicz, akik a varsói Állami 

Színművészeti Akadémiáról érkeztek, valamint Włodzimierz Staniewski, aki a krakkói 

egyetemi színház, a STU színésze volt korábban (később pedig a Gardzienice Színházi 

Központ alapítója lett).  

Az „öregek” és a „fiatalok” csoportjainak egyesítésére pedig 1972 novemberében került sor, 

amikor is a két közösség együtt utazott el három hétre az Oleśnicą melletti Brzezinskába, ahol 

a Laboratórium megvásárolt egy öreg tanyát és vízimalmot, hogy a Laboratórium városi 

feltételei, zárt helyiségei mellett természeti és természetközeli környezetet biztosítson a 

munkához. Mondhatni, hogy ennek a „birtoknak” és épületegyüttesnek a használható 

állapotba hozása volt az első közös tapasztalata a két csoportnak. A brzezinskai munka nem 

volt folyamatos, a kinti tevékenység napjait pihenőnapok szakították meg, amikor bárki 

visszatérhetett a városba, intézhette a privát ügyeit, stb. A kinti élet azonban így is magán 
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viselte egy közösségi élet jegyeit, ám már most – és a jövőre nézve általános érvénnyel – 

hangsúlyozni kell, hogy mindez nem jelenti a „kommuna” jellegű együttélést. Szigorú 

szabályok védték a magántulajdont, kizárt volt az erotikus kapcsolat vagy az erkölcsösség más 

módon való megsértése, stb. Ahogyan Grotowski mindezt röviden összefoglalta: Az ember ne 

keverje össze az élete különböző szintjeit! 
209

 Ugyanakkor – egy másik lehetséges félreértést is 

eloszlatandó – a kinti életnek és munkának a rousseau-i „vissza a természethez” elvhez sem 

volt semmi köze. A birtok használatát csupán az a megfontolás indokolta, hogy a természeti 

környezet megkönnyítheti a hétköznapokban megszokott álarcok levetését, segíthet a 

mindennapok szokásaitól és beidegződéseitől való elszakadásban, s ez nem ugyanaz, mint 

Rousseau elmélete arról, hogy a természetben és által az ember „megigazul”. Egy másféle 

ritmust tett lehetővé a tevékenység számára, mint amilyen a városban lehetséges lett volna. 

Konkrét célokat adott a különböző emberek változó csoportokban való munkájához, 

lehetőséget nyújtott a közös szabadidős tevékenységekhez, stb. 

Később, úgy két év múltán,
210

 az új, kibővített társulatnak egy jelentős hányada a zárt 

alapkutatásokra koncentrált. A teljes izoláltság szakasza volt ez. A tevékenység az embernek az 

önmagán végzett munkájával volt egyenértékű, amelynek alkotó folyamata az élet 

cselekvéseinek karakterével bírt. 
211

  

Talán nem felesleges itt kitérni a „társulat jelentős hányada” kitételre, amely gyakorlatilag azt 

takarja, hogy ebben a tevékenységben nem mindenki egyforma intenzitással vett részt, ám ez 

nem jelentette, hogy bárki is elzárkózott volna tőle. Grotowski, még a színházi tevékenység 

befejezésének eldöntése előtt, közölte terveit és megfontolásait a társulat tagjaival, akik 

felelősséggel eldönthették, hogy továbbra is a Laboratórium tagjai kívánnak-e maradni vagy 

sem. Ugyanakkor előfordult, hogy egyes tagok – leginkább talán Cynkutis és Mirecka – más, 

színházi természetű munkákat is vállaltak, s ezt mind Grotowski, mind a társulat többi tagja 

tolerálta. 

A következő, 1973. év tavaszán ezek az egyéni munkák már összekapcsolódtak, és kivételes 

alkalmak során, meghívott érdeklődők részvételével – ugyanakkor a sajtó és más passzív 
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megfigyelő továbbra is folyamatos kizárásával – is kipróbálásra kerültek. Az első ilyen 

alkalommal, júniusban, egy háromnapos találkozón vett részt vendégként, majd csatlakozott 

utolsóként a társulathoz Jacek Zmysłowski is, aki később a parateatrális kísérletek egyik 

kiemelkedő alakja, a „Hegy projekt” és a „Virrasztás” művészeti vezetője lett. 

Megérkezésével vált teljessé az az új, kibővített társulat, amelynek tagjai a Laboratórium 

tevékenységének ezt a második szakaszát megvalósították. Ők pedig a következők voltak: 

A régi tagok közül: Elisabeth Albahaca, Rena Mirecka, Ryszard Cieślak, Zbigniew Cynkutis, 

Ludwik Flaszen (aki irodalmi munkatársi feladatai mellett, amint majd kitérünk rá, maga is 

bekapcsolódott a gyakorlati tevékenységbe), Antoni Jahołkowski, Zygmunt Molik, Andzrej 

Paluchiewicz és Stanisław Scierski valamint Zbigniew (Teo) Spychalski (aki korábban, mint 

asszisztens dolgozott a társulattal), továbbá 

Az újonnan jött tagok: Irena Rycyk, Wiesław Hoszowski, Zbigniew Kozłowski és Aleksander 

Lidtke (1970-71.), Teresa Nawrot, Jerzy Bogajewicz és Włodzimierz Staniewski (1972.) és 

Jacek Zmysłowski (1973.). 

Az új társulat teljessé válásával és az úgynevezett alapkutatásokkal lezárult tehát az a csaknem 

öt évig tartó átmeneti időszak, amely részben a színházi periódussal, részben pedig a későbbi 

kutatások kezdeteivel átfedésben kimunkálta a parateatrális periódus elvi-teoretikai alapjait, és 

megteremtette annak gyakorlati feltételeit is. Rátérhetünk immár a kutatások történetét 

felvázoló fejezetünk következő szakaszára, amelyben e kutatások kezdeti fejlődését követjük 

majd nyomon. 

 

I.3. A „Speciális projekt” és a „Speciális laboratóriumok” 

 

Ez az első fejlődési szakasz lényegében 1975 nyaráig tart, amikor a Nemzetek Színháza varsói 

konferenciáját közvetlenül követve, megrendezik Wrocławban a Nemzetek Színháza Kutatási 

Egyetemét, amely az addigi tapasztalatok összegződéseként is felfogható program volt. Ez a 

szakasz lényegében egyrészt a „Speciális projekt” megszületéséhez vezető utat, majd a 

program kiteljesedését, másrészt az „Ünnep” által kitűzött céloknak több kutatási területre 

való differenciálódását foglalja magába. Elsőként tehát a „fő áramlatnak” is tekinthető 

„Speciális projekt” alakulását tekintjük át, majd vázoljuk a differenciálódás folyamatát, végül 



224 

 

pedig, mintegy összefoglalásul, ismertetjük egy beszámoló részleteit, amely betekintést enged 

a „Speciális projekt” eseményeibe. 

 

I.3.1. A „Speciális projekt” kiteljesedése 

Az 1973 tavaszán kialakuló tevékenység kezdetben a „Komplex kutatási program” 

(Kompleksowy program badawczy, Complex Research Program) nevet viselte, mivel azonban 

az „Ünnep” című programbeszéd(ek)ben előrevetített célok megvalósítási lehetőségeit kutatta, 

gyakran emlegették ezen a címen illetve is. A tavasz során egyre inkább kezdtek 

körvonalazódni és konkretizálódni azok a tevékenységi keretek, amelyek egy több napos 

együttlét cselekvési lehetőségeit gyűjtötték egybe, vizsgálták azok egymásba való átmeneteit, 

stb., de sohasem alakítottak ki semmiféle merev, véglegesnek szánt struktúrát, azaz állandó 

programot. Ugyanígy, a brzezinskai környezetet is úgy alakították ki, hogy a különböző belső 

és szabadtéri terek több tevékenységre adjanak lehetőséget, mi több, inspirálják is azokat, de 

ne szűküljenek le egyetlen tevékenységtípus színterére. A nyár folyamán – mint említettük – 

néhány meghívott résztvevőt is befogadtak a munkába, s az ő segítségükkel tovább 

finomították a találkozókkal kapcsolatos tapasztalatokat. Végül az ősz során az Egyesült 

Államokba és Franciaországba, 1974 májusában pedig Ausztráliába „vitték el” a „Komplex 

kutatási programot”, ahol az „Apocalipsys cum Figuris” előadásait követően, többnyire azok 

közönségéből való meghívással bővítették a résztvevők körét. Jellemző ugyanakkor, hogy a 

nyilvánosság teljes kizárásának elvét olyannyira komolyan vették, hogy ezeket a külső 

résztvevőket, minden esetben, ideiglenesen a Laboratórium társulatába kooptálták. 

Az Egyesült Államokban kezdték a „Komplex kutatási programot” „Special Project”-nek 

nevezni, amely cím végül állandósult, s végigkísérte a munkát. A nyolc napig tartó eseményt 

egy Pittsburgh és Pensylvania közötti kis faluban bonyolították le, és a résztvevőket a 

megelőző „Apocalypsis cum Figuris” előadások közönségéből válogatták ki. Nem véletlen a 

„válogatás” kifejezés használata. A korábbi lengyelországi eseményekben meghívásos alapon 

vettek részt társulaton kívüliek, az Egyesült Államokban tartott programon éppen az jelentette 

a továbblépést, hogy „ismeretlenek” részvételét tették lehetővé. Biztosítandó ugyanakkor a 

program zavartalan lebonyolítását, ragaszkodtak a kölcsönös kiválasztódás elvéhez. 

Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az előadások alkalmával hirdetéseket tettek közzé a 

parateatrális programon való részvétel lehetőségéről, a jelentkezőknek viszont személyesen 

kellett jelezniük a részvételi szándékot (például azzal, hogy az előadást követően a helyszínen 
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maradtak). Így mód nyílt az előzetes személyes találkozásra és beszélgetésre. Ez azonban nem 

öltötte egy felvételi vizsga vagy interjú jellegét; az animátorok minden esetben arra voltak 

kíváncsiak csupán, hogy megvan-e a jelentkezőben a hajlandóság a másokkal való önzetlen 

együttműködésre, s hogy készek-e a maszkok mögé való elrejtőzés konvencióinak 

elutasítására. Más alkalmakon, a későbbi évek során, ez az ismerkedés gyakorlati 

tevékenységben valósult meg, s ezt követően került sor a jelentkezők közül a résztvevők 

meghívására. A program vezetője Grotowski volt, és a Laboratórium csaknem valamennyi 

tagja segítette a megvalósítását. 

Franciaországban a „Speciális projekt” érdekes változáson ment keresztül. Északon, a 

Mayenne megyei Sainte-Suzanne-ben Grotowski vezetésével egy „szűkebb” változatát 

valósították meg egy tíznapos esemény keretében, néhány külső résztvevővel, míg 

ugyanakkor délen, Sainte-Maximinben, Cieślak vezetésével egy „szélesebb” változatot 

tartottak, amelyen mintegy harminc külső résztvevő volt jelen. Bár a különbségekről sajnos 

nincsenek részletesebb információink – animátori vagy résztvevői feljegyzések nem 

készültek, a sajtó pedig továbbra sem lehetett jelen –, azt a következtetést azonban így is 

levonhatjuk, hogy a programok lebonyolítása mindenképpen a további kísérletek terepe volt, s 

nem puszta megismétlése a korábbi lengyelországi vagy egyesült államokbeli programoknak. 

Csak sejthetjük, hogy Cieślak elsősorban a résztvevők számának szélesítése terén végzett 

kísérleteket, Grotowski szűkebb körben, a résztvevőkben végbemenő folyamatokkal 

kapcsolatosan folytatott kutatásokat, amelyek viszont „inkább misztikusak (jóformán semmit 

sem tudunk róluk)”.
212

 

Ausztráliában tovább folytatták a „szűkebb” és „szélesebb” változatok alkalmazásának 

metodikáját. Grotowski az Új-Dél-Walesben lévő Armidaleben kilenc fő részvételével vezette 

a programot, akik ebben az esetben már egyéni munkát végeztek.
213

 Ugyanakkor Cieślak 

munkája a Dural melletti Jackaroo Ranchon két fázisból állt: az első szakaszban tizennégy 

résztvevővel zajlottak az események, majd az utolsó három napon őket további nyolc 

résztvevő egészítette ki. Osiński arra is utal, hogy ennek a tizenhárom napos programnak 

elsősorban a csoportban való tevékenység módszertanának kutatása volt a célja.
214
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Ausztráliában történt, hogy a munka alapját kiszélesítették. A szükségletek különbözőségét és 

természetét is számításba vették, s ennek megfelelően a gyakorlat és a tanulmányozás 

folyamatait is megkülönböztették. Az is itt történt, hogy a külső résztvevők számát első ízben 

növelték nagyobb mértékűre. Ám ezek a találkozók sem voltak széles kör számára nyitottak. Az 

újságírók és kritikusok számára továbbra sem voltak elérhetőek. A programokat csak, mint a 

szélesebb körű vállalkozások előjelét lehetett tekintetbe venni. 
215

  

Megalapozottan vonhatjuk tehát le azt a következtetést, hogy az első lengyelországi 

programot követően, a „Specialis projekt”-et a folyamatos továbbfejlesztés és további 

kísérletezés jellemezte. S ugyanez folytatódott az 1974/1975-ös évad során is, amikor a 

programok megvalósítása egyedi eseményből periodikussá, majd szinte folyamatossá vált, és 

összekapcsolódott a résztvevők számának fokozatos, ám folyamatos növelésével. Végezetül 

pedig – 1975 tavaszán – az első újságíróknak is lehetővé tették a részvételt, amennyiben a 

többi résztvevőhöz hasonlóan, vállalták, hogy saját emberi attitűdjükből, s nem hivatásukból 

eredően kívánnak részt venni a programon. Ezzel együtt megjelenhettek az első 

sajtóbeszámolók és az első statisztikai adatok is. Hamarosan ismertetjük is Tadeusz 

Burzyńskinak a beszámolóját, aki – tudomása szerint – az első újságíró-résztvevő volt a 

„Speciális projekt”-en, előbb azonban egy másik, az előbbi folyamattal párhuzamosan fejlődő 

jelenségre kell kitérnünk. 

 

I.3.2. A „Speciális laboratóriumok” 

A Laboratórium tevékenységének időrendjét áttekintve feltűnik, hogy már egészen korán, 

lényegében a „Komplex kutatási program” fejlődésének kezdetével egy időben új, sajátos 

tevékenységi formák is megjelennek. Ezek a Burzyński által „kis laboratóriumoknak” nevezett 

programok többnyire egy vezetőhöz, esetleg néhány fős vezetéshez kötődtek, és Burzyński 

szerint létrejöttüket az a felismerés indította el, hogy az „Ünnep”-ben foglalt célok más alkotói 

területek szférájában is megvalósíthatóak. Tevékenységük alapján azonban arra a 

következtetésre is juthatunk, hogy vezetőik ebben a formában próbálták valamelyest 

„megőrizni” a színházi tevékenységhez való kötődésüket a munka új irányultsága szabta „elvi 

keretek” között, tehát egyfajta finom „rezisztenciaként” is felfoghatók. Akár innen, akár túl 

viszont a színház határain, ezen „kis laboratóriumok” tevékenysége mindenképpen a 
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határterületen mozgott, és sohasem vezetett színházi produkcióhoz. Ezért a továbbiakban 

aktivitásukat a parateatrális kutatás szemszögéből és annak részeként ismertetjük. Ezen 

ismertetés után azonban egy gondolat erejéig visszatérünk még majd a „kis laboratóriumok” 

tevékenységét más perspektívába helyező gondolatkörre is. 

I.3.2.1. Az „Események elemzése” (Analiza zdarzenia, Events) 

Ilyen címen a program az 1973 őszén, az Egyesült Államokban megvalósított parateatrális 

tevékenység részeként jelent meg, amikor a „Speciális projekt”-tel párhuzamosan, Cynkutis, 

Mirecka és Flaszen a pittsburghi egyetemen tartott kurzust. Előzményének tekinthetjük 

viszont a szintén általuk még a nyár folyamán Wiedenben vezetett gyakorlatokat. A program 

az eseményekre, mint az emberek közötti kapcsolatok „alapegységeire” koncentrált, és az 

egyénnek, mint emberi lénynek pszichofizikális lehetőségére alapozott megalkotódását és 

fejlődését kutatta, anélkül, hogy visszavezetett volna a színházi szituációkhoz, amelyekben 

valaki más valakit játszik. Nem ezek dramatikus formáit kutatta tehát, hanem az emberek 

közötti események „dramaturgiáját”. Ebből következően viszont érintette a színész 

munkájának tartalmi elemeit – amennyiben ezt a szegény színházban elfogadott elvek szerint 

értjük –, az eseménynek a cselekvés és improvizáció útján történő megszületését is. 

Nyilvánvaló, hogy ezek az események önmagukban elvezethetnek egy előadás vezérfonalának 

kikristályosításához is akár – amire a Laboratórium színházi korszakában nem volt példa – 

következésképpen az emberek szélesebb csoportjával való szembesüléshez is. Ilyen jellegénél 

fogva természetes, hogy a program iránt főként hivatásos színészek érdeklődtek. Miután 

Ludwik Flaszen elindította a saját műhelyét, Rena Mirecka mellett Stanisław Scierski segítette 

Cynkutist, s így a program, időnkénti megszakításokkal szinte a teljes parateatrális 

periódusban folytatódott. Az „Események metodikája” (Methodology of Events) címen, ekkor 

már Cynkutis önálló műhelyeként, még 1979-ben is feltűnik, és tapasztalatainak szerepe volt 

az utolsó tisztán parateatrális program, az „Emberek fája” létrejöttében is. 

I.3.2.2. A „Csoportos dialógus” (Dialogi w grupie, Meditations Aloud) 

A programot Ludwik Flaszen indította el a franciaországi parateatrális tevékenység keretében, 

a Párizs-Vincennes-i Egyetemen tartott hétnapos kurzusával. Alapjául az a felismerés szolgált, 

hogy sokak számára nem az a nehéz, hogy valamit megvalósítsanak, hanem az, hogy nem 

tudják, valójában mit is akarnak. A program kezdetben tehát az emberi motívumok feltárását 

célozta, anyagául a beszélt emberi nyelv szolgált, témáit pedig a művészet és az élet 

határterületeiről vette. A résztvevők az önmagukról szóló igazság szavainak egységességét 
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feltáró „tárgyalás” folyamatán mentek keresztül, amely leleplezte a felszínes beszédet és a 

viselkedés automatizmusait, s amely megtapasztalhatóvá tette számukra saját kreativitásuk 

életteliségét, a szavak, a hang, a csend által. Később meglehetősen nagy átalakuláson ment 

keresztül, anyagává egyre inkább a szavakat hordozó emberi hang vált, majd a szavak teljesen 

eltűntek a munkából, s a program végül 1981-ben, „Hangok” (Voices) címmel fejeződött be. 

I.3.2.3. A „Műhelytalálkozók” (Spotkania robocze, Workshop Meetings) 

Stanisław Scierski programja tizenkét napos műhelymunkákat jelentett, és 1974 

novemberében kezdődött el. Kiindulási pontja a szegény színház színésztréningjének alapelve 

volt, amely a tréning személyességét és igazságát hangsúlyozta, kifejezetten a fizikális 

emberre koncentrált tehát. Egy idő múlva azonban a csoportformák felé tartva túllépett a 

személyességen, és ugyanakkor az abban rejlő emberi viszonylatokat is kutatni kezdte. A 

tréningmunka tehát már csak ugródeszkául szolgált a gyakorlatokon és játékon túli emberi 

találkozások irányába, és az ember saját kreatív „szenvedélyének” felkutatása lett a célja. 

Érthető, hogy résztvevői elsősorban az úgynevezett „fiatal színház” képviselőiből, a nem 

hivatásos, alternatív vagy egyetemi színházak tagjaiból kerültek ki. 

I.3.2.4. A „Játékterápia” (Acting Therapy) 

Zygmunt Molik programja 1975 tavaszán vette kezdetét, s olyan színészeknek, 

pedagógusoknak stb. kívánt a segítségére lenni, akik „vokális apparátusuk használatában” erre 

rászorultak. Mindez azonban nem csupán a hangadásban megmutatkozó problémákat segített 

feloldani, de a kiterjedt a légzésben és a test egészében, valamint az energiaáramlásban 

fellelhető gátak megszüntetésére is. A „Műhelytalálkozók”-hoz hasonlatosan, szintén a 

szegény színházban alkalmazott, vokális és fizikai tréninggyakorlatok voltak a 

kiindulópontjai, ám annyiban túl is lépett ezeken, hogy a gátakat, mint az ember teljes 

életében gyökerező akadályokat fogta fel, amelyeket csak a teljes emberi entitás 

megváltoztatásával, az energiák és az alkotó impulzusok felszabadításával lehet kiiktatni. A 

test és a hang egysége kialakítására, valamint a szunnyadó, használatlan energiák feltárására 

törekedett tehát. A különböző lengyel városokban tartott, egy- vagy többnapos programok 

megvalósításában később Antoni Jahołkowski és Rena Mirecka is közreműködött. A további 

évek során Molik a programot továbbfejlesztette és „Test és hang” (Ciało i Głos, Body and 

Voice) címen kiterjesztette a mozgás területére is, illetve a kifejezésbeli problémák 

kiküszöbölését egységességében próbálta segíteni. Ezzel párhuzamosan irányultsága is tágult, 

és a cselekvés technikai lehetőségeit egészében vizsgálta már. 
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I.3.2.5. „A Te dalod” (Twoja Pieśń, Song of Myself) 

Az úgynevezett Nemzetközi Stúdió keretén belül indította a stúdió vezetője Zbigniew (Teo) 

Spychalski. A stúdió rendszeresen szervezett különböző csoportos tevékenységeket – 

beleértve alkalmankénti színházi kurzusokat is – külföldi hallgatók számára. Lényegében ezek 

a programok szervültek egységes, kétnapos programokká 1975-ben, a Nemzetek Színháza 

Kutatási Egyetemén „Song of Myself” (A magam dala) címen. Arra kínált lehetőséget, hogy 

minden résztvevő megtalálhassa a saját individuális útját az alkotáshoz, egy olyan utat, amely 

egyedül benne gyökeredzik, s ugyanakkor, a térben és időben változó helyzetekben és 

folyamatokban megnyissa őt mások felé is, hogy képes legyen befogadni és vezetni őket. 

Láthatjuk tehát, hogy a speciális laboratóriumok tevékenysége milyen változatos területeken 

kísérletezett az „Ünnep” céljainak megvalósítása érdekében. Legalábbis Burzyński szerint, aki 

úgy látja, hogy… 

…a megvalósítás folyamatában, felismerve az új kutatási terület lehetőségeit, világossá vált, 

hogy az individuális irányultság és szükségletek függvényében nagyon különböző kísérletek is 

szervezhetőek, amelyek kezdetben nagyon különbözőek ugyan, de összefutnak, s független 

utakon ugyanahhoz a célhoz vezetnek. 
216

  

Visszatérve most a Burzyński szemléletétől eltérő perspektívához, ugyanakkor az sem 

kerülheti el a figyelmünket, hogy a Speciális Laboratóriumokat gondozó néhány „régi” 

társulati tag – Mirecka, Scierski, Cynkutis, Flaszen – egyáltalán nem vett részt a brzezinkai 

parateatrális kísérletekben, és Molik is csak járulékos, szervezői szerepet vállalt bennük. Prof. 

Dariusz Kosiński hozzám írott leveléből az derül ki, hogy: 

Ezek a színészek, a színház határterületein, a maguk saját műhelyeit vagy kutatásait 

fejlesztették ki. Ezek a parateatrális kísérletek részeként jelentek meg, de valójában annak 

peremén helyezkedtek el, és meglátásom szerint, a „Speciális projekt” fő irányvonalában lévő 

kutatáshoz képest a fejlődésnek más irányát képviselték. 
217

 

Anélkül, hogy a parateatrális kísérletektől eltérő tevékenység részletezésébe bocsátkoznánk, 

azt a tényt itt mégis meg kell említenünk, hogy például Cynkutis – többnyire Mireckával is 
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együttműködve – a Laboratóriumnak ebben a korszakában is, mint speciális tréningvezető 

folyamatosan dolgozik más színházak produkcióinak színészeivel, színházi irányultságú 

csoportokat vezet, sőt egy előadást rendez is, és majd csak az „Emberek fája” projekt 

művészeti vezetőjeként vállal komolyabb szerepet a parateatrális munkában. Ami pedig 

Flaszent illeti, az általa vezetett „Csoportos dialógus” – a későbbiek során „Hangos 

meditáció” (Medytacje na głos, Meditations Aloud), majd végül „Hangok” projektcímmel – 

lényegében mindvégig egy független, vagy szinte független műhelyként működött. Mindez 

Kosiński professzor véleményét látszik alátámasztani, így tehát, ha nem is jelenthetjük ki 

egyértelműen, hogy ezek a „Speciális laboratóriumok” nem szolgáltak tapasztalatokkal a 

„Speciális projekthez” vagy a későbbi kutatásokhoz, netán visszatértek volna a színházi 

tevékenységhez, azt megállapíthatjuk, hogy ezek maradtak meg leginkább az „átlépett 

határvonal” közelében, ezek építettek a legtöbbet a korábbi színházi tevékenység 

tapasztalataira. 

Mindazonáltal a fő figyelem természetesen a „Speciális projekt” nyilvánossá tágítását övezte, 

amelyre 1975 tavaszán került sor. Vissza kell tehát térnünk ehhez a programhoz, hogy 

Tadeusz Burzyński lejegyzései alapján betekintést nyerjünk kissé a gyakorlati megvalósulás 

világába is. 

 

I.3.3. A „Speciális projekt” 

A Burzyński által leírt program 1975. március végén - április elején került megvalósításra a 

Laboratórium brzezinskai bázisán. A program művészeti vezetője ekkor már Ryszard Cieślak, 

közreműködői pedig Elizabeth Albahaca, Antoni Jahołkowski, Zbigniew Kozłowski, Zigmunt 

Molik, Teresa Nawrot, Andzrej Paluchiewicz, Irena Rycyk és Jacek Zmysłowski voltak. A 

programot két fázisban valósították meg: az első csoport tizennégy főből állt és tíz napig 

dolgozott együtt, majd hozzájuk csatlakozott további három napra még ötvennégy fő 

résztvevő. Látható tehát, hogy a program megvalósítói ekkor már meglehetősen nagy létszámú 

résztvevő fogadására is felkészültek voltak. 

A program meghirdetése ezúttal is (elsősorban) az „Apocalypsis cum Figuris” előadásának 

közönsége körében történt. 

…egy kézzel írott plakátot találtam, MINDENKINEK, AKI OLVASNI AKARJA címmel. A 

szöveg a következő volt: „Ha találkozni akarsz velünk egy parateatrális munkában, amelyet 
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1975 márciusának második felében tervezünk, maradj a teremben az Apocalypsis előadása 

után, írj egy pár szót arról, hogy mit keresel, és mit vársz a velünk való találkozótól, s add át 

személyesen Ryszard Cieślaknak”. Felül volt még egy aláhúzott mondat: „színészi ambíciók 

nem szükségesek”. 
218

 

Ezt követően még egy Cieślakkal való személyes beszélgetés is következett. 

Ennek jellege, feltételezem, nem különbözött egy olyan beszélgetéstől, amelyet bárki folytat 

valakivel, akivel szemben barátságos, és akiben bízik. És, felteszem, hogy amiről beszéltünk, 

az kevésbé volt fontos, mint ahogyan beszéltünk róla, hogy mennyire tudunk közel kerülni 

egymáshoz, hogy könnyen barátokká válhatunk-e. A találkozónk vége felé azt mondta, hogy 

valószínűleg részt vehetek a csoportban, amelyet a március végére kitűzött Speciális projektre 

állít össze. A csoport még nem volt teljes, Cieślaknak még beszélnie kellett varsói és Gdański 

diákokkal. Felhívta a figyelmemet, hogy a Speciális projekt egy néhány főből álló kisebb 

csoport munkája, amely nagyjából két hétig tart majd. A Laboratórium néhány tagjával egy 

háromnapos Találkozó előkészítése lesz ez, amelyen mintegy ötven fő venne részt. Az 

„előkészítés” szó használata félrevezető lehet, amennyiben ez nem előkészítés „egy esemény 

megtervezése” értelmében és nem is technikai preparáció (amely bár elkerülhetetlen, de 

mellékes dolog), hanem egyfajta kovász vagy – metaforával élve – mint egy tűz fellobbantása 

és táplálása, amíg a megérkezők, velük együtt, nagy lobogássá nem élesztik a bágyadt 

lángokat. Cieślak biztosított arról, hogy ez a résztvevők két csoportja számára egyaránt 

ugyanaz. Az első csoportnak viszont egy sajátos funkciója is van. Az mind az ötven ember 

reprezentánsa, mintegy teszt-csoport, mondhatni, amely olyan részletekről gondoskodik, 

amelyekből a későbbi találkozó anyaga megszülethet. Ez a csoport, egy bizonyos mértékig, 

meghatározza a további tevékenységeket, ám ugyanakkor, legalábbis elvileg, képes valami 

olyat is bevezetni, aminek kész szerkezete van, de pontosan ez a valami [s legfőképpen ennek a 

„kész szerkezete”]
219

 az, amit el kell kerülni. Mindenesetre tudatában van egy ilyenféle 

fenyegetésnek. S ez a tudat táplálja annak az igazolható reményét, hogy a Találkozó 

autentikus lesz, hogy úgymond azzal töltődjék fel, amivel mindenki hozzájárul ahhoz. 
220
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Ennek az előkészítő csoportnak, vagyis az első fázis résztvevőinek az volt tehát a feladatuk, 

hogy „mérföldköveket” találjanak magukban. Olyan tevékenységfajtákat, csomópontokat 

tehát, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy azokat, a második fázisban lezajló találkozó 

résztvevői számára ajánlják, vagy újbóli megvalósításukat inspirálják. 

Az első néhány napon ház körüli munkákat végzünk. Nem beszélünk arról, hogy mi is folyik itt. 

A városból hozott szokásaink lassan elhalnak: a védekező attitűd (amelyre ott szükség van), az 

érzékek tompasága, a befolyásolás. Egy másféle élet ritmusába merülünk bele (…) 

Fokozatosan érzékenyebbek leszünk egymás iránt, érezzük az állandó, kézzelfogható, meleg 

jelenlétet. Összenövünk, egy „többemberes” testként mozdulunk. A munka nehéz itt: egy mély 

gödröt ásunk, fatuskókat kutatunk, fahasábokat, szenet és követ hordunk. De – érezhetem – e 

szükségletek birodalmától csak egy lépésnyire van a szabadság birodalma (…) 

Ez a kollektív test erősebben kötődik a földhöz – s mert kollektív – erősebben is gyökeredzik 

benne. Tanuljuk belakni. Egy nagy pajtát építünk, hogy majd az otthonunk legyen. A 

fatönköket az erdőből és a patakból vesszük, és nagy lombnyalábokat hordunk. A munka egész 

napon át tart, és hosszan belenyúlik az éjszakába is. (…) 

Egy másik napon szétszóródunk az erdőben. Szemtől szemben állok egy fával. Erős – 

megmászhatom, remekül megtartva magamat a lombjában. A koronáján erős szél fúj 

mindkettőnket, a fát is és engem is. Egész testemmel érzem a lombok mozgását, a nedvek 

cirkulálását, hallom a belső mormolást. Befészkelem magam a fába. (…) 

Néhány este többen is az erdőbe megyünk. Minden fény nélkül haladunk. Suttogva beszélünk. 

Egész bőrömmel – különösen a hátamon – érzem a fák nyugodt lélegzését. A fák sűrűsége 

szorosabbá vonja a csoportot, és megnyílva befogad minket. (…) 

A természet szakadatlan jelenlétének megvan a maga értelme. Kiélesíti az érzékeket, s azok 

mintha újjászületnének, megerősítve, hogy megtestesült kreatúrák vagyunk. 

A Speciális projekt nem a Természethez vagy Árkádiába való visszatérésre tett próbálkozás, 

sem az aranykor keresése; de nem is a természetbe, mint emberi tartózkodási helyre való 

visszatérés, sem – pszichikai beállítottság (tudván, hogy ez lehetetlen, még Rousseau és Freud 

sem javasolt ilyen visszatérést). Inkább egy kísérlet, hogy megszabaduljunk mindattól, ami a 

kétségtelenül negatív értékek kultúrájában van: az elidegenedéstől, beleértve ebbe annak 

minden attribútumát, az embernek a tárgyakhoz és a másik emberhez való viszonylatában 

egyaránt. Az elidegenedésnek ez a formája – amely a társadalmi csoportoktól az egyén 

legintimebb pszichikai régióiig már mindent áthatott – minden zárt, megkövesedett 

pszichikumban és még a fiziológiai tartásban is nyilvánvalóvá válik. (…) 
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A Speciális projekt győzelem minden, a földnél félelmetesebb dologtól való félelem felett. (…) 

A Vacok előterében (amely egy kicsiny szoba, ahol az ember gyertyák között, a földön ül) 

együtt zenélünk. (…) 

A ritmus megnő és csendesen elapad a folyamatban. Több óra után, az éjszakában, a ritmus 

hullámainak teljesen átadva magam, az egész lényemmel játszom. Nem érzem a fájdalmat az 

ujjaimban, az izmaim fáradtságát. Egy dal születik – először szavak nélkül, aztán jön a 

szövege is. A legegyszerűbb és legközelibb dolgokról szól: fáról, földről, vízről, tűzről. A fehér 

lóról és a sirályról, egy gyermek születéséről. Az emberről, aki közel van hozzánk. Ez a Mi 

Dalunk – nem ismétlődik meg sohasem. Ez a kreativitás, ami Maslow agyában járt, amikor a 

kreatív emberről beszélt. Nem a kidolgozott hatások a fontosak benne, hanem az élő folyamat 

– az ajándékból áradó vibráció, amelyben mindenki osztozik. (…) 

Ami a legfontosabb, az a Vacokban történik, a kocsiszínben, a malomban, a patakban, az 

iszapos gödörben, a mezőkön, a tűz mellett, a tűzoszlopban, a pajtában, az erdőben. A vacok 

maga egy nagy, ablaktalan helyiség sima padlóval és egy kandallóval. Kővel melegített vízzel 

teli, hatalmas hordók állnak itt. Rengeteg termény van zsákokban, és egy halom levél meg 

fenyőlombok. A malomcsatorna fölé egy nagy halászhálót lógattunk fel. 

Ezek közül több volt már a kísérleteink helyszíne. Az ismeretlenségből egy ösvény szakaszai 

jöttek létre, amelyeken együtt járunk majd (…) 

Ásunk a földben, mint a vaddisznók, magunkra dobva mindet. Megmászunk egy nagy fát, 

lengünk a kötélen. Sorban egymás után megyünk, csukott szemmel. Énekelünk. Almákat adunk 

egymásnak a mohán, beássuk magunkat egy levél-halomba, magvakkal mosdatjuk egymást. 

Mind futunk a patakban, belezuhanunk a hálóba, és belemerülünk a vízbe, belefejelünk az 

iszapos gödörbe, táncolunk a forróvizes hordókban. Tűlevelekkel törölközünk. Húst sütünk, 

figyelünk a tüzeinkre, táncolunk a lángoló földön, belerepülünk a tűzoszlopba. Az erdei 

tisztáson mozdulatlanul búcsúzunk a nyugvó naptól; reggel, szoros körben állva, mormolva 

köszöntjük. 

Hentergek a földben. Módfelett maszatos vagyok, rögök vannak a hajamban. A Föld, az 

elfeledett, a szervetlen anyag (…) Beleesem az iszapos gödörbe. Beborít a csúszós tartalma. 

Erősen csapkodok a kezemmel. Valaki a karjával segít. Mintha a végtelen mélységből 

emelkednék a fénybe. A több méteres tűzoszlop előtt állok. Itt kell a bátorság az embernek. 

Futni kezdek és – repülni – teljesen a testemmé válok (…) 
221
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A „mérföldkövek” az emberekben tehát, mint tevékenységi formák, cselekvési lehetőségek – 

mint közös munka, közös „csatangolás”, egyszerű játékok és szertartások, kollektív alkotás, 

stb. – kijelölődtek. Mindezek, Cieślak elgondolásának megfelelően, csupán kereteket és 

lehetőségeket adtak a hamarosan a nagyobb létszámmal folytatódó Találkozóhoz, de annak 

szerkezetét, programját nem határozták meg. Az ottani eseményeket ugyanúgy az „alkalom 

szülte” – és a korábbi közösség inspirálta az alkalom szerint – mint az első fázis eseményeit. 

Mint hamarosan láthatjuk, több közülük megvalósult lehetőséggé vált. 

Burzyński tehát a második csoportba kapott meghívást, amelyről táviratban értesítették, s 

amellett tájékoztatták, milyen öltözékre, mennyi pénzre lesz szüksége, s kérték, hogy ha van 

esetleg egyszerű, kedvenc hangszere, azt vigye magával. Április 3-án, délelőtt 11 órakor volt a 

találkozó a Laboratóriumban. Sütött a nap, de néhány nappal korábban még havazott (s ezt a 

későbbi leírásokkal kapcsolatban érdemes figyelembe vennünk). Az élelemre szánt pénz 

összegyűjtése és a névsor egyeztetése után a résztvevőket egy különjáratos autóbusz vitte a 

brzezinskai bázis közelébe, majd az országúttól egy néhányszáz méteres gyalogút után 

érkeztek meg az erdő közepén álló vízimalomhoz, ahol a Laboratórium animátorai és a tíz 

nappal korábban érkezettek várták őket. Miután ellenőrizték a felszerelésüket és 

elhelyezkedtek, megkérték őket, hogy segítsenek elvégezni némi munkát. 

Egy nagy sátrat kellett felállítanunk a főépület bejáratához, amely elsősorban, mint öltözőhely 

szolgált a továbbiakban. Tűzifát hordtunk, amelyet a fák tövében gyűjtöttünk, megjavítottuk a 

kicsiny fahidat a patak és a mocsár fölött… Összességében nem volt nagy munka, főleg ha 

figyelembe vesszük a sokaságunkat és hajlandóságunkat. Legfőképpen a lazításra volt 

szükségünk, amelyet az ismeretlen helyen és területen való mozgás és munkálkodás adott. A 

munka azért is fontos volt, mert ez jelentette az első ösztönzést, hogy közelebb hozza azokat az 

embereket, akik csupán néhány órával ezelőtt látták egymást először az életben. Megtanultuk 

általa egymás nevét. Ryszard azt javasolta, hogy a keresztneveinket használjuk, és válasszuk 

egymás megszólításának legegyszerűbb formáját. 

A munka során elvetettem minden aggodalmamat és kíváncsiságomat, az olyan kérdéseket, 

mint „Hát hogyan lesz ez?”, „Megbirkózom vele?”, „Vajon nem rontom majd el?”. Az 

ilyenféle elmélkedés, mintha csak szándékosan történne, elvesztette a jelentőségét. Esteledett 

már, amikor befejeztük a munkát. 
222
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Cieślak ekkor elmondta nekik a terület sajátosságait, hogyan tudnak tájékozódni, mire kell 

figyelniük, aztán tábortüzet gyújtottak, és lassan összeverődtek körülötte. 

Jöttünk-mentünk a tűz és az előtér között, ahol néhány egyszerű hangszert is találtunk, 

furulyákat, gitárokat. Játszani kezdtünk rajtuk. Néha a hangzavar szert tett némi rendre is, és 

mi élveztük a zene születését, amely hol felerősödött, hol meg elhalt… Késő éjjel – lehetett 

tizenegy óra vagy éjfél is (az óráinkat a hátizsákjainkban hagytuk) – eljött a pillanat, hogy 

mindannyian a tűz köré gyűljünk. Muszáj volt, a hideg miatt. Szorosan egymáshoz húzódva 

ültünk. Néhányan teát készítettek, és odahozták a többieknek. A beszélgetés lassan elhalt – ez 

sokáig tartott – majd a csend teljes lett, és senki sem akarta megtörni. Hallgattunk, mert a tűz, 

a közeli patakvíz és a fák beszélgettek. A fiatalságom kószálásaiból és a barátokkal a 

szabadban töltött éjszakákból emlékeztem ilyen pillanatokra. 

Irena és Antoni elemlámpákat gyújtott, és a kezüket nyújtották a hozzájuk legközelebb lévők 

felé. Hosszú láncban követtük őket a mező felé. Egyre gyorsabban és gyorsabban haladtunk, 

majd futni kezdtünk megrohanva a mezőt, ahol a lánc szétszakadt. Az elemlámpák eltűntek 

valahol. Csak az éjszaka volt, a rohanás, a borzongató hideg és a nedves fű. Kiáltást 

hallottam a közelemben. És én is elkiáltottam magam. Azt gondoltam, hogy megbolondultam 

és… még hangosabbat kiáltottam. Ő válaszolt. Elestem, aztán megint, majd felkeltem és – 

ezúttal nem megbotolva – a földre vetettem magam, csak a puszta öröm kedvéért. Megtaláltam 

ŐT, avagy Ő talált meg engem. Gurultunk, láthatóan elfeledve, hogy nem vagyunk már 

gyerekek többé. Újra arra gondoltam, hogy bizonyára megbolondultam, de akként volt Ő is. 

Hamarosan jöttek mások is. Kifulladva felemelkedtem érezve a lélegzést magam körül. És 

akkor, először azon az éjszakán, megláttam a csillagos eget a fejem felett: először hintázott a 

kimerültségemtől, majd egyre inkább megnyugodott. Valaki egy dalt dudorászott. Nem, 

mindannyian dúdoltunk. Egy dallam nélküli, szavak nélküli dalt, a kiáltásig öblösítve. Újra 

átmelegedve „hazamentünk”. 
223

 

A malomba visszatérve, az épület központi terében – a „Vacokban” – a dolgok folytatódtak. A 

ritmus átvette az uralmat, táncoltak az elemlámpákkal és az elemlámpák között, az 

elemlámpák táncoló fényeiben, ahogyan hivatkozott szövegében Burzyński írja: …mintha a 

szívem ritmusát a teljes testemmel megragadtam volna. Könnyednek és könnyűnek éreztem 

magam, a fáradtság eltűnt… Akkor valaki kirohant az ajtón, a többiek követték, s mezítláb 

futottak a patakhoz, majd azon át ordítozva és kacagva, egyenest előre, bele az éjszakába. 
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Nem messze tűz égett a parton, kiugrottak a vízből egyenesen bele a tűzbe(!), majd 

megtalálták a lehető legegyszerűbb játékszert: egy a víz fölé fellógatott kötelet, amellyel át- 

meg átlendültek a patak felett, belepotyogtak a vízbe. Amikor aztán a játék lendülete kifulladt, 

visszatértek a Vacokba, megszárítkoztak és elnyugodtak. 

Könnyű érintés a vállamon. A mély sötétségben ráismertem Ryszardra. Halkan mondta: „Egy 

rövid út vár rád, a szemed tartsd csukva”. Kezünket összefogva egyikünk a másikát követte. 

Bizonytalanul haladtunk, az épület mögött a talaj egyenetlen volt, de az előttem lévő keze 

minden valós veszélyre figyelmeztetett, miközben én az engem követőre vigyáztam. Kis idő 

múltán elűztem a félelmemet és a vágyat, hogy kinyissam a szemem. A bizalom erősebbnek 

bizonyult. Hirtelen meghallottam a vízcsobogást. Az előttem lévő megcsúszott, de 

megtartottam, így visszanyerte az egyensúlyát, miközben engem a mögöttem lévő segített. Nem 

nyitottam ki a szememet. A sekély vízben gázoltunk. Nem tudtam, mi van előttem, de többé már 

nem féltem. Rájöttem, hogy ugyanabban a patakban vagyunk, amelyben korábban voltunk, 

csak most az ellentétes irányban haladunk egy több tucat méter hosszú láncban. Megálltunk. A 

lánc szétszakadt. A kezemet a vízbe mélyesztettem. Valakinek a vizes keze az arcomat érintette. 

Az én kezem ugyanazt tette. Megtaláltuk egymást. Többen is voltak ott közülünk, nem tudom 

mennyien. Szorosan egymás mellett voltunk, így könnyebb volt megtartani az egyensúlyunkat. 

Megint valami leíratlant zümmögtünk. Fentről néhány csepp víz hullott alá. Az a csepp víz az 

arcomon szokatlan tapasztalatnak tűnt a számomra, mintha először éreznék esőcseppet. 

Egyikünk a másikunk után adta tovább, hogy most már kinyithatjuk a szemünket. Kinyitottam: 

mindahányan egymáshoz egészen közel álltunk a nagy világosságban… néhány méternyire 

egymástól, a nappal az arcunkon. Megdöbbentő benyomás. Valaki halkan elsírta magát. 
224

 

Mindez azonban csak bevezetője volt mindannak, ami ennek a második napnak az estéjén érte 

el a tetőpontját. Egy hosszú vándorlás vezetett vissza a malomhoz, a fák között és a mezőn át, 

s a malomban, egy a padlóra terített abroszról elköltötték a reggelijüket. A reggelizés mentes 

volt minden ceremóniától, ám mégis ünnepinek tűnt. Utána mind összegyűltek a Vacokban, és 

egy nagy várakozás kezdődött. A valamire várás, a másikra várás végeérhetetlennek tűnő 

ideje, amelyben végül elegendő volt megpendülnie egy gitárhúrnak, hogy a várakozásban 

felgyülemlett energiák cselekvéssé változzanak. Zenei improvizáció kezdődött, amelyben ki-

ki a maga módján vett részt. 
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Egy idő után egy „nagyzenekarunk” lett, és saját improvizált zenénk. Saját magunkban, a 

saját testünkben találtunk rá a ritmusára. Reagáltunk rá. „Beléptünk” a zenébe, 

mozdulatokkal, gesztusokkal és a légzésünkkel válaszoltunk rá. Elkezdődött valami, amit – a 

mindennapi élettel analógiában – táncnak nevezhetünk. Egészében benne voltunk. Ahogyan 

alakult, meghaladtuk a képességeink látszólagos határait, például a fizikai teljesítményünkét. 

Amikor újra elcsendesedtünk, elveszítettem az időérzékemet. Azt hittem este van, talán már 

éjszaka is.  
225

 

De még nappal volt. Hamarosan az első csoport tagjai látogatták meg őket, kisebb 

csoportokban együtt mentek egy erdei tisztásra, és felfedezték a Fát, amelyet így, nagybetűvel 

írva, Burzyński „társ-lénynek”, testvérnek tekintett, s meglehet, mások is így voltak vele. 

Az utolsó éjjel a tevékenységünk figyelemreméltó sűrítményét hozta, és azzal nehéz, ismeretlen 

helyzeteket is, amelyek révén a közös, ösztönös félelem mindinkább átszüremlett a közösség 

érzetén, a közelségen, a kölcsönös segítségen és bizalmon. Addigra már kiélesedett 

érzékeinkkel, érzelmileg reagáltunk olyan hatásokra is, amelyek normálisan, a mindennapi 

életben, alig érnek el hozzánk. Ezért aztán több helyzet, amelyben – ha valaki kívülről tekinti 

őket – nincsen semmi rendkívüli, mély emóciókat váltottak ki belőlünk. 

A tűztől, amely mellett az estét töltöttük és vacsorát készítettünk (parázson sütött húst), 

egyenként elmentünk a mező felé. Az előző napon mondottak szerint, az erdőszéli fény alapján 

tájékozódhattunk. Vigyázva haladtam. Amint megláttam a fényt, futni akartam. De csak 

lépegettem tovább. Ahogyan közelebb értem, a láng fényében megláttam azokat, akik már 

előttem idejöttek. Az avarban és szénán várakoztak. A legközelebbi fa törzséből nedv 

szivárgott le egy korsóba. Irena mosolygott. Felmentem hozzá. A kezembe adta a korsót. Ittam 

egy kortyot „a fa véréből”. A mező felől a következő ember közeledett Irenához. Volt valami 

egyszerű rítus ebben. 

Amikor mind összegyűltünk, bevettük magunkat az erdőbe. Negyedórára rá egy felszántott 

mezőre értünk, amelyet tűz világított meg. Egy nagy zsák volt a közelében, teli gabonával. 

Ryszard azt mondta: „Elvetettük a magot – önmagunkkal.” 
226

 

A nagy tűz a szántásban lelohadt. Ryszard azt mondta, hogy eljött az ideje, amikor el kell 

hagynunk egymást egy órára. Mindenki legyen magában az erdőben. Tudtuk, hogy egy néhány 
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kilométernyire is elhallatszó kürt jelzi majd egy fél óra elteltét, s aztán rövid jelek sorozata 

jelöli a visszatérés irányát. Tudtuk, hogy a terep nehéz, egy kissé veszélyes is, de nem annyira, 

hogy féltenünk kellett volna az életünket. Azzal a bizonyossággal indultam el, hogy ötvenen 

kezdenek keresni, ha valami baj történne velem. De így sem volt kellemes elválnom tőlük. Az 

egyedüllét nagyon nehéz volt akkor. Először gallyak roppanását hallottam, távolodó léptek 

hangjait, majd kisvártatva magamra maradtam az erdővel. A visszaúton türelmetlenül, 

hanyatt-homlok rohantam a kürtjel irányába. 

A Vacokba az oldalajtón lehetett visszajutni, az előtéren keresztül, ahol a sáros 

gumicsizmáinkat hagytuk. Odabent – teljes sötétség. Beléptem. Éreztem, hogy mások is 

vannak ott. A lélegzés szerint tájékozódtam. Felém nyújtott kezekkel találkoztam. Végre. 

Együtt vártuk a következő érkezőt. Egyre többen jöttek. Reakciók, kölcsönösen erősek. A 

közelség érzése a tetőpontjára ért, gondolom. Mindenki visszatért? Ryszard a sötétben sorolta 

a neveinket… 

Amikor meggyújtottak egy gázlámpát, a Vacok falai mentén gabona magvakat láttunk elszórva 

a padlón. Olyan egyszerre kiáltottunk fel, mint egy jól összehangolt kórus. Megmosdattuk az 

arcunkat a magvakkal, amíg le nem mostuk a fáradtságot magunkról. 

Azon az éjszakán a szalmával teli öreg malomban talált almák másokkal való megosztása 

felett is örvendezhettünk. A lehetőségek során kiálltuk a bátorság és felelősség próbáját, 

amelyben nem mindenki bővelkedik, de amelyek egy csoportban nagyon intenzívvé 

erősödhetnek. Egy ilyen próba volt a „kirándulás” a tóba, hideg, iszapos, a csípőig vagy még 

feljebb érő vízen keresztül, a csúszós, bizonytalan tófenéken. Ilyen volt a szökkenés is, a magas 

partról a malomtó ismeretlen mélységébe. Vagy a tűzbe való belépés: ha valaki félelem nélkül 

teszi, és követi a saját pulzusának ritmusát, biztonságos és kellemes lehet. Táncoltunk a 

tűzben, amíg át nem forrósodtunk, akkor behúzódtunk a Vacokba, ahol a Találkozó fináléja 

következett. Mintha az utolsó gát szakadt volna át, könnyeztünk és elárasztottak az érzelem 

hullámai. Beborított bennünket a sár, de éppen akkor a fizikai tisztaság érzése volt bennünk. 

Földszagúak voltunk, mint a mező, mint a folyóvíz.  A végső elcsendesülésünk elég sokáig 

tartott. Éreztük, hogy EZ már a befejezéshez vezet. Valaki el akarta odáznini ezt, és lefutott a 

folyóhoz. Fürödtem, semmit sem érezve a hidegből. Aztán visszatértem a tűzhöz. Meg kellet 

szárítkoznom. Odakint már hajnalodott. 

Felvettük azokat a ruháinkat, amiket idejövet viseltünk. A többi holmit egy minibusz vitte 

Wrocławba. Készülődtünk az indulásra. Útközben megálltunk a Fánál. Ryszard egy fejszével 

sebet ütött rajta. Ez sokkolt. Muszáj ölnünk és sebeznünk a túlélésünk érdekében. Mindenki 

feljött a Fához; mindenki másként. Végül Ryszard egy röggel betapasztotta a sebet. Nyugalom 
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és szomorúság volt közöttünk. A csendben végül elértük az utat, ahol a busz, amely 

Wrocławba vitt bennünket, már várakozott. 
227

 

Beszámolója végén Burzyński még összefoglalja a tapasztaltak lényegét, s az abból fakadó 

gondolatait. 

A tevékenységünk – amely összegezve egy szokatlan tapasztalat volt – részleteiben semmi 

rendkívülit, különlegeset nem tartalmazott. Néhány részcselekvést, többé-kevésbé intenzíven, a 

mindennapi életben is megtapasztalhatunk már. Csírájukban ott vannak az életünk különféle 

cselekvéseiben is, kalandjaiban is, játékaiban is. A „Speciális projektben” ezek a szituációk 

persze valahogyan leszűrődtek és felerősödtek. Bár a reakciók spontaneitása humanitással és 

értelemmel hevítette át a részcselekvéseket, a cselekvések maguk, egy bizonyos értelemben 

tervezettek voltak. Tervezettek abban az értelemben, hogy az irányuk és bizonyos elérendő 

pontjaik meghatározottak voltak. Másfelől viszont, ennek módjára nézve nem volt semmiféle 

terv; a választások variánsai, a résztvevők számára nyíló megoldások útja-módja 

gyakorlatilag korlátlan volt. A tapasztalásnak voltak keretei (a káoszt elkerülendő), amelyek a 

cselekvések során, a résztvevőkből jövő és egymást kölcsönösen felerősítve közöttük áramló 

impulzusok, reakciók és érzelmek élő szövetével töltődtek fel. De ez a keret nem volt rögzített 

vagy felülről adott. Viszont kiegészült a találkozó technikai feltételeinek legtökéletesebb s 

ugyanakkor legtapintatosabb eltervezésével, s az egész eredmény nem valósulhatott volna 

meg, ha az alapvető feltételek közül csak egy teljesítése is elmarad. Ez az eredmény pedig az, 

amit Grotowski lefegyverzésnek nevez, és valóban a lefegyverzés felé tart, mert a mi 

civilizációnk körülményei között a beteljesítése inkább ideális, mint reális lehetőség.  

Az ehhez az önlefegyverzéshez való közeledés mindenekelőtt a mások viszonylatában érzett 

félelemtől való megszabadulásban van. Ezt nem lehet programozni, senki sem győzködheti 

vagy erőltetheti magát erre. Bizonyos körülmények között ez vagy megtörténik, vagy nem. És 

ha megtörténik, az mintha egy szűrőt távolítana el, amely korlátozza és meggátolja a fény 

elérését; valóban differenciáltan kezdünk látni, s emiatt talán alaposabban és igazabbul is. A 

„látni” azt is jelenti, hogy érezni, válaszolni, cselekedni. Azt jelenti, hogy nem félni (nem félni 

az emberektől, az ismeretlen helyzetektől, a gúnytól, stb.), és ez, a „Speciális projekt” 

folyamán, egy természetes állapottá vált, amennyiben új lehetőségeket nyitott, olyanokat, 

amelyekről az ember nem is sejtette, hogy adottak benne, mint például, ha valaki, aki sohasem 

énekelt, egyszer csak dalolni kezd. 
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A félelemnek ez az elutasítása, a mások felé való megnyílás – gondolom – a „Speciális 

projekt” legfontosabb aspektusának alapjaiban rejlik, amely az integráció folyamatának 

páratlan felgyorsítása, aminek eredményeként több tucatnyi – bár alkalmasint kiválasztott – 

egymás számára idegen ember valóban egységes csoporttá válik. Bizonyára hozzájárultak 

ehhez a nehéz küzdelmek, amelyeken együtt mentek keresztül, s amelyeket az egyén 

egymagában reménytelennek vagy nonszensznek talált volna. És egy bizonyos közösségi 

beavatódás is. Nem kell ebben semmi mágiát látnunk, csupán az egyénben lévő 

érzékenységnek bizonyos, a mindennapi életben erősen eltompult szintjeire való eljutást, és 

valamit, amit egy laikus úgy definiálhat, mint a szintén erősen konvencionálissá vált érzékek 

megújítását vagy megtisztítását. Amikor a gátlások eltűnnek, az érzelmi reakciók erőteljessége 

egy más aspektusba helyeződik, az érzékenységi küszöb eltolódik. Egy felfokozott érzékenység 

jelenik meg, amelynek azonban semmi köze sincs a hisztérikus reakciókhoz. 

Meglepődtem, hogy a találkozónknak ezen a napján, egy idő elteltével, elkezdtünk nem 

beszélni. A verbális kommunikáció szinte teljesen feleslegessé vált. Így alakult, mert az egyéni 

érzelmek közlésének vagy az öröm másokkal való megosztásának egyéb lehetőségei lettek. 

Lehet, hogy közel áll ez ahhoz, amivel a nagyon kicsiny gyermekek rendelkeznek, mielőtt még 

leszoknának róla? S mit eredményez vagy eredményezhet ez? Ez még egy nyitott kérdés. 

A búcsú – a találkozó végén – nehéz volt, sőt fájdalmas, de nem volt benne semmi vonakodás a 

mindennapi életbe való visszatérés iránt. Azok, akikhez egy ideig közel kerültünk, 

megérezhették, hogy valamiképp mások vagyunk, és ezt így fogadták el. Ez valami kívülről is 

látható dolog volt. A visszatérésem után néhány nappal, amint egy barátommal beszélgettem 

az utcán, megelőzött egy lány, aki szintén részt vett a kalandunkon. Csak futólag bólintottunk 

egymás felé egy mosollyal. A barátom megkérdezte: „Ugye ez a lány is ott volt? Honnan 

tudod? Meglátszik. Valami abnormálisat tettünk? Azt nem. Csak olyan igazi volt a mosolyod.” 

A tapasztalat már megmaradt, most már távoli, de valós forrás, amely megerősítést ad a 

mindennapi élet aprómunkájában. 
228

 

Az természetesen, hogy kiben milyen érzéseket, gondolatokat vált ki a leírás, nem csupán a 

lejegyzés korábban már említett nehézségeitől függ, hanem természetesen a leírást olvasó 

ízlésétől, érdeklődésétől, egyszóval személyiségének beállítottságától is. Hangsúlyozzuk tehát 

még egyszer, hogy a leírást nem azért idéztük – s ráadásul ilyen terjedelmesen –, hogy az 

esemény iránt szimpatikus vagy antipatikus érzelmeket, véleményeket generáljunk, hanem 
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azért, mert bővelkedik olyan információkban, amelyeknek majd az elméleti kérdések 

tárgyalásánál vesszük hasznát. A szervezés módja, a tevékenységek típusai, előkészítettségük 

szintje, az események hatásának leírásai, stb. mind olyan dolgok, amelyekre hivatkozva 

megalapozhatjuk majd későbbi következtetéseinket.  

Végezetül szólnunk kell még egy fontos szervezeti változásról is, amely mintegy hivatalosan 

is lezárta a színházon túlra vezető utat, és egyben a parateatrális kísérletek első szakaszát is. 

Amint az a szakmai tevékenység leírásából is kitűnik, a kísérletek megvalósítására egy-egy 

vezetővel kisebb „munkacsoportok” alakultak, majd egyre több „egyéni” kísérleti műhely is 

beindult, s ennek következtében Grotowski szerepe is megváltozott a társulat irányításában. A 

korábbi – színházi – szakaszban folyamatosan fennálló egyszemélyes vezetői rendszert 

fokozatosan a több irányítóval és több közreműködővel dolgozó rendszer váltotta fel, amelyet 

még az is árnyalt, hogy nem ismerte az állandóságot a vezetők és közreműködők tekintetében. 

Gyakorta fordult elő, hogy egy adott személy – akár ugyanabban a tevékenységben is – 

egyszer vezetőként, máskor közreműködőként jelent meg, a rendszer tehát leginkább a kaláka-

struktúrához hasonlított. Ez – minden látszólagos szövevényessége és bonyolultsága ellenére – 

sokkal alkalmasabb volt a kutatások megvalósítására, mert jóval nagyobb flexibilitással 

szolgálta mind a feladatnak legjobban megfelelő munkacsoportok szerveződését, mind pedig 

az egyéni elgondolások és lehetőségek kipróbálását, megvalósítását is. Grotowski pedig, a 

Speciális projekt megvalósítását fokozatosan Cieślaknak (majd másoknak is) átadva, 

koncentráltabban foglalkozhatott az egész kutatás folyamatával, annak további alakításával és 

az egész Laboratórium irányításával. 

Ennek a változásnak a következtében viszont, a színházi tevékenység tartalmi jellegével 

együtt, annak szervezeti-formai attribútumai is eltűntek a Laboratóriumból, így minden 

tekintetben megérett a helyzet a Laboratórium funkciójának – és ezzel együtt nevének – 

újrafogalmazására. Ez az ismertetett korszak végén, 1975-ben következett be, amikor a 

korábbi névből – „Laboratóriumszínház – Színészintézet” – Grotowski javaslatára, mint valós 

tartalommal már nem bírókat, elhagyták a „színház” és „színész” szavakat, és a nevet 

„Laboratórium – Intézet”-re változtatták, az intézmény funkcióját pedig, mint „a kulturális 

kutatások intézetét” határozták meg.
229
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Ezzel a kitérővel viszont a végére értünk a „Speciális projekt” ismertetésének, s ezzel együtt a 

színház elhagyásának és az aktív kultúra felé vezető kutatások első fázisa bemutatásának is. A 

következő fejezetrészben rátérhetünk tehát mindennek az összegződésére, az 1975. év nagy 

eseményének a bemutatására, amely az összegződésen túl egy igen fontos fordulópontot is 

jelentett a Laboratórium életében továbbá egy új szakaszt is nyitott a tevékenységben. 

Indokolt tehát, hogy egy külön fejezetrészt szenteljünk neki. 

 

I.4. A Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme  

 

Ha a fordítói pontosság nem kötelezne bennünket, a rendezvény címét inkább 

„szabadegyetem”-ként kellene írnunk, hiszen ez az oktatási intézményre nem utaló, sőt 

éppenséggel az attól való függetlenséget is magába foglaló szavunk sokkal pontosabban jelöli 

az esemény jellegét. Mint látni fogjuk ugyanis, ennek az 1975. június 14. és július 7. között 

megrendezett programsorozatnak az eseményeit nem az oktatás vagy a módszertan- és 

ismeretterjesztés, hanem a színház művészetének alapkérdéseiről való közös gondolkodás és a 

„kitörési pontok” közös keresése jellemezte. Az persze már csak a helyszín okán is 

természetes, hogy a Laboratórium kutatásai a legfontosabb részét képezték ennek a 

találkozónak, avagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy valójában e tevékenység fontosságának 

köszönhetően rendezték éppen Wrocławban a találkozót – a lényeg ugyanaz: a Nemzetek 

Színháza szervezete olyannyira fontosnak ítélte a Laboratórium parateatrális kutatásait, hogy 

azt, a Varsóban megrendezett konferenciája után, a világ szélesebb nyilvánosságára 

érdemesnek tartotta. 

Az, hogy a találkozó közvetlenül követte a varsói konferenciát, nagyban segítette, hogy a 

wrocławi eseményeken valóban világviszonylatban is jelentős színházi alkotók is 

megjelenhessenek hosszabb-rövidebb időre. Így lehetett a programok vendége-közreműködője 

Peter Brook, Luca Ronconi, Eugenio Barba, Jean-Louis Barrault, Joseph Chaikin és még 

számos fontos színházi alkotó vagy tanár. Jelenlétükből és közreműködésükből fakadt az a 

szakmai környezet és gondolatkör, amely a színház alapkérdéseit sokféle szempontból 

világította meg, de amelyek kontextusában ugyanakkor a Laboratórium kutatásainak valós 

jelentőségére is fény derült. Mindezeket jól illusztrálják azoknak az elméleti előadásoknak, 
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gyakorlati munkáknak és interjúknak a részletei, amelyeket a programok egyik rétegeként a 

fentebb említett szakemberek tartottak illetve adtak. 

 

I.4.1. Az elméleti programok rétege 

Peter Brook június 16-án érkezett, és a következő három napban gyakorlati munkát vezetett 

egy csoporttal. Ennek a gondolatait foglalta össze a munkát záró előadásában: 

A színész problémája hasonló a szamurájéhoz: mindenkor felkészültnek lenni, bármikor 

késznek egy csapás elhárítására, ám ugyanakkor egyszerűnek és lazának is maradnia (…) 

felhangoltnak lennie, akár egy hangszer; bár egyszersmind ellazultnak is kell lennie, mint egy 

gyermek, mint egy őrült… (…) A probléma, amelyről beszélni akarok, ez: hogyan maradjunk 

tiszták a tisztátalan körülmények között? (…) Az út hosszú. Egy magas hegyre mászó ember a 

készülődés idején nem siránkozik azon, hogy még nincs a csúcson. Mert az út számít, nem az, 

hogy a csúcson áll. De ha valaki meg akar mászni egy magas hegyet tíz perc alatt – kezdettől 

fogva lemondhat róla. Jó sok békesség és türelem kell hozzá. Mi túl sokat kapkodunk, és 

semmit sem teszünk meg. A színházban nem tulajdonítunk elegendő jelentőséget a csendnek, a 

nyugalomnak. Pedig pontosan a csend az, ami mindennek a kiindulópontja, a türelem. (…) A 

hagyományos színházban a cselekmény gyakran teszi lehetővé, hogy elrejtsük és palástoljuk 

azt, ami egyedül lényeges. Ha lemondunk a szövegről, az igazság azonnal megmutatja nekünk 

a valódi arcát, s a mi gondunk nem az kell, legyen, hogyan valósítsunk meg valami élőt, 

hanem az, hogy hogyan ne veszítsük el azt az élő valamit, ami már ott van. Ez a probléma (…) 

230
  

Láthatjuk, hogy mindez mennyire összecseng Grotowskinak a színházi korszakban vallott 

elveivel, ám azt is, hogy Brook, miközben a színház alapvető problémájáról beszél, a 

parateatrális kutatások alapgondolatáról is beszél: arról, hogy a dolgok igazsága bennünk 

rejlő, és magunkban kell azt megtalálnunk. S mindenképpen a hagyományosnak mondott 

színház meghaladásáról szól, amelynek alapelvei – legyen szó színházi vagy parateatrális 

tevékenységről – közösek. Ugyanezt taglalja egy közönségtalálkozón is, amelyre a Teatr 

Polskiban került sor, június 18-án: 

                                                 
230

  Małgorzata Dziewulska: „Brook, Ronconi and others” – Brook, Ronconi és mások – Dialog 1975. 12. szám, 

111-118. oldal – in: On the Road to Active Culture – Publikációra nem kerülő, konferencia-segédanyag, 

Laboratórium - Intézet, Wroclaw, 1979. 32-33. oldal. 



244 

 

Valami zseniálisan élő az improvizációban jelenhet meg, és nem a kidolgozott és megismételt 

előadásban (…) Az afrikai utazásunk kihívás volt a számunkra. Olyan embereknek játszani, 

akikkel nemhogy közös nyelvünk nincs, de akikkel még a közös kultúra alapján sem tudunk 

kommunikálni (…) Ami azt jelenti, hogy mindig a startvonalról kell indulni és alkotni, és 

emiatt a játékszabályok fokozatosan, az emberekkel együtt gyűltek fel körénk. A legfontosabb 

lecke egy nyilvános előadásszerű valami körülményei között vált élő tapasztalássá; egy esély 

tapasztalatává, hogy egy zseniális emberek közötti kapcsolat valósuljon meg. Céltalan viszont 

a kapcsolat tartalmára rákérdezni: a kapcsolat maga a tartalom… (…) A mi civilizációnkban 

a társadalom sem nem teljesen élő, sem nem teljesen holt dolog. Mondhatnánk: egy szánalmas 

állapot. (…) Annak latolgatása, hogy vajon a technikai fejlődés jó vagy rossz-e, intellektuális 

önkielégítés. Csak egy dolog tudott: az elmúlt hetvenöt év során csak néhány példát találunk 

arra, hogy a technológiai fejlődés segített a színház humánusabb aspektusát megteremteni. A 

színháznak nem egy, de három irányban van felelőssége: azok felé, akik szeretik a színházat, 

azok felé, akik már elfordultak tőle, mert a formái elmeszesedettnek tűnnek a számukra, és a 

felelősséggel önmagunk felé. Különösen ez utóbbiról ne feledkezzünk meg, mert ha mi magunk 

megszűnünk teljes életet élni, a másokkal való kapcsolataink is elszegényednek. Ez a saját 

fejlődésünk és a saját lelkünk kutatásának felelőssége.
231

  

Luca Ronconi csak két napot töltött Wrocławban, mert az otthoni próbák hazaszólították 

Velencébe. Ottléte alatt főként a színházi tér vonatkozásában szerzett tapasztalatairól beszélt. 

Ami azonban előadásából számunkra most különösen érdekes, hogy Grotowski egy 

közbeszólásával felhívta a figyelmet arra, hogy 

Ronconi megszállottan tér vissza azokhoz a produkcióihoz, amelyek számára a 

megsemmisülést jelentették. Ami a világ számára siker volt – mondta – az nem a legfontosabb 

Ronconi számára. A bukások lettek a leggyümölcsözőbb tapasztalatai. Az előkészítettségből 

származó siker egy szörnyűség, mert mindenki a megismétlést várja, egy másik előadást, 

amely ugyanolyan lenne. (…) Másfelől Ronconi mindig valami mást keresett. Nem 

szórakoztatni akart, hanem dobozokba zárni az embereket, azért hogy megmutassa, ahogyan 
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élünk. Hogy felmutassák, hogyan is van az, hogy ha valami történik odakint, mi azt nem 

láthatjuk (…) 
232

  

Eugenio Barba hosszabb ideig dolgozott a találkozó idején, és munkája során egy, az Odin 

Theatretben folyó munkát bemutató filmet és egy, a bali színészt bemutató filmet is vetített, 

amely egy újabb oldaláról világította meg az önfeltárást végző színész – és ezzel együtt a 

parateatrális esemény résztvevőjének önmagát manifesztáló lényének – állapotát. 

A bali transz, mint az isten általi adomány érthető meg. A transzban lévő ember az istent 

hordozza magában. Ezen a módon részesül a szentségben, és kommunikál a természetfeletti 

világgal. A transz maga megmarad titoknak (…) Egyetlen „színész” sem keltette annak 

benyomását, hogy előadott, vagy bemutatott volna valamit, hogy játszott volna (…) 
233

 

Nyilván nem szorul semmiféle magyarázatra, hogy – sem a színészi játék, sem pedig a 

parateatrális cselekvés vonatkozásában – nem maga a transzállapot, illetve a 

természetfelettivel való kapcsolat a releváns idézetünkben, hanem az az analógia, amely a 

transzban lévő bali „színész” és a színházi vagy parateatrális körülmények között önmagát 

feltáró ember között van. (Emlékezhetünk arra is, hogy Grotowski a „szent színész” 

önfeltárásával kapcsolatban is használta a „transz” kifejezést, s hogy az ezzel kapcsolatos 

félreértéseket ott is eloszlattuk.) 

Joe Chaikin, az amerikai Open Theater vezetője, elsősorban társulata válságáról beszélt, 

amely abból eredt, hogy – nagyon hasonlóan a Laboratóriumban az „Apocalypsis” bemutatója 

idején történtekhez – egy sikeres korszak végén érzik magukat, és megújulásra lenne 

szükségük. Elismeréssel szólt arról, hogy a Laboratórium már szerencsésen túljutott ezen a 

kivételesen fontos mozzanaton, és már új célok felé tart. Ugyanakkor, egy nyilatkozatában 

vallott egy lehetséges továbblépés víziójáról is. Az interjút készítő Andzrej Bonarski egyik 

kérdésére – Gondolja-e, hogy Chomsky univerzális grammatikájának analógiájára létezik az 

érzelmeknek egy univerzális grammatikája is, és hogy ezt keresnünk kellene? – a 

következőket válaszolja: 
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Számomra ennek megvalósítása a leginkább ambícózus ügy, egy vezérelv, hogy kutassunk az 

érzelmeknek egy ilyen készlete után, amely¸ függetlenül a kultúráktól, általános lehet az 

emberi természet egészére nézve. 
234

 

A Kutatási Egyetem ezen elméleti rétegében való tallózásunk kimutatta tehát, hogy – noha az 

előadások, viták, beszélgetések a színház művészetének alapkérdéseiről szóltak – az ezen 

alapkérdésekre adott válaszok mind szoros kapcsolatban álltak a Laboratórium aktuális 

tevékenységével. Így olyan általános kontextusba került ez a tevékenység, hogy jelentőségét 

nyugodtan tekinthetjük például Brook afrikai kísérleteihez foghatónak, hogy csak a 

legközismertebb példával éljünk. A parateatrális kutatás fontosságának visszaigazolása mellett 

azonban azt is látnunk kell, hogy az összes, a kitörési pontokra vonatkozó tevékenység vagy 

elképzelés, minden különbözősége ellenére, igen erős rokonságot mutat – vagy fog mutatni a 

jövőben – a Laboratórium és személyesen Grotowski irányultságával. Ez pedig szintén a 

parateatrális kutatásoknak a színjáték világát előrevivő folyamatokba való erős 

integrálódottságát támasztja alá. Máris a legprogresszívebb törekvések egyikének tekinthetjük 

tehát mindazt, ami a Laboratóriumban történt már eddig, e néhány év alatt is. 

Hogy valójában pedig miben áll ez a kutatás, azt a világ igazán a Kutatási Egyetem többi 

programrétege által ismerhette meg. S a „világ” szó használata kellőképpen indokolt is, hiszen 

öt kontinens 26 országából mintegy ötezer résztvevő
235

 érkezett a különféle programokra, 

amelyeknek aktív résztvevője is lett. A következőkben ezeket a gyakorlati tevékenységeket 

jelentő programsávokat tekintjük át. 

 

I.4.2. A „Kaptárak” 

A Kutatási Egyetem egyik gyakorlati programsávját a „Kaptárak” (Ule, Beehives) alkották. A 

rendezvénysorozat három hete alatt gyakorlatilag minden este-éjszaka megrendezésre kerültek 

a Laboratórium helyiségeiben, így összesen huszonegy „Kaptár” valósult meg. Résztvevőit 

sem előzetes beszélgetéssel, sem egyéb más módon nem szűrték, a részvétel egyetlen 

előfeltétele az volt, hogy a résztvevőnek az aktív jelenlétet vállalnia kellett. Ez egy eddig nem 

tapasztalható megnyitását jelentette a parateatrális kísérleteknek, és érthetően az érdeklődők 
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széles körét vonzotta; egy belső kiadvány
236

 tanúsága szerint a „Kaptárak”-nak összesen 

ezernyolcszáznegyvenkét résztvevője volt. 

A különféle tematikájú „Kaptárak”-nak közös jellemzője volt, hogy gyakorlatilag a 

parateatrális aktivitás legelemibb szintjét jelentették, így az azokon való részvétel mintegy 

„bevezetőül” is szolgálhatott a résztvevői számára a további programokhoz. Az első lépéseket 

tehették meg és az első tapasztalataikat szerezhették meg tehát a résztvevők az „Ünnep”-ben 

megfogalmazott alapvető célok, a hétköznapi álarcok levetése és az önlefegyverzés irányába. 

Ezt illusztrálja egy Cieślak és egy Scierski által vezetett „Kaptár”-ról szóló beszámoló. 

Minden ötven másodpercben egy új embert vezettek be a Laboratórium legnagyobb 

helyiségének sötétségébe. Csak érezni tudtuk, hogy a terem immár tele van emberekkel. Valaki 

a kezüknél fogva vezette be az újonnan érkezőket. „Hogy hívnak?” – kérdezte – „Ismételd 

hangosan! Hadd hulljon be a lélegzés neszébe és a csendbe!” Egy kicsinyke fény jelent meg. 

Valaki gyufásdobozokat hozott be (…) az emberek gyufaszálakat gyújtottak, jöttek-mentek a 

teremben, megálltak egymással szemben. Volt, aki nézett, mások nem tudták „hogyan 

nézzenek”. Némelyek számára ez egyszerre nagyon emberi és nagyon személytelen is volt, 

vagyis nem könnyű. Voltak, akik a falak mellé ültek és figyelték (noha a megfigyelés itt nem 

elfogadott dolog, mert megzavarja a többieket), hogyan viselkednek a „felszabadultak” és 

„lazák”. De legalább elgondolkodhattak azon a kérdésen, hogy „hogyan lehetséges, hogy én 

képtelen vagyok erre?” Ám, ha megfigyelhettek, és ha eléggé elszántak voltak, hogy 

keresztülessenek a próbán, némi idő múltán, a közvetlenség csatornái, amelyek eddig 

gátolódtak, végül bennük is megnyíltak. Megtették az első lépést a spontaneitás felé. 
237

 

Más „Kaptárak” (…) vagy a verbális kapcsolatra építettek többet – mint a Małgorzata 

Dziewulska és csoportja által vezetett –, vagy inkább a hatásra alapozottak voltak – mint 

Scierskié, ahol a világ minden tájáról érkezettek szomorú dalokat énekeltek, amelyek a színház 

világában komponálódtak, és meglehetősen szláv jellegű siratók voltak, s amelyek valamiféle 

nagy egységesség, megbékélés utáni nosztalgiát és melankóliát sugalltak. 
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S nem ez az ok, amiért idejöttek?… Hogy megtalálják azt a „valamit”, amit nem találnak meg 

otthon, amikor a nagy versengés hullámai már elmúltak, és  amikor már az újjászületésre való 

lehetőségeik meg a divatos keleti vallások és szertartások kimerültek és szétmosódtak… 
238

 

Ugyanakkor – különféle tematikájuk révén – egyben orientációt is jelentett-jelenthetett az 

egyes résztvevőknek. Az említett különbözőségekből eredően ugyanis a résztvevők, a kezdeti 

lépések megtételén túl, valamelyes benyomást is szerezhettek arról, hogy milyen jellegű 

tevékenységre számíthatnak Włodzimierz Staniewski, Zbigniew Spychalski, Zbigniew 

Cynkutis, Jacek Zmysłowski, Ludwik Flaszen, Ryszard Cieślak és Stanisław Scierski egyéb 

programjain. (Rajtuk kívül egyébként még Gabriel Arcand, Spychalski egyik segítőtársa, 

valamint Małgorzata Dziewulska és André Gregory közösen is vezettek egy-egy „Kaptárat”). 

S mivel az utóbbiakról szóló beszámolók közül több is azzal kezdődik, hogy a résztvevőnek 

már voltak tapasztalatai egyik vagy másik vezető „Kaptár”-foglalkozásáról, bizonyos, hogy ez 

az orientáció és a sokszínűség megtette a hatását, és elérte a célját. Arra sajnos nincs módunk, 

hogy minden egyes vezető sajátos „Kaptár”-át, külön is ismertessük, de a „Kaptárak” 

általános jellegzetességeit – a fenti két egyedi példán túl – jól érzékelteti Tadeusz Burzyński 

összefoglalja is: 

A „Kaptárak” olyan helyek voltak, ahol az ember, egyéni módon próbálhatta ki a saját 

képességeit a „lefegyverzés” irányába történő első lépések megtételére, az ilyen jellegű 

tapasztalatoknak a különböző emberek mindegyike számára viszonylag könnyen elérhető 

feltételei között. Ebből eredt, hogy némelyek az itt szerzett tapasztalatok alapján alakították a 

további műhelyek felé vezető útjukat. Részt vettem néhány „Kaptár”-on. Esélytelen 

megnevezni kik voltak ott, mert az emberek úgy szálldostak keresztül a „Kaptár”-on, mint a 

méhek. Különböző emberek. Akár – mint résztvevő, ezt is éreztem – rejtett megfigyelők is. De 

mit figyelhettek meg ott, mint kívülállók? Egy, tulajdonképpen bárki aktívan részt venni akaró 

számára nyitott „Kaptár”-on megjegyezhették például, hogy minden nyugodtan kezdődik, egy 

csöndes dallal, amelyhez minden újonnan jövő csatlakozik, s hogy a ritmus kialakulása 

fokozatosan több lett, mint egy zenei elem, hogy a jelenlévők is erre a ritmusra kezdenek el 

lüktetni. A találkozó egyfajta heves és élő szórakozássá alakul, amely a közös ritmusból ered, 

és spontán módon, impulzívan fejlődik. Hogy csoportok, vehemens táncban vagy csöndes 

koncentrációban összekapcsolódva a saját összhangjukat és saját ritmusukat fejlesztik ki. 
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Hogy valakik találkoznak: egy gesztussal, dallal, néha kiváló improvizációval. Ekkor 

kézzelfogható kapcsolatot is találhatnak azzal a tevékenységgel, amit mi a színházzal határos 

művészetnek nevezünk. A szkeptikus megfigyelő, az oldalt álló arra a következtetésre juthat, 

hogy amit lát, az egyfajta orgia (s még különösebb, hogy a mindennapi élettel elletétben, ez 

minden alkoholos vagy erotikus stimulus nélkül zajlik), vagy őrülteket lát, akik minden ok 

nélkül extázisba esnek, s érthetetlen táncba, tökéletesen zavaros kiáltozásba kezdenek. 

Mindazonáltal senki sem sebez meg senkit, a kölcsönös emberi kapcsolatok, a barátságosság 

és a gyengédség szintje az elképzelhető legmagasabb. 

S mit érez az, aki valóban részese mindennek? Ez bizonyára egy személyes ügy. Kezdetben 

mindez a bizalom és a nyugalom növekedése, aztán a biztonságé és az örömé. Amikor az 

ember egészében a ritmussá válik, a helyzetek megszületnek. Az érzékek működnek, ám az 

intellektus, amely ellenőrzi őket – a konvenciókra figyelő – megváltozik. A helyzetek akkor 

születnek, amikor az ember egyszerűen csak van (nehéz ennél tisztább definíciót találni), és 

amikor az ember megerősíti a létezés érzését a mások reflexiójában, a mások szemében, 

impulzív reakciójában, amelyeket a sajátjaira kap. 

A „Kaptárak”-ban különböző találkozások voltak. A tevékenység különféle irányokban folyt. 

Voltak sikeres és sikertelen „Kaptárak” (személyesen a számomra). Volt néhány, amelyet mint 

érzelmi impulzusokat „táplálót” írhatunk le. Másokat, mint a Grotowski társulatának tagjai 

által finoman sugallt asszociációs láncolatokat kifejlesztőket. Voltak, amelyeken sajátos 

feladatokat kaptunk, például: „Hívj valakit magadhoz egy madár hangjával, de ne imitálva a 

valódi madárhangokat, inkább a madárszerűt megkeresve magadban”. Az ilyen önmagunkban 

való keresés néha lehetséges, máskor pedig nem. Az embernek komolyan keresztül kell mennie 

egy kezdő fázison, amelynek, számomra úgy tűnik, általában egy nagy fizikai erőfeszítés az 

ára. Ám egy ilyen tevékenység rendkívül örömteli lehet. 
239

 

Burzyński beszámolójából kiderül tehát, hogy azok, akik valóban résztvevői tudtak lenni egy-

egy ilyen „Kaptár”-nak, nem csupán felszínesen, a fizikai cselekvéseikben, de mentálisan is 

egy különleges, nem hétköznapi élmény megtapasztalóivá váltak. Anélkül, hogy ezt a 

mentális élményt most részletesebben taglalnánk – ez majd a következő fejezetünk tárgya lesz 

– a tényszerűség okán is hasznos, ha mindezt egy szakember szemszögéből is megvilágítjuk. 

A most ismertetettek és a későbbiek is kiváltképpen alkalmasak arra, hogy mind az általunk 

elmondottakból, mind pedig a leírásokból eredően valamiféle téves miszticizmus-gondolat 
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születhessen meg bennünk. Ezt pedig mindenképpen el kell oszlatnunk, mert ködös tartalmai 

miatt vagy ellenérzetet kelthet, vagy ellenkezőleg – éppen titokzatossága folytán – igazolatlan, 

hamis tények valós alátámasztás nélküli elfogadására csábíthat bennünket. Akár az ellenérzés, 

akár az elfogadás útján tehát, a megalapozatlanság révén mindenképpen tévútra viheti a 

gondolkodásunkat. Szerencsére azonban a Kutatási Egyetem programján részt vett Kazimierz 

Dąbrowski, Kanadában élő professzor is, aki – különböző közönségtalálkozásokon kívül – 

maga is részt vett néhány „Kaptár” munkájában, s lévén pszichológus és gyakorló pszichiáter 

is, a saját tudománya perspektívájából tudta értékelni a tapasztalatait. 

A fejlődő misztérium benyomását tették rám. (…) Szokatlan erők jelentek meg és munkáltak 

ott: fogalmiak, intellektuálisak; de animisztikusak, irracionálisak is, amelyeket csak intuitíve 

ragadhatunk meg. Egyrészt érthető dinamizmusokat, másrészt olyanokat, amelyeket homályos, 

a racionális analízisre nemigen hasonlítóként írhatnánk le; (…) …a fejlődés szituációját 

reprezentálják a számomra; a fejlődés sokoldalúságát és – az autentikusságát is. Racionális, 

impulzív és társadalmi erőket figyeltem meg, amelyek kikerülik a racionális magyarázatokat. 

Ez az oka, hogy az autentikusságot és a változatosságot említettem. 

Példaként említhetem azt a tendenciát – amely a „Kaptár” folyamán jelenik meg és –, amely 

egy harmonizált szociális miliő megteremtésére irányul; a másiknak adott – egyszerre 

racionális és irracionális – segítségnyújtást a veszély vagy krízis helyzeteiben, amikor azok 

alakot öltenek. Egy másik példa lehet a bátorság vagy a heroizmus megtapasztalásának a 

vágya, amelyek a nehéz helyzetek felismerésének lehetnek hasznára. (…) A „Kaptár” egy 

fejlődési dráma; néha a művészet is ilyen dráma; bár ez ritkán történik, s akkor nagy 

művészetnek hívjuk. Ennélfogva mindez, a „Kaptár”-ban a pszicho- és az autopszichoterápia 

szintézise, amelynek alapvető fontossága lehet a gyakorlatban; a demonstrációnak és a 

részvételnek ez az együttese a fejlődő misztérium (…) 

Látható volt, hogy az individuális személyiségek megnemesedtek, és hogy magasabb célok 

jelentek meg. Másrészt a szociális összekapcsolódás pontjai kiszélesedtek és elmélyültek. 

Szeretném felhívni a figyelmet másik két dologra is. A „Kaptár” könnyebbé tette a 

rutintevékenységtől való mentesülést, a káros sztereotípiák megtörését. Az egyén más 

értékeket is felfog. Felelősségteljesen lát. Mindazonáltal a „Kaptár” dinamizmusában az 

egyoldalú attitűdtől való megszabadulás lehetőségét is megfigyeltem.  Az individuális és 

szociális emberi lét sok szférájának újraélesztését látom benne – az empátiáét, az 

esztéticizmusét, az őszinteségét, az egyenességét, a kontrollált impulzusokét, a harmóniáét (…) 
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Az „oltvány” lehetőségét látom a „Kaptárban” és sok olyan szférára való alkotó ráhatás 

lehetőségét, amelyek messze túl vannak a művészeten, mint olyanon. (…) 

Ez egy újdonság, noha bizonyos mértékig hasonló formák a múltban is léteztek. Elegendő a 

görög misztériumokat említeni, amelyek a növekedés stimulusainak szabadon engedéséből 

álltak.
240

 

Ebben az értelemben a „Kaptár” egy újdonság: egy színház, amely állandóan megszűnik 

színház lenni, és a passzív résztvevőket a tevékenységük által a saját sorsuk színészeivé teszi; 

amely a tökéletesedésre való egyéni és kollektív törekvés elemeit tartalmazza, amelyet a 

fejlődő misztériumban való tevékeny részvétel eredményez (…) Úgy tűnik nekem, hogy ez a 

jövő színházának egy formája, egy színházé, amely fejleszti és tökéletesíti az embert. 

Én a Laboratórium tevékenységét (…) mindenekelőtt, mint pszichiáter és pszichológus 

tekintem át. A „Kaptárak”-ról is egy hivatásos nézőpontból beszéltem. (…) Egy általunk, 

pszichológusok és pszichiáterek által ismert és legfőképpen a verbalitás szintjén maradó 

analízis vagy ön-analízis után a „Kaptár” olyan, mintha egy függöny gördülne fel, amely a 

többszintű tevékenységük folyamatán keresztül nyújt betekintést mások bensőjébe. 
241

 

Dąbrowski professzor tehát nem tagadja az eseményben rejlő, bizonyos fokú misztikum létét, 

ám ezt a misztikumot, úgyszólván „lehozza a földre”, mondhatni tudományos közelségbe 

hozza azáltal, hogy megszabadítja a fogalmat minden transzcendentális vonzatától, s mint 

„tudományos titkot” a görög misztériumokhoz hasonlítja. Mindemellett a lehetőségekhez 

képest nagyon pontosan definiálja a megragadható elemeket, emberi motívumokra, közösségi 

igényre, individuális és szociális jelenségekre vezetve vissza az esemény lényegi elemeit. 

Ezek elméleti jelentőségén túl, most azonban fontosabb számunkra, hogy mindez már a 

„Kaptárak” szintjén, a „a különböző emberek mindegyike számára”, és „viszonylag könnyen 

elérhető feltételek” között is a maga teljességében, továbbá programszerű rendszerességgel 

tud megvalósulni. Így a „Kaptárak” eseményeit az eddigi tapasztalatok összefoglalásának és 

kiszélesítésének is tekinthetjük.  

Emellett arra is fontos felfigyelnünk, hogy ez a nagyszámú résztvevőnek is elérhető, új 

tevékenységi forma urbánus környezetben, zárt termekben valósult meg, amelyre eleddig 
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csupán a speciális laboratóriumok programjai adtak példát – amelyek viszont, mint láthattuk – 

elég erőteljesen kapcsolódtak a korábbi színházi tevékenységhez is. Olyan folyamat indulását 

jelzi ez, amely az elkövetkező évek során egyre dominánsabbá válik majd, egyre inkább 

feleslegessé teszi a természeti vagy természetközeli környezetet, s végül elvezet a sorozatot 

záró parateatrális program, „Az emberek fája” teljesen leegyszerűsített környezetéhez. Bár, 

mint a leírásokból kitűnik, az eseményeken még így is jelentős a külső tényezők jelenléte, 

megszokott a kellékhasználat például, mondhatjuk, hogy a „Kaptárak” az eddigi eredmények 

összefoglalásán túlmenően, egy egyszerűsödési folyamat első jelei is voltak egyben. 

 

I.4.3. A „Speciális programok” 

A Kutatási Egyetem következő gyakorlati programsávját az úgynevezett „Speciális 

programok” jelentették, amelyek lényegében a már említett „Speciális laboratóriumok” 

működését jelentették, s amelyek irányultságát a korábbiakban már vázoltuk. Az említettek 

közül a Kutatási Egyetem programjában a Flaszen vezette „Csoportos dialógus” jelenik meg, 

ezúttal „Konzultációs beszélgetések” (Rozmowy konsultacyjne) címen, valamint Molik 

„Játékterápia”-programja és Scierski „Műhelytalálkozók” programja, amelynek egy újabb 

változata is kipróbálásra került „Konzultáció, gyakorlatok, játék és mulatság” (Konsultacje, 

ćwiczenia, gry i zabawy) címmel. Ugyancsak része volt a programnak Cynkutis „Események” 

Zdarzenie) című programja és Spychalski programja, immár angolul „A magam dala” (Song 

of Myself) címen. Ezen a téren az egyetlen újdonság Włodzimierz Staniewski programjának 

megjelenése volt, így, a korábbiakban vázolt „Speciális laboratóriumok” további részletezését 

mellőzve, most ennek vázlatos ismertetésével foglalkozunk. 

Maga a program már közvetlenül a Kutatási Egyetem megnyitása előtt, június 3-tól 13-ig is 

lezajlott egyszer, és az „Előkészítő gyakorlat” (Staż przygotowawczy) címet viselte, ezzel is 

jelezve, hogy az új program még születőfélben van. A Kutatási Egyetem programjában már, 

mint „Éjszakai munkálkodás” (Działanie nocne) jelenik meg, ekkor már egy éjszakába sűrítve 

a korábbi tíznapos esemény tapasztalatait. A program ismertetéséhez Steven Weinstein 

beszámolójának részleteibe tekintünk bele. 

Włodek 
242

 fehér ingeket adott át azoknak, akik segítenek vezetni. Én is kaptam egyet. (…) 

Vezetőként úgy éreztem, hogy belekeveredtem a felelősségbe. Valaki egy ritmust kezdett 

játszani egy gitáron. A hang megmozdított. Azon kaptam magam, hogy futok a rossz 
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lábammal. Włodek leállította a többieket, akik követtek volna. Valami azt mondta: 

„Megőrültél.” Valami pedig mozgásban tartott. Elkaptam valaminek a lüktetését. A lihegésem 

hangja és a lábam adott nekem egy ritmust. Ahogyan körbe futottam, a többiek a középpontba 

gyűltek. Úgy éreztem magam, mint egy ló. Már közel jártam a lovak szelleméhez. Az 

álmaimban vannak. Már volt egy emlékezetes tapasztalatom Mexikóból, ahol egy lóval 

kommunikáltam. A jóga „Sat nam” 
243

 zsolozsmáját éreztem, mint egy ló, egy vadló 

vágtatását, hogy szabad legyen. Amint futottam körben, valaki felkapott egy lombcsomót, 

vízbe mártotta és finoman paskolni kezdett vele, amikor elhaladtam előtte, s ez megújította az 

energiáimat. Éreztem a központban lévő száz ember lélegzetét. Túlléptem a személyes 

fájdalmon. (…) 

Egyszer elestem, de felpattantam, mert mozgásban kellett maradnom. Amikor másodszor is 

elestem, Włodek a kör közepébe hengergetett. Elizabeth Albahaca vízzel kezdett dörgölni. 

Csak félig voltam a tudatomnál. Énekelni akartam, de attól tartottam, hogy az túlságosan is 

tudatos lenne. De akkor ő kezdett el énekelni, s engem is segített, az öröm kedvéért. A vödörbe 

mártottam a kezem és ráfröcsköltem mindenkire, próbálván megáldani őket, amíg a víz el nem 

fogyott. Valami szertartást akartam összehozni, hát egy ónvödörért nyúltam, s ütögetni 

kezdtem. Grotowski a teremben volt. Csatlakozott hozzám, és bekapcsolódott a kántálásba. 

Negyedóra múltán nagyon megfájdult a kezem. A magasba tartottam. Felhólyagzott és vérzett 

is. Tíz percig tartotta a kezei között. (…) 
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A korábbi, „Kaptár”-illusztrációkhoz képest, új elemeket figyelhetünk meg ebben az 

ismertetőben. Az egyik ilyen a segítőtársaknak a résztvevők köréből való kiegészítése és fehér 

ingekkel való „kiemelése”. Ez természetesen nem az esemény kezdetén és legfőképpen nem 

találomra történt, hanem az első munkafázist követően, s az annak során tapasztaltak alapján. 

Jelentősége abban áll, hogy ezáltal a folyamatokat tápláló inspiráció forrása tágítódik ki olyan 

résztvevőkre, akik nem tartoznak a lebonyolítók „alapcsapatába”, azaz a Laboratórium 

munkatársai közé. Így a folyamatok egyrészt még improvizatívabbakká váltak, másrészt a 

résztvevők összessége immár három „rétegre” tagozódott (a külső résztvevők, a közülük 
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  Sat nam vagy Satnam = a szikh vallás egyik kulcsszava, a Kundalini jóga egyik fő mantrája, amelyet a 

szikhek naponta ismételgetnek. Jelentése „Igaz név”, azaz, „az Igazság az én identitásom”, ami áttételesen arra 

utal, hogy csak egyetlen állandó létezik, azaz csak egy Isten van.  A mantra kántálása felkelti a Lelket. A „nam” 

(név, önazonosság) alkalmazása és egyben szimbóluma is a Mindent Átható Felsőbb Realitásnak. – A.V. 
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  Steven Weinstein: „Wroclaw, the Paratheatrical Experiment: Two Experiences” – Wroclaw, a paraszínházi 

kísérlet: két tapasztalat – Alternative Theatre, Baltimore, 1976. március/április – in: On the Road to Active 

Culture – Publikációra nem kerülő, konferencia-segédanyag, Laboratórium - Intézet, Wroclaw, 1979. 80-81. 

oldal. 
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„kiemelt” résztvevők és az animátorok rétegére), s ez egy egészen új lehetőségeket rejtő 

struktúra megszületését jelentette. Amellett, hogy a folyamatokat tápláló impulzusok köre 

kiszélesedett, s ezáltal biztosabbá és gazdagabbá is vált, az animátoroknak lehetővé tette, hogy 

több figyelmet fordítsanak egyebek mellett például a nehezebben reagálókra, vagy a folyamat 

egészének menetére. Itt még meglehetősen kezdeti formájában találkozunk ezzel a 

módszertani megoldással, a fehér ingek ugyanis egy hangulatilag-érzelmileg a többiek 

számára destruktív megkülönböztetést jelentettek, másrészt pedig technikailag megakasztotta 

az esemény egységes folyamatát.  Később ez kiküszöbölődött, s a „Virrasztás” kapcsán már a 

folyamatba illeszkedően és „jelzések” nélkül találkozunk majd újra ezzel a megoldással. 

A másik új eleme az eseménynek a folyamat kapcsolatrendszereinek befolyásolása. Ekkor ez 

még szintén kezdeti fokon, mondhatni a „szabályozás” szintjén jelenik meg (jelesül, amikor 

Staniewski „leállítja” a vágtató „követőit”). Két dolgot kell ebben észrevennünk. Az egyik az, 

hogy Staniewski „negatív módon” befolyásol, azaz nem más, konkrét cselekvésre orientál 

vagy „utasít”, hanem gátol, azaz az utánzáson kívül minden egyéb cselekvési lehetőséget 

nyitva hagy. A másik magának az utánzás meggátolásának a ténye, amely nem szorul 

különösebb magyarázatra, ha visszaemlékezünk a színházi periódus módszertani fejezetében 

erről mondottakra. Ez utóbbi tehát egyáltalán nem új dolog; ami itt az igazi újdonságot 

hordozza, az a probléma megjelenése és kezelése a parateatrális körülmények között. Amit 

ugyanis a színházi keretek között minden színész tudott – hogy például utánozni „tilos” – az 

messze nem volt nyilvánvaló az esetleges módon érkező résztvevők számára. E mostani, 

mondhatni eléggé drasztikus beavatkozás is sokat finomodik majd a jövőben, míg szinte 

„személyre szabott” módon, eltereléssel, vagy új, ellentétes impulzus adásával, stb. valósul 

meg. 

Ha a fentiekhez még hozzávesszük azt az érzékeny mozzanatot például, hogy Weinstein 

„helyett” Albahaca kezdett el énekelni, vagy ahogyan Grotowski „ápolja” a sérült kezet, azt a 

következtetést vonhatjuk le mindebből, hogy Staniewski műhelye minden korábbi Speciális 

Laboratóriumnál és a Speciális projektnél is erősebben fókuszál az eseményen belüli 

kapcsolatokra és azok minőségére, illetve alakításuk módjára is. Ebben természetesen minden 

korábbi kutatási projekt érintett volt, hiszen minden tevékenység kapcsolatokból épül fel, ám 

ezeknek egy kevésbé elmélyült szintjén volt érintett (például az emberek közötti kapcsolatok a 

munkában, a kreatív együttlétben, stb. vagy az ember és a természet, avagy az ember és a 

természeti jelenség, mint szimbólum kapcsolata, stb.), avagy pedig a kapcsolatokat, mint 



255 

 

alkotó (például, mint emberek közötti eseményeket generáló) elemeket kezelte-tekintette. 

Ilyen szempontból tehát ennek a munkának a megjelenése ismét csak túlmutat a Kutatási 

Egyetem programjainak összegző jellegén, és egy leendő továbblépés irányait kezdi kijelölni. 

A történetiség kedvéért ki kell még térnünk Grotowski jelenlétére is. Grotowski ugyanis nem 

vezetett egyetlen műhelyt vagy projektet sem a Kutatási Egyetemen, viszont – ahogyan erről a 

források beszámolnak – „mindenhol jelen volt”. 

Grotowski jelenléte mindenhol érezhető volt és diszkréten mindenhol „otthagyta a keze 

nyomát” 
245

 

Összegezve tehát a „Speciális programok”-at, elmondhatjuk, hogy a „Kaptárak” 

programjaihoz hasonlóan ez a programsáv sem az eddigi eredmények összefoglalása és 

nyilvánossá tétele volt csupán, hanem új irányokat is szabott és új kezdeteket is jelentett. 

 

I.4.4. A „Speciális projekt” 

Lényegében ugyanez mondható el a „Speciális projekt”-tel kapcsolatosan is. A korábbiakhoz 

képest például mindenképpen fontos változást jelentett, hogy ezúttal az esemény (újra) 

egyetlen fázisban került megvalósításra, és időtartamában is lerövidült. Nem csupán a korábbi 

első – előkészítő – fázis hosszabb időszaka tűnt el, hanem az eseményt korábban záró – a 

második fázist jelentő – „Találkozó” három napja is rövidebb lett: a Kutatási Egyetemen 

megtartott projektek délután kezdődtek és a következő nap délutánján értek véget. Ilyen 

formában összesen hat alkalommal valósult meg a „Speciális projekt”, amelyek közül hármat 

Cieślak, kettőt Zmysłowski, egyet pedig Scierski vezetett, általában négy-öt munkatárs 

segítségével, huszonöt-hetven fős részvétellel. Ugyanakkor nem ez az egyfázisúvá válás és 

lerövidülés a legfontosabb újdonság, amelyet a „Speciális projekt” fejlődésében 

tapasztalhatunk. Ezzel kapcsolatban Margaret Croyden beszámolóját kell megismernünk. 

Egy nagyon hosszú, huszonnégy órás vándorlás során „mi” rituálisan megvalósított 

szertartások és események sorozatán mentünk keresztül, melyeket a „hős” – a csoport 

vezetője, Ryszard Cieślak, – eszelt ki és szabályozott a helyetteseivel (a társulatának 

tagjaival), akik, mint rendezők vagy sámánok vezették a beavatást. 
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  Lech Isakiewicz: „Jacques’ Heels and the Mark of Grotowski” – Jacques sarka és Grotowski kézjegye – 

Student, no 16/17, Krakkó, 1975. augusztus/szeptember 147-148. oldal – in: On the Road to Active Culture – 

Publikációra nem kerülő, konferencia-segédanyag, Laboratórium - Intézet, Wroclaw, 1979. 63. oldal. 



256 

 

Az események szótlanok voltak és ciklikusan követték egymást; legtöbbjük az erdő mélyén 

történt. (…) A primitív-pogány-nyugati-keleti mítoszokkal asszociálódó rítusok egyfajta 

keveréke adaptálódott a kortárs nyugati érzékenységhez, s az események nagy kavalkádját 

áthatotta Cieślak, a „hős” vezető szépsége. 

Az éjszaka folyamán világossá vált, hogy egy teatrális módon, meglepő vizuális formációkba 

fordított metafizikai rendszer működött. Vezértémája az ember drámája volt, ahogyan azt 

férfiak és nők megélték és leírták a különböző korokban; nem csupán a világ vallásaiban és 

irodalmában, de saját egyéni drámájukban is felfedezve, s mitikus történetekben, archetipikus 

alakokban és szimbólumokban tovább adva azt. 

A Speciális projekt aspektusai felidézték Aeneas alászállását a Hádészba, Dante köreit a 

Purgatóriumban, primitív fajok rítusait és utazásait, Déméter és Dionyszosz ünnepségeit és 

szertartásait, az eleusziszi misztériumok istentiszteleteit, a szufik kerengő táncát és minden 

kultúra Halállal és Újjászületéssel kapcsolatos mítoszait. Az egész rendszert a közösség hozta 

felszínre egy idillikus, bár sötét környezetben, amelyben ott volt a „Speciális projekt” 

„Speciális Fája” – amely az örök mítoszt, a Menny és Föld egységét idézte fel, avagy az 

elveszett Paradicsom újra birtokba vételét. 

Az események sorozata egy hosszú költeményként írható le, amelyben nem csak elképzelt, de 

valóban ott fellelhető szimbólumok jelentek meg, és amely énekszerű szakaszokra bontódott 

fel. Ezek mindegyike egy vagy több ősi természeti elemet – a vizet, a földet, a levegőt vagy a 

tüzet – vagy egy emberi tevékenységet – mint az evést, a táncot, a játékot, a növényültetést, a 

fürdést – foglalta magába. Mindegyikük egy egyszerű, de gondosan megválasztott háttér előtt 

került „színre” – mint egy laguna, egy fa, egy vízimalom, egy felszántott földdarab, egy zsák 

termény, egy szénakazal, egy patak egy tó, egy tűz. 

A leghatásosabb kép talán a tűz volt – a lángolásában elbűvölő, amint a megvilágosodást, a 

melegséget és az Életet szimbolizálja, s keresztény hitet, hogy a Paradicsom eléréséhez az 

embernek a Tisztítótűzön kell áthaladnia. A tűz volt ezen az éjszakai utazáson a fény: 

tűzoszlopok jelölték ki az ösvényt, amint a csoport a fák boltíve alatt haladt, s a fáklyák 

hullámzó rajzolatokat vetettek az erdő fenyegető árnyaival szemben. 

Egy tisztáson a hasábokból rakott máglya egész éjszaka égett. Amikor a csoport leült egy 

percnyi pihenőre és a tűzbe révedt, a T. S. Eliot versére emlékeztető „csöndes lényeg” szállt 

alá rá, szobrokká formázván az arcokat, és egy olyan egységet hozott létre, amelyen keresztül, 

úgy tűnt, a legteljesebb önmagukká váltak. Más alkalommal, a csapat lassan lépkedett az alig 

égő, izzó szénen, amely pislákoló szikrákat küldött az ég felé. A fénynyalábok áttörtek a fejek 

felett, néhányunk küllemét fél-emberi-fél-ősemberivé, fél-keleti-fél-nyugativá változtatva, és 
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néhányunkat a hegytetőn töltött éjszaka után a tűzjátékaikkal játszó görög szatírokhoz tett 

hasonlatossá. 

Aztán volt tánc is, amelyet Cieślak vad dobütéseire, világító elemlámpákat használva jártak. A 

tánc kört formázott, amely rendszerint hármas-négyes formációkra bomlott, amelyek aztán 

újra egyesültek, legyezőszerűen kinyíltak, s egy mindenkit körülvevő, nagy körré alakultak. 

Egyszer csak a táncosok megpróbálták megragadni a fáklyákat; amikor valakinek sikerült, 

(…) csak állt középen, magasra tartva a fényt, miközben a csapat maradéka – felvidulva és 

kővé dermedten – állt a lángot nézve. 

A víz az éjszaka másik gyakran használt eleme volt. A rítusba való beavatás alatt, a kimerítő 

erdei menetelés során – ami az újjászületés ciklusára emlékeztetett, amelyben a test 

legyőzetik, és az én megtörik, de a lélek megnyílik a békés derűnek – a víz a legfőbb akadályt 

jelentette: tavakat, patakokat, gyors vízfolyások feletti, ingatag hidakat és végtelen víztükröket 

hagytunk el… (…) 

Minden tevékenységünk egyszerű volt, időnként akár gyerekes és primitív is. Mégis ez az 

egyszerűség, a maga erősen poétikus szövetével, felidéző-erejével, összekapcsolódva a 

hangulatokkal és a csapat interakcióival, az egyes csoporttagok mélyen személyes 

felelősségérzetét csalta elő. Nem csupán az emberi lét ciklikussága vált vizuálisan 

megjelenítetté és mélyen átéltté, de valamilyen csoda folytán, az ember lényegi Önmaga 

lepleződött le. (…) 

Némelyeknek a tapasztaltak egy epifániában
246

 tetőző Passiójátékban való részvételt 

jelentették; mások számára egy drámai költemény volt, amely felébresztette őket az élet-

álomból; megint másoknak egy, az elveszett és soha vissza nem szerezhető Paradicsom feletti 

keserű siratóéneket; és kevesek számára egyszerűen elviselhetetlen, egy „wagneri óvoda” volt 

az egész. Bármi volt is, elcsodálkozhatunk: „Színház volt?” Csak azt válaszolhatjuk, hogy a 

rítusok, rituálék, szertartások és mítoszok az alapjai minden színháznak, és hogy azok 

visszanyúlnak az emberi kultúra kezdetéig. 

A szertartások szükségessége vagy netán akár az ember létezésének és élete misztériumának 

kérdése alapvető ok a színház létére, de legalábbis annak eredetére és kezdeteire. (…) 

Grotowski, Cieślak és a társulat tagjai egy nagy szintézisben ragyogóan alkották újra a 

színháznak ezt a funkcióját. (…) A résztvevőket arra késztették, hogy maguk is 

mítoszteremtővé váljanak, hogy felkutassák az univerzális érzékenységet és szembenézzenek 

vele. 
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  Epifánia, görög eredetű szó, az istenség váratlan, rövid ideig tartó, látható és/vagy hallható megjelenése. A 

keresztény vallásokban, Krisztus nyilvánosság elé való kilépéséhez, a Vizkereszt ünnepéhez kapcsolódik. – A.V. 
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Ez az erdei „Ünnep” tehát nagyon személyes, nagyon magánjellegű és nagyon tartós volt. 

Azok, akik kijöttek az erdőből, tudták, hogy amit tapasztaltak, az tiszta, rituális és megszentelt 

színház volt – amint annak századokkal korábban léteznie kellett. És nagyon rendjénvaló 

módon, létezhet megint. 
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Ha visszautalunk a „Speciális projekt” korábbi leírására, nyilvánvalóan számos elemet 

találunk, amelyek abból származtak át ebbe az új változatba. Ugyanakkor alapvető 

különbséget fedezhetünk fel az egész esemény céljának megragadásában, amelyet akár 

módszertani tényezőnek is tekinthetünk. Míg ott változatos, heterogén tevékenységi 

lehetőségek egyenként biztosították a tapasztalatokat, majd ezek összessége alkotott egy 

egységes és végső hatást vagy élményt, ezesetben a szintén változatos, de ugyanakkor 

bizonyos határok közé foglalt tevékenységek nem egymástól független tartalmi halmazával 

van dolgunk, hanem azoknak – legalábbis elvi vagy asszociatív – kapcsolódásait, 

összefüggéseit figyelhetjük meg. Ebből eredően a halmazszerű szerkezetet is felváltotta egy 

rendezettebb, konstruáltabb szerkezet és folyamat (amely egy „drámai költeményre” 

emlékeztetett), s mindezek következtében a különböző hatáselemek nem összegződtek egy 

egységes hatásban, hanem fokozatosan felépítették azt. Ebből vezethető le az is, hogy a 

résztvevőknek – legalábbis Croydennek – „színházközeli” élményt jelentett a részvétel, de az 

is, hogy lényegesen sokszínűbb képet mutat az egyes résztvevőkre gyakorolt hatás. Egy új és 

érdekes lehetőség gyökereinek megjelenését érhetjük tehát tetten a „Speciális projekt”-nek 

ebben a változatában, amellyel majd csak évek múltán az ugyancsak Cieślak által 

megvalósított „Lengyel Thanatos” (Thanatos Polski) projektben találkozunk újra.  

Maga a „Speciális projekt” ezután további átalakuláson ment át, ám ez az átalakulás már a 

projektnek, mint egésznek a befejeződéséhez vezetett. Az év őszén, a Velencei Biennálé 

programjában még szerepelt az események között, ám egyre inkább a további kutatások 

talajává vált, s kezdte elveszíteni önálló jellegét. A következő évben, 1976-ban pedig elemei 

és megoldásai „feloldódtak”, és tovább éltek egy új, a „Globális program” címet viselő 

projektben, amelyet döntő módon Lengyelországon kívül, a Laboratórium tagjainak idősebb 

generációja szervezett és bonyolított le, ötvözve a kollégák parateatrális tapasztalatait a saját 

„kis laboratóriumaik” munkájával. 
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  Margaret Croyden: „New Theatre Rule: No Watching Allowed” – Az új színházi szabály: a megfigyelés nem 

megengedett – Vogue, 1975 december – in: On the Road to Active Culture – Publikációra nem kerülő, 

konferencia-segédanyag, Laboratórium - Intézet, Wroclaw, 1979. 64-68. oldal. 



259 

 

I.4.5. A Kutatási Egyetem hatásai 

Vázlatosan áttekintve a Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme programsávjait, összegzésül 

megállapíthatjuk, hogy a Laboratórium kutatásai a színház művészetét megújító törekvések 

legprogresszívebb rétegébe ágyazódtak be, és ezek viszonylatában is igen jelentős 

eredményeket mutattak fel.  

Grotowski mindenképpen inspiratív volt a számunkra, s mindenképpen több évvel előttünk 

járt. Azt gondolom, hogy amit ő itt már megalkotott (…) az a táptalaj, amelybe magokat 

vethetünk, bár annak bizonyossága nélkül, hogy ami abból kinő, az maga az utód lesz. (…) 

Az itt zajló Kutatási Egyetem közvetlen ügy, művészeti munka. (…) »Itt és most« történik – 

tehát evidens, hogy a közönség és a művészek közötti határok eltűnőben vannak. Valami 

olyannak a kifejlődése ez, amivel közülünk többen is munkálkodtak már az elmúlt néhány 

évben. Most továbblépünk – az ismeretlenbe. Kutatunk önmagunkban valami után, ami tiszta. 

(…) Azt kell tudnunk most, hogyan térjünk vissza a kezdeti állapothoz – a másokkal és 

másokért való alkotás önzetlen igényhez. (…) Azt hiszem, hogy amit most éppen elkezdtünk, az 

valami valóban új, így azok, akik el szoktak jönni hozzánk, egyszer, egy őszinte igénytől hajtva 

megint eljönnek majd, mert megint szükségük lesz majd ránk. És hogy közösen kaphatunk 

valamit… (…) 

Ez megtörtént, például itt, Wrocławban. (…) Az én életem megváltozott, mert láttam 

Grotowski művészetét. Nem foglalkozom a színházzal; láttam, amit Grotowski megvalósított, 

és valami megnyílt bennem. (…) Hívjuk „magnak”, amit itt találtam, s most azon a készülődő 

problémán gondolkodom, hogyan vigyem ezt a magot haza, Amerikába. Ez nagyon nehéz. 

Nem tudom mi fog történni. (…) 
248

 

Azt is hozzátehetjük, hogy a gyakorlati programok ezen eredmények átfogó módon és 

változatos formában történő összefoglalását is adták a korábbi kísérleteknek, és ezzel együtt 

igazolták azt is, hogy az egyes események nem csupán egyedi alkalmakként vagy ritka 

periodicitással valósíthatóak meg, hanem rendszeresen, mondhatni „repertoárszerűen” is 

megtarthatóak. Ugyanakkor harmadikként azt is láthattuk, hogy az egyes projektek immár 

nem csupán meghívottak vagy kevés számú, kiválasztott résztvevő számára elérhetőek, hanem 

lényegében bárki számára lehetőséget jelentenek, akik az események jellegéből adódó – 
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egyáltalán nem különleges – konvenciókat elfogadták. Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy 

a korábbi színházi kutatások talaján egy olyan új, a színház határain már kívül eső kulturális 

tevékenység jött létre, amely jelentős társadalmi hatással bír(hat), s amelynek társadalmi 

funkciója egészen sajátos, más művészeti vagy közösségi forma által nem betölthető 

(legalábbis a mi civilizációnkban nem tudunk erre példát). Ennek alapján fogadhatjuk el 

igaznak, hogy André Gregory elvetett magról és valami újnak a kezdetéről beszél, s 

ugyanezért Tadeusz Burzyńskinak még a Kutatási Egyetem eseményei előtt tett megállapítását 

is: 

[Grotowskit] …a kutatók szenvedélye oly mértékben hajtja, hogy csak szűz ösvényeke lép. 

Szert téve a „know how”-ra, nem kamatoztatja tovább a tapasztalatait és rutinját, hanem új, 

általában nyaktörő feladatokat vállal, elfogadva a kihívást, mindenekelőtt a sajátját. (…) 

Így történt, hogy több párhuzamos út is ugyanahhoz a célhoz vezethetett. S ezeknek a 

kísérleteknek a célja, (…) hogy felkutassa és a gyakorlatban is kipróbálja azokat a feltételeket, 

amelyek között egy másokkal egységben cselekvő ember őszinte és önmaga teljességével 

összhangban lévő, bár személyiségének lehetőségeit felszabadító és alkotó szükségleteit 

megvalósító lehet. Annak a felkutatása és gyakorlati kikísérletezése, amit mi parateatrális 

ténynek hívhatunk, s ami egy másik, eleddig ismeretlen művészeti forma lehet, ami túl van a 

néző és az aktívan cselekvő személyek szétválasztásán, az ember és a terméke, az alkotó és a 

befogadó megkülönböztetésén. (…) 

A Laboratórium szempontjából csupán egyetlen feltételt kellett a jelentkezőknek teljesíteniük: 

nem művészeti vagy színész jártasság volt, ami a jelentkező részéről kellett, hanem a tiszta 

emberi készenlét. (…) 

Ma (…) a Speciális projekt után, sok publikáció szerzője kifejezte abbéli hitét, hogy ami 

Grotowski intézetében új, s bár még meg nem nevezett, de érzékelhető, az a művészetnek új, 

még születőben lévő fajtája. 
249

  

Az eddigi kutatások összegződésén túlmenően azonban, lényegében minden programsávban 

tanúi lehettünk annak is, hogy új megoldások születnek, új távlatok nyílnak meg a további 

kísérletek számára. Ezeket a maguk helyén már részleteztük, ám nem tettünk még említést egy 

ugyancsak fontos közleményről, amely a következő meghatározó munka, a „Vállalkozások 

hegye” (Przedsięwzięcie Góra, Venture Mountain), vagy egyszerűbben a „Hegy projekt” 
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(Mountain Project) gyűjtőnéven ismertté vált kísérlet bejelentése volt. Grotowski írása az 

elképzelésről éppen a Kutatási Egyetem eseményei idején jelent meg az Odra című wrocławi 

folyóiratban. 

Éppen most teszünk előkészületeket két folyamatosan megújuló kísérletre, nevezetesen „Az 

Út”-ra és az „Éjszakai virrasztás”-ra. „Az Út” – egy műhelymunka, amelyben a 

tevékenységet egy nagyon nagy kiterjedésű térben fejtjük ki – a „Vállalkozások hegyé”-re 

vezető utat dolgozza fel kisebb csoportokban; olyan résztvevők útja, akiknek az érzékenysége 

és szükségletei közelállók, s akik a Hegyen másokkal találkoznak majd, olyanokkal is, akik 

nagyon különböznek tőlük. Az „Éjszakai virrasztás” rövid műhelyek sorozata, amelyek egy 

tucat órán át tartanak, és bárki részt vehet rajta, aki elfogadja a cselekvő részvétel 

követelményét. Természeténél fogva ez eléggé más, mint egy előadás, egyrészt, mert a 

kísérletek folyamata nagymértékben a résztvevőkön múlik, másrészt pedig, mert nincs 

választóvonal a színészek és nézők, valamint a tevékenységük irányultsága tekintetében. 

Mindazonáltal összevethető a színházi előadások funkciójával, amelyeket egy időben a 

Laboratórium Színházban tartottunk, amennyiben ezek is meghatározott napokon, havonta 

bizonyos számú alkalommal ismétlődnek. Amiről most beszélek, az nem egy kreatív produktum 

létrehozására irányuló munka; egy más értelemben vett és más módon végzett munka, egy 

alkotó folyamat, kollektív tevékenység, amely új lehetőségeket nyit meg, és így minden 

alkalommal más. Ez ugyanúgy érvényes „Az Út” és az „Éjszakai virrasztás” valamint – 

különösen – a „Vállalkozások hegye” viszonylatában is. Mindez valóban a művészet 

(különösen a színház) határterületén helyezkedik el, noha nem előadás vagy egy játékelem 

konstrukciója. Az ebben a munkában használt anyag az aktív kultúrával áll kapcsolatban, és 

semmi közös nincs benne a csoportterápiával, happeningekkel, érzelmi állapotok 

megfigyelésével vagy az úgynevezett kreatív káosszal. Ezt nagyon tisztán szeretném állítani, 

elkerülendő az alapvető félreértéseket. 
250

 

Ebben a nyilatkozatban jelenik meg először az „aktív kultúra” fogalma, jelezvén, hogy a 

kutatás immár elhagyta a színház határterületét. Az önlefegyverzés és a hétköznapi maszkok 

levetése után a szabadon, azaz spontán cselekvő indivídumok harmonikus közösségének 

lehetősége lett az újabb kutatási cél. 
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Nem csupán az egyes programsávok tekintetében mondhatjuk el tehát, hogy a Kutatási 

Egyetem és a hozzá vezető út új tapasztalatokat hozott és új távlatokat nyitott meg, hanem a 

kutatások egészének viszonylatában is: a parateatrális kísérletek megelőző szakaszát összegző 

rendezvénysorozat idejére megfogalmazódtak a továbblépés lehetséges irányai is.  

Más kérdés ugyanakkor, hogy ezzel eltűnni látszik a kutatásnak az az eleddig jól kivehető és 

egységesnek tekinthető irányvonala, amelyet a „Speciális projekt” jelenített meg. Ennek 

következtében a Laboratórium tevékenysége – bár továbbra is a Grotowski nevével fémjelzett 

intézet égisze alatt – több, szinte független tevékenységi irányra heterogenizálódott, amelyeket 

hamarosan részletezünk. Összefüggésben áll ez azzal is, hogy Grotowski érdeklődése is más 

irányt vesz, amely egyelőre még nem körvonalazódik konkrét tevékenységben, az viszont már 

tény, hogy a következő év tavaszán, tehát alig egy év múltán, a franciaországi Charente-

Maritime-ben már olyan személyes kutatásokat folytat, amelyek megalapozzák a „Források 

Színháza” kutatásának programját, amelyre majd egy későbbi fejezetünkben térünk ki. Ez a 

kezdődő változás pedig nem csak a további tevékenység szakmai jellegére, belső logikájára és 

koherenciájára volt kedvezőtlen hatással, de Grotowski – ekkor még szinte érzékelhetetlen, de 

már megkezdődő – fokozatos távolodása a parateatrális kutatásoktól a Laboratórium 

szervezeti rendszerét is fokozatosan lazítani kezdte. Ami azt is jelenti, hogy a Kutatási 

Egyetem eseményei nem csupán szakmai szempontból jelentettek fordulópontot a 

Laboratórium életében. 

 A Kutatási Egyetem eseményei tehát mindenképpen egy fontos mérföldkőnek tekintendőek 

az aktív kultúra felé vezető úton, de mint a Laboratórium tevékenységében minden határkő, ez 

sem éles választóvonalat jelent, hanem egy hosszabb átalakulási folyamat egy jelentős 

pillanata inkább. Hogy az út hogyan folytatódik tovább, azt a következő fejezetünkben 

tekintjük át. 

 

I.5. A parateatrális kutatások második szakasza 

 

A „Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme” és az 1975. szeptember 22-től november 25-ig 

megrendezett Velencei Biennálén lebonyolított „Kutatási Egyetem – II.” eseményei lezárták a 

parateatrális kutatások első szakaszát. Olyan markáns korszakhatárt jelöl ez, hogy egyes 
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kutatók – például prof. Kosiński is – úgy tartja, hogy ezzel a határral maguk a parateatrális 

kutatások zárultak le. Egyik levelében így fogalmaz: Összegezve: álláspontom szerint a 

parateatralitásról, mint kutatási projektről, 1970-től 1975-76-ig gondolkodhatunk. 1976-tól 

Grotowski egy új területre lépett, és a társulat maradéka különféle tevékenységeket fejlesztett 

ki az „aktív kultúra” címkéjét szinte, mint védjegyet használva, s mint egy függönyt, amely 

eltakarja a társulaton belüli krízist.
251

 Annak ellenére, hogy ezt a megállapítást teljességgel 

helytállónak tekintjük, a belőle következő korszakolást azért nem alkalmazzuk, mert – 

ahogyan majd az elméleti részben látni fogjuk – az „aktív kultúra” fogalmát egy másféle, 

teoretikai értelemben, mint az alkotói élmény megtapasztalásának lehetőségét használjuk, a 

„parateatralitás” fogalmát pedig ennek egyik megvalósulási lehetőségeként értelmezzük. Az 

ugyanakkor viszont szintén kétségtelen, hogy a kutatások egészében, a parateatralitásra, mint 

megvalósító eszközrendszerre vontkozó kutatásokat ekkortájt kezdték felváltani az aktív 

kultúrára, mint elérendő célra vonatkozó kutatások. A levél ugyanis így folytatódik: Azt 

gondolom, hogy Önnek tökéletesen igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy „(elsődlegesen) 

az egyénnek önmagává kell válnia (levetve a maszkjait és lefegyverezve magát), s később 

(másodjára? ennek következtében?) válhat megosztottság nélkül létezővé”. Ám ekkor felteheti 

és fel kell tennie azt a kérdést, hogy miért vonult ki Grotowski a parateatralitásból? Mert ő a 

megosztottság nélküli létezés lehetőségét egy másik területen kutatta – a Források 

színházában és a Rituális művészetekben. Így, még ha igaza is van a parateatralitásból az 

aktív kultúrába vezető vonal felvázolásában, arra is emlékeznie kell, hogy Grotowski számára 

ez utóbbi egy tévedés volt, s hogy más irányban haladt tovább, hogy a Teljes Embert 

keresse.
252

 

Összegezve tehát a korszakváltásra vonatkozókat, azt mondhatjuk, hogy az aktív kultúra 

kutatását jelentő úton megszületett a felismerés, hogy a parateatralitás, mint lehetőség 

értelmeződjék, s a kutatás, ennek a lehetőségnek eszközként való felfogásával, immár a 

megosztottság nélküli létezés megvalósítására, az emberi teljességre irányuljon. Ugyanakkor 

Grotowski ezt az irányt már nem tekintette a legígéretesebbnek vagy leghelyesebbnek, s ezért 

más perspektívában kezdett gondolkodni, míg a társulat megmaradt a korábbiak által 

körvonalazott irány mellett. 
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Így a Laboratórium tevékenységének három főága rajzolódott ki, eltekintve természetesen 

attól, hogy az „Apocalypsis cum Figuris” lengyel városokban való előadásaival tovább 

folytatódott a színházi tevékenység is.  

Ezek közül az egyik Grotowskinak a „Források színháza” programjában, a Laboratórium 

szervezetén belüli, de annak munkatársaitól már teljesen független, személyes kutatása volt, 

amelyre, mint jeleztük, a későbbiekben térünk rá.  

A másik irányvonal a „Globális program” volt, amely némileg a „Speciális projekt”, de 

lefőképpen a „Speciális laboratóriumok” elemeit, legértékesebb tapasztalatait felhasználva 

nagyon változatos, heterogén formációkban folyt, meglehetősen sok országban valósítva meg 

azokat. A Flaszen, Cieślak, Jahołkowski, Mirecka, Molik, Cynkutis, Scierski és Spychalski 

által közösen kidolgozott, igen rugalmas keretek így egyfajta „utazó Kutatási Egyetem”-et 

hoztak létre, így több országban az alkotói és kutatói központok megalakulását is 

előkészítették, elősegítették. A létrehozók, mint az a felsorolásból is kitűnik, lényegében a 

régebbi, színházi korszak munkatársaiból kerültek ki, így érthető módon, az aktív kultúra 

szférájában folytatott tevékenységek mellett, időnként a hagyományos értelemben vett 

színházi tevékenység problematikáját érintő témákkal is foglalkoztak, majd végül „Az 

emberek fája” és a „Lengyel Thanatos” megvalósításához jutottak el.  

A tevékenység harmadik fő területe a „Vállalkozások hegye” programjának előkészítése volt. 

A „Kutatási Egyetem” idején nyilvánosságra hozott elképzelést igen gondos, gyakorlatilag a 

„Kutatási Egyetem”-et követő két éven át tartó kísérletsorozat előzte meg, amelynek 

művészeti vezetője Jacek Zmysłowski lett, aki Zbigniew Kozłowskival és Irena Rycykkel 

szoros együttműködésben, eredetileg még Grotowski 1974-ben körvonalazódott javaslata 

alapján fejlesztette ki a programot, tehát alapvetően az új, „parateatrális generáció” munkája 

volt. 

Fontos, hogy ezeket a területeket jól elkülönítsük egymástól, az ugyanis, hogy Grotowski 

egyre inkább eltávolodott a parateatrális kutatásoktól, fragmentálta a Laboratórium további 

tevékenységének egészét. 

Hadd mondjam meg, hogy valamennyi feltett kérdése összefoglalható egyben: „Volt-e 

bármilyen program vagy logika a késői ’70-es évek parateatrális szakaszában?” A válaszom: 

nem. Amennyire tudom, főként Flaszentől, a velencei krízis után (a Biennálé idején, 1975 

nyarán, amikor egy nagy szóváltás volt Grotowski és Staniewski között, és Staniewski elhagyta 
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a társulatot) Grotowski lassanként kezdett kilépni a parateatrális kutatásokból, és arra a 

munkára fókuszált, amelyből hamarosan a „Források színháza” megszületett. (…) De 

továbbra is felelősséget viselt a csapat iránt, s ezért adta a nevét annak tevékenységéhez, 

főként a workshopokhoz (mint amilyen a Játékterápia) és – az úgynevezett – főirányhoz, mint 

az „Emberek Fája” volt. Azt is gondolom, hogy a „Hegy projektet”, bár nem ő, hanem 

Zmysłowski szervezte, Grotowski erősen támogatta, a nevét (vagy mondhatni védjegyét) adva 

hozzá. 
253

 

Mivel pedig, mind a tartalmi, mind az időrendi szempontjainkat figyelembe véve, ez a projekt 

– a „Vállalkozások Hegye” – lett a Laboratórium parateatrális tevékenységének következő és 

egyben meghatározó programja, áttekintésünket ennek részletesebb bemutatásával folytatjuk. 

 

I.5.1. A „Vállalkozások hegye” 

Mielőtt a projekt részletes ismertetésébe belefognánk, talán nem érdektelen röviden tisztázni a 

különböző címek használati rendszerét, amely gyakori forrása a félreértéseknek, és igen 

megnehezíti az egyes kísérletek megkülönböztetését. Fontos tehát, hogy világosan lássuk, 

melyik cím milyen tevékenységet is takar valójában. 

Tehát a „Vállalkozások hegye” (Przedsięwzięcie Góra, Venture Mountain), mint cím, az egész 

kutatási projektet jelöli, de ugyanígy a teljes projektet összefoglaló cím a főleg angol nyelvű 

forrásokban fellelhető „Hegy projekt” (Mountain Project) is. A kutatási program egésze, a 

kezdeti, előkészítő alapkutatásokat követően, két előkészítő kísérleti programot és egy 

befejező eseményt foglalt magába. Az előbbiek egyike az „Éjszakai virrasztás” (Nocne 

Czuwanie, Night Vigil) címet viselte, és nem tévesztendő össze a „Vállalkozások hegye” 

programot követő „Virrasztás” (Czuvanie, Vigil) című önálló projekttel. A másik előkészítő 

kísérleti program „Az Út” (Droga, The Way) volt. A projektet 1977 nyarán befejező esemény 

szintén két fázisból állott. Ezek közül az első a helyszínre történő eljutás volt és ez is „Az Út” 

címet viselte, míg a második fázis, a hegyen történt eseményeket foglalta magába, és „A Láng 

hegye” (Gora Płomienia, The Mountain of Flame) címet viselte. A két fázis egységét, azaz a 

teljes befejező eseményt pedig szintén „Vállalkozások hegye” címen valósították meg. Itt kell 

azonban megjegyezni azt is, hogy a korábbi idézetünkben Kosiński megállapítása a tervek 

vagy logika hiányáról, a Laboratórium tevékenységének egészére(!) vonatkozik, ami 

természetesen nem jelenti azt, hogy egy-egy program – jelesül most a „Vállalkozások hegye” 
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– ne lett volna jól átgondolt és felépített, alapos munka. Az idézet általános megállapítása, és e 

felépítettséget részletező bekezdés tehát nem áll ellentétben egymással. 

Mindezek tisztázása után rátérhetünk a projekt egyes szakaszainak részletes ismertetésére, 

elsőként az „alapkutatásokat” jelentő kísérletek szakaszára. 

I.5.1.1. A program előkészítése 

A Laboratórium parateatrális kutatásaiban az egyik új fejezetet jelentő program előkészítése 

lényegében mindjárt a Kutatási Egyetem eseménysorozatának befejezése után elkezdődött. 

Kezdetben ez a tevékenység három területen folyt, s mondhatni az „alapkutatásokat” foglalta 

magába.  

Ezek egyike az úgynevezett kulturális kísérletek munkája, amely Cieślak „Speciális projekt”-

jének tapasztalatait, kiindulási pontként felhasználva, azok leegyszerűsítésével – azaz 

mondhatjuk: negatív úton történő továbbfejlesztésével – foglalkozott; annak a lehetőségeit 

kutatta, mit és hogyan lehet a „Speciális projekt”-ből az új tevékenységbe átemelni. Ez a 

munka az 1975 őszén, a Velencei Biennálé keretei között megrendezett parateatrális program 

– amelyet egyes források, mint „Második Kutatási Egyetemet” említenek – fontos része volt, 

majd azt követően otthon, Lengyelországban is folytatódott. 

Ugyancsak a Velencei Biennálén megvalósított tevékenység részét alkotta Włodzimierz 

Staniewski programja is. A wrocławi „Kutatási Egyetem” eseményei között már említett 

program, az „Éjszakai munkálkodás” ezúttal „Találkozás” (Meeting)
254

 címen került 

megvalósításra, és szándékai szerint tovább koncentrált a parateatrális eseményekben 

megjelenő emberi kapcsolatok természetére és jellegzetességeire. Az egyéni önkifejezésekből 

egy intenzív, közös akcióban létrejövő kapcsolat lehetőségét és természetét vizsgálta. Azt, 

ahogyan ez az improvizatív cselekvés szinte zökkenőmentesen alakul át egy konkrét és közös 

emberi cselekvéssé, például egy természeti terület, egy földdarab „megművelésévé”. 

Sajnálatos módon azonban a program története itt meg is szakadt, mert – ahogyan erre előző 

idézetünkben Kosiński is utal – Staniewskinek nézeteltérése támadt Grotowskival, s ennek 

folyományaként távozott is a társulatból. Ennek a részterületnek a további kutatása így a többi 

kísérletbe ágyazódott be. A leginkább folytatásnak tekinthető program a Cieślak által 

Franciaországban vezetett „Tevékenységkutatás” (Acting Search) volt, amely városi majd 
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„természetközeli” környezetben, többnapos izoláltságban folyó munka során, a résztvevőkben 

eddig ismeretlen energiarétegeket kívánt feltárni. Fizikai tréninggel és hanggyakorlatokkal 

indulva, a képzeletet ösztönző etűdökön át törekedett a résztvevők korlátainak meghaladására, 

és a másokra valamint a környezetre való reagálás révén, az alkotó tevékenységhez való 

eljutásra. 

A harmadik „alapkutatásnak” tekinthető kísérlet jó fél évre rá, 1976 tavaszán 

Franciaországban zajlott, és az „Egy párhuzamos hegy felé” (Vers un Mont Paralléle) címet 

viselte. Ennek keretében kisebb csoportok tevékenységén keresztül vizsgálták a természeti 

térrel való kapcsolat sajátosságait, a látható és megfogható világ közelségének lehetőségeit, 

továbbá azokat a jellemzőket, amelyek egy, a természetben folyamatosan és hosszasan 

mozgásban lévő csoport emberi kapcsolatrendszerének változásaiban fellépnek. Ezeket a 

kísérleteket Zmysłowski, Kozłowski és Rycyk vezette. (Itt jegyezzük meg azt is, hogy ezzel a 

kísérlettel párhuzamosan zajlottak Franciaországban Grotowskinak azon, már említett 

kísérletei is, amelyek megalapozták későbbi munkáját a „Források színháza” programján.) 

A fenti vázlatos ismertetésekből is látható, milyen körültekintő vizsgálódás előzte meg a 

„Vállalkozások hegye” című, a Grotowski-interjúban is felvázolt munka két előkészítő fázisát. 

Az „Éjszakai virrasztás”-nak és „Az Út”-nak a megalapozását annak érdekében végezték, 

hogy mind a zárt térben megvalósítható improvizatív tevékenység (az „Éjszakai virrasztás”) és 

egy természeti környezetben való, hosszabb ideig tartó és folyamatos vándorlás („Az Út”) 

konkrét megvalósításához minél szélesebb körű és minél több tapasztalatot halmozzanak fel. 

 E nagyjából egy évig tartó tapasztalatgyűjtést követően kezdődött csak meg tehát e két fázis 

külön-külön történő megvalósításának kipróbálása. 

I.5.1.2. Az „Éjszakai virrasztás” és „Az Út” 

Mielőtt tehát a „Vállalkozások hegye” a maga egyszeri teljességében megvalósult volna, a 

korábbi kísérletek tapasztalatait a két fázisnak megfelelően összegezték, s a két fázis 

megvalósítását egymástól többé-kevésbé függetlenül is kipróbálták. Az 1976 nyarától 1977 

nyaráig terjedő időszakban így két önálló parateatrális tevékenységi formaként született meg a 

„Vállalkozások hegyé”-ben végül összegződő, zárt térben illetve természeti környezetben 

lefolytatott kísérlet. 
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I.5.1.2.1. Az „Éjszakai virrasztás” 

Ez a tevékenység a Laboratórium termében zajlott, gyakorlatilag egy színházi előadás 

rendszerességével, havonta több alkalommal meghirdetetten és bárki számára elérhető módon. 

Az egyetlen éjszakára szánt eseményeket Jacek Zmysłowski, Zbigniew Kozłowskival és Irena 

Rycykkel együttműködve vezette. Az 1976/1977-es évad során összesen negyvennégy 

alkalommal került sor a kísérletekre, amelyeken a résztvevők száma a mindössze néhány főtől 

a több tucatig terjedt. Amint azt a „Kultúra” című lapban megjelent szemelvényből hamarosan 

látni fogjuk, a csendből és mozdulatlanságból induló kezdeti cselekvések egészen a közös 

improvizációig fejlődtek az éjszaka során, nagyjából felölelve mindazt, ami szelekció nélkül, 

esetlegesen összekerülő emberek csoportjában, alkotó attitűdjük révén megtörténhet. 

Az aggodalom légköre (…) A terem üres. A padlón, különböző módokon négyen ülnek. Egy 

zümmögő dallamot hallgatnak. Az első impulzus – leülni, szokás szerint a fal mellé – 

ostobaság. Egy a faltól nem túl messzi, de nem is túl közeli helyet választok, nem túl távol 

másoktól, de nem is túl közel hozzájuk. Feszülten lekuporodom. Ferde szemmel figyelgetem 

őket. (…) 

A második impulzus – hazamenni és lefeküdni – egy még ostobább dolog. Csend van és 

mozdulatlanság (…) 

Akaratlanul megváltoztatom a helyzetemet. Néhány izom ellazul. Egy idő múlva másik pozíciót 

próbálok ki. Ezúttal több izom laza. Kezdem jobban hallani egy lány zümmögő dallamát (…) 

Az érintés köre (…) Irka 
255

 felé nézek. Az ő zümmögése volt a segítségemre. Anélkül, hogy 

felállnék, egyetlen egyszerű mozdulattal néhány métert mozdulok felé. Aztán megint 

mozdulatlanná válok, és figyelek. Hirtelen megérzem, hogy néhány centire van tőlem. Megint 

aggódás – most nem a mozgás miatt, hanem a bezártság okán. Ijedtséget érzek. Ráébredek, 

hogy nincs idő mérlegelni ezt a helyzetet. (…) Sietősen, de csendben a többi idegen felé 

húzódom. Becsukom a szemem, csak vakon tapogatózom. Nem jó. Csupán egy erős vágyat 

érzek: legyőzni az idegenkedést a szemem kinyitása nélkül, csak önmagam által, a távolságot, 

amely a szempilláim mögött dereng félelmetesen. Keresgélek. A kezek nem alkalmasak, így 

félrelököm őket. A fejemet hajlítom. Próbálom a kapcsolat közelségét megtalálni. Egy 

mozdulatlan pillanat és, természetesen, a folyamat megtörik. Meglepetésemre átfordítom a 
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testem, és gördülni kezdek a fejemen és vállamon át, a hátamon hengeredve, mintha vízben 

lennék, időről-időre homokos talajt találva a sarkammal, a hátammal vagy a fejemmel. 

Megrázó élmény. A szemem kinyílik. Felettem, mellettem, mindenütt más lények. Kezek, fejek, 

vállak, lábak kuszasága. Egy érintés; nem kifejezetten valakinek a kezétől, hanem egy 

sajátosan emberi kéz által. Mintha egy erdő sűrűjében lennék, lombok, fenyőtűk és levelek 

között. Most kemények, erősen inganak, csapkodnak a térben és a levegőben, mint egy 

tisztáson. 

A játék köre. A levegőben, egyenesen fel. Egy néhány lépés elegendő, hogy lássam, mennyire 

gyámoltalan és bátortalan dolog is ez. A közelség könnyebb. A következő impulzus – húzni 

valakihez (…) A forgásomból nekiütközöm valakinek. Természetesen, ez fordulat. Pörgünk 

folyamatosan. Mások is. És megint mások is. Egyre sűrűbbé válik mindez. Valaki szinte már 

elsöpör. Majd valaki a másik oldalról. Mint a méhek a kasban. (…) 

Szabadon a padlóra hullok. Egy idő múltán mindenki elfekszik valahol (…) Ránézek valakire, 

aztán hirtelen egy másik irányba fordítom a fejemet. A tekintgetés észrevétlenül ritmusra tesz 

szert. Egyszer csak Zbyszek 
256

 megragadja Irkát a kezével, felpattannak és futni kezdenek; a 

tekintgetések ritmusában. Ügyesen lépkedik át a teremben fekvőket, messzire szökkennek 

egymástól, és az arcukat a padlóra fektetik. Egy hosszú pillantás oldalvást, aztán visszafutnak. 

Majd megint lesunyják a fejüket a padlóra, és megint a pillantás. Aztán továbblendülnek és 

játszanak anélkül, hogy bárkihez is hozzáérnének (…) 

A ritmus köre (…) Megint a táncolás vágya, de most másképpen. Valaki hirtelen felugrik, s én 

is így teszek. Másvalaki még mindig a ritmust üti, de egyre többen és többen közülünk már 

felkeltek a padlóról. Senki sem gyorsít. A dobolás megáll, de a ritmus ugyanúgy folytatódik 

tovább. A lábunkkal megtörve a mozgást, segítjük magunkat, de egy idő múltán az is 

felesleges. Szinte hangtalanul folytatódik tovább kilenc árny mozgása. Egyszerre az a furcsa 

érzésem támad, hogy a légzésben és a csupasz talpak surranásában rejlő ritmus-hullámok 

fokozatosan felnyúlnak a mennyezetig. 

A Sötétség és a hang köre (…) A világítást kikapcsolják egy időre. Először ez a csend és a 

figyelem pillanata. A bőr egyszerre érzékenyebbé válik, és a fül riasztást kap. A szemek 

nagyon nagyra nyílnak (…) 

A csoport elnyugvásából egy billegő mozgás születik. Ebből pedig – egy dal. Valaki dúdol. 

Mások hangosabbak a többieknél. Az én torkom harsog (…) Szétáradunk a teremben. Jacek
257

 

megkér bennünket, hogy csukjuk be a szemünket. Kényelmesen a hátamra fekszem. Egy idő 
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múltán egy hangszer hangját hallom, de nem ismerem fel. Hosszú szünet, majd megint egy 

halk ütés, de ez mintha máshonnan jött volna. Mintha a hang a levegőben szállna, és mindig 

különböző helyekről találna ránk. 

Késő van, a hangszer hangja csöndes, a ritmus nagyon lassú, fekszem, s az álom és ébrenlét 

határán találom magam. (…) 

A kibontás. Valaki fekszik a padlón. Más ül. Néhányan járkálnak. Állok, és Jaceket nézem. 

Lassan emeli fel a tagjait és a fejét a padlóról. Egy gyors mozdulat balra, egy hirtelen 

fordulat jobbra. Élvezi a cselekvést, anélkül, hogy lábra kapna. Testének energikus 

mozdulatait, röppenő karjait, fejének ritmikus billegését. A ritmus gyorsul, és az intenzitása is 

megnő. Egyre jobban. Valaki énekel, és egy mozdulat is van valahol körülöttem, de engem 

már Jacek tánc-nem-tánca vezet. Olyan mintha nem is követné a mozdulatait, hanem 

önkéntelenül ösztönözné mindazt, ami a körülötte lévő mozgások révén benne megszületik. 

(…) 

A lábaim táncolnak. Egyszerre átveszem a magasra emelt térdek, hátrahajló hátak, rebbenő 

kezek, fejrázások ritmusát. Felszökkenek a padlóról, figyelve Jacek rebbenő mozdulatainak 

körét. Az összeütközést elkerülendő nagyon kell rá koncentrálnom. Kirobbanó szabadság és 

hátborzongatóan precíz ikon. S ha az, akkor mindenekelőtt azt jelenti: vad mozgás, vad élet. 

(…) 

Mintha az ő mozgásának a levegőbe vetett árnyéka lennék, a teste repülésének uszálya. 

Mintha a mozdulataim középpontja az ő változékony, homokban hagyott nyomaitól kijelölt 

mező lenne. Semmi sem fűz egybe bennünket csak a köztünk lévő levegő tömege. (…) 

Hirtelen történt valami, ami úgy hatott rám, mint egy földrengés. A gerincből indult, felfutott a 

vállakig, a karokba és a koponyaüregbe. Egy erős borzongás, egyre erősebb. Az első 

gondolatom, hogy a hidegtől van – ez butaság. Akkor mi? Mi ez a visszatérő furcsa érzés? 

Kezdettől fogva tudtam, hogy ez fontos. És fohászkodom, hogy megmaradjon és növekedjék. 

Ez: A Találkozás magva. Egy csíra. 
258

 

A beszámoló lehetőséget teremt arra, hogy egy résztvevőnek nem csupán az élményeit, de a 

belső folyamatait is végigkísérjük. Hogy a beszámoló meg nem nevezett írója „gyakorlott”, a 

Laboratórium technikájában jártas ember lehet, azt abból gyaníthatjuk, hogy tudja: a kezek 

nem alkalmasak, a fizikai kapcsolatteremtésre, így „félrelöki” őket, és „a fejét hajlítja”. Avagy 

hogy tisztában van vele: egy mozdulatlan pillanat, és természetesen, a folyamat megtörik. Ez 
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azonban, azt hiszem, inkább emeli a beszámolója értékét, lévén, hogy feltehetően 

pontosabban, maradandóbban tudhatja rögzíteni magában a folyamatok emlékét, mint az, akit 

váratlanul érnek a hatások, s az élmény egésze könnyebben „lefedi” a folyamat részleteit. 

Ha ennek ismeretében újra áttekintjük a leírást, láthatjuk, hogy mennyire érzékeny pont a 

folyamat megindítása, milyen praktikus, mondhatni „hétköznapian” racionális gondolkodás 

uralja a résztvevőt a kiindulási fázis csendjében és mozdulatlanságában. Ezután 

megfigyelhetjük azt is, mennyire jelentős ebben a tejes passzivitásban az egyetlen, egyébként 

nagyon csekélyke inger, amelyet Rycyk dúdolása jelent, s hogyan válik lassanként a folyamat 

megindítójává, hogyan váltja ki az első mozdulatot, amely már reagálható impulzus mások 

számára (s amire Rycyk természetesen azonnal reagál is). Majd azt is megfigyelhetjük, 

ahogyan a racionalitást lassanként legyőzi a spontán cselekvés, és a résztvevő 

„meglepetésére” a teste mintegy önállósítja magát, és agyának vezérlése nélkül „szabadon” 

cselekszik. Anélkül, hogy most lépésről lépésre újra végighaladnánk az idézett szövegen, 

látható, hogy ezt a nyomvonalat követve felfedezhetjük a belső folyamat hullámzását és 

fázisainak egymásra-egymásból való épülését mindaddig, amíg az tetőpontjánál eléri a 

Zmysłowskival való közös improvizációt, az abban rejlő – nem fizikális – kapcsolat 

minőségét; a spontaneitásnak és fegyelemnek, az ösztönösnek és a tudatosnak a teljes 

egységét. 

Ez viszont azt mutatja számunkra, hogy a parateatrális eseményben már nem csupán az 

„önlefegyverzés”, a hétköznapi maszkoktól való megszabadulás valósult meg egy résztvevő 

számára, hanem az aktív kultúra egy újabb rétege, a cselekvő ember egysége, a testre és 

lélekre, a tudatos és ösztönös lényre való felbontottság megszűnése is megjelent. Mindez, 

mondhatni, új szakasz kezdetét jelöli a parateatrális tevékenységben, amelyben a korábbi 

célok, az önlefegyverzés és a maszkok levételének megvalósulása mellett – vagy inkább 

annak révén – a „teljessé redukálódás” megvalósulása is céllá emelkedett.  

Ugyanakkor az újabb szakasz kezdetét láthatjuk meg abban is, hogy mindez egy üres 

teremben zajlott le, ahol már a természeti környezet elemei, jelenségei, preparátumai (amelyek 

például a „Speciális projekt” fontos összetevői voltak), nem jelenhettek meg, és nem 

segítették a folyamatot. De a „Kaptárak” zárt környezetében használatos kellékekre – a 

magvakra, a mézre, a lombos ágakra, a gyertyákra, sőt a gépzenére, amelyet Staniewski 

használt az „Éjszakai munká”-ban – nem volt szükség, elegendőnek bizonyult csupán a 
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vezetők és a résztvevők jelenléte ahhoz, hogy a folyamat végbe menjen, az esemény 

megvalósuljon.  

Harmadikként pedig arra is fel kell figyelnünk, hogy a folyamat „vezetése” is egyre 

indirektebbé válik. Ugyan találkozunk még benne a direkt irányítás egy pillanatával is (Jacek 

megkér bennünket, hogy csukjuk be a szemünket.), ám megfigyelhetjük, hogy ezen kívül a 

folyamatot a vezetők teljes egészében a saját cselekvéseikkel, játékukkal befolyásolták. Ez 

pedig a korábbiakhoz képest ismét egy olyan hangsúlyeltolódás, amely a későbbiek 

szempontjából nagy jelentőséggel bír. 

Mindezeket figyelembe véve levonhatjuk azt a következtetést, hogy az „Éjszakai virrasztás” 

munkája nem csupán a „Vállalkozások hegye” előkészítéseként jelentős esemény, hanem a 

kutatások egésze szempontjából is kiemelkedően fontos állomás. Nem véletlen, hogy később, 

a „Vállalkozások hegye” megvalósulása után, ezen az ágon folynak majd tovább a kísérletek. 

Ezzel azonban kissé elébe vágtunk már az időrendnek, így most dolgozatunkat a 

„Vállalkozások hegye” másik előkészítő programjának vázlatos ismertetésével kell 

folytatnunk. 

I.5.1.2.2. „Az Út” 

Egészen más módon került megvalósításra a „Vállalkozások hegye” másik előkészítő 

eseménye. Míg az „Éjszakai virrasztás” – ahogyan említettük – rendszeresen, havonta több 

alkalommal és bárki számára elérhető módon valósult meg, addig „Az Út” mindössze hat 

alkalommal került megvalósításra, és résztvevőit – vagy az „Éjszakai virrasztás” tapasztalatai 

vagy a Laboratórium társulatával végzett korábbi munkák alapján – gondosan, egyéni 

sajátosságaikat, fizikai és lelki alkatukat is figyelembe véve válogatták. „Az Út” célja pedig 

nem a „valahová eljutás” hanem maga az „úton lét” volt. A „köztes lét” állapotának 

realizálódása, amely a hétköznapi létformából átvezet az „aktív létezés állapotának” nem 

hétköznapi létformájába. Nem egy fizikai vagy földrajzi értelemben vett cél- vagy 

eredményorientált folyamat zajlott tehát le, hanem az önmagáért való cselekvés folyamata. Az 

érzékek és az érzékelés kifinomítása volt a cél, s ezáltal érzékelése és befogadása mindannak, 

ami a résztvevőt az úton körülveszi, egyaránt beleértve ebbe mind a társakkal való, mind 

pedig a természeti környezettel való kapcsolatot is. „Az Út”-on kisebb csoportok, általában 

nyolc fő körüli résztvevővel (és két vezetővel) mentek végig, és a vándorlás időtartamát, 

eseményeit nem határozták meg előre, pontosabban azt a résztvevők előzetesen nem ismerték.  
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Valamikor délután az aznapi csoportot, a vezetőkkel együtt, egy kisbusszal kivitték 

Wrocławból a környező vidék mélyére, majd otthagyták őket, hogy gyalogosan folytassák 

tovább az útjukat. Ezen a ponton senki sem tudta, milyen hosszú lesz a kirándulás, és senkinek 

sem volt előzetes információja arról sem, hogy mi áll előttük. Az Út legalább egy szabadban 

töltött éjszakát is magába foglalt, tekintet nélkül az időjárásra, valamint benne rejlett a 

parateatrális tevékenység lehetősége is, és természetesen maga a vándorlás is hozzá adódott. 

Az Út teljes folyamata úgy negyvennyolc óráig tarthatott és fizikailag nagyon megerőltető 

volt. 
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Tágabb összefüggésben tehát „Az Út” korántsem bírt akkora jelentőséggel, mint az „Éjszakai 

virrasztás”. Ilyen értelemben az önmagáért való cselekvésnek a hangsúlyozott jelenléte az 

egyedül fontos jelenség, amely egyébként az „Éjszakai virrasztás” sajátja is, csak itt talán – a 

célirányos haladás ellentéteként – pregnánsabban volt érzékelhető, tehát a mindennapok 

célirányosságával való szakítást erőteljesebben lehetett megtapasztalni általa, mint az 

„Éjszakai virrasztás” során. Ugyanakkor, mint a „Vállalkozások hegye” előkészítése, éppen 

ilyen szempontból volt szükséges: mint az esemény kezdő fázisa, éppen a hétköznapi 

célirányosságtól való elszakadást volt hivatva biztosítani. Ezen kívül – már, mint a lezáró 

esemény első fázisa – az is funkciója volt, hogy az alkalmilag találkozó résztvevőket 

valamelyest közösséggé formálja, hogy aztán ennek a közösségnek a tagjai, más közösségek 

tagjaival kapcsolatba kerülve ismét független individumokká válhassanak, de már egy más 

minőségben. Ennek a „kettős átalakulásnak” az említésével azonban már magának a 

„Vállalkozások hegye” projektnek a megvalósításához érkeztünk meg. 

I.5.1.3. A befejezés: „Az Út” és „A Láng hegye” 

Az esemény lebonyolítására 1977. július 16. és augusztus 2. között került sor. Ebben az 

időszakban naponta egy, esetleg két csoport indult útnak Wrocławból, hogy egy autóbusszal 

történő utazást követően megkezdődjék az esemény első fázisa, „Az Út”. A 15-20 kilométeres 

vándorlás így általában két éjszakát és a közöttük lévő egy napot foglalta magába, változatos, 

egyre nehezedő terepen zajlott, míg a csoportok általában a második nap hajnalán érkeztek 

meg a Wrocławtól mintegy 80 kilométerre, nyugatra fekvő, egy magas és meredek szirt 

tetején álló Grodziec kastélyhoz, ahol a második fázis, „A Láng hegye” eseményei zajlottak. 

Itt a csoportok néhány napot töltöttek el, miközben elbúcsúztatták a távozókat és fogadták az 
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újonnan érkezőket, majd maguk is eltávoztak, és autóbusszal tértek vissza Wrocławba. Ebben 

a rendszerben tehát a csoportok tagjai a vándorlás, a megérkezés-befogadás, a kastélyban 

történő tevékenységek, köztük a távozók elbúcsúztatása és a távozás eseményeinek lehettek 

részesei. 

Ami „Az Út” vándorlását illeti, lényegében minden leírás megegyezik abban, hogy rendkívül 

kimerítő volt, és a fizikai fáradalmak terhét csak növelte, hogy nem ismerték sem a távolságot, 

sem az úticélt, de még az időt sem, lévén, hogy a résztvevőknek az óráikat is Wrocławban 

kellett hagyniuk, tehát csak a természetes napszakváltozások alapján orientálódhattak. (Ehhez 

képest viszont érdekes, hogy az egyik beszámoló, Jennifer Kumiegáé, mégis óra-alapú.) Az 

időjárás sem mindig kedvezett a résztvevőknek, mert bár az esemény a nyár legmelegebb 

időszakában zajlott, ez Lengyelországban, középhegységi, erdei környezetben nem feltétlenül 

jelent kellemes nyári túrázást és szabadban töltött éjszakákat. 

Leadtuk az óráinkat megőrzésre. Egy minibusszal indultunk el. A városháza órája délután 

négyet ütött. (…) Okmianyt elhagyva, a busz megállt az erdőszélen, és kiszálltunk. (…) 

Könyörtelenül csapkodták az arcunkat és a vállunkat a kicsi, éles levelek. Gyors iramban 

mentünk. Hamarosan már a levegőt kapkodtuk, és a lábunkat is nehezebben emeltük…  

Egyre jobban beborult. A sötét is közeledett. Még mindig az erdőben haladtunk, a vadonon és 

tisztásokon át, fiatal szálfák között. Több órán át tartott ez így… (…) Nem volt idő az 

intellektuális spekulálgatásra: hogyan menjünk, hová rakjuk a lábunkat. Az egész testnek 

kellett gondolkodnia, az egyik lábnak pillanatonként kellett megtartania a másikat, a kéz az 

arcot védte, így egyik izom sem gátolhatta a másikát hibás reakcióval. Ebből a szakaszból a 

nagy fizikai erőfeszítésre emlékezem, de ugyanakkor a mozgékonyságomra, 

„cselekvőképességemre” 
260

 is. Bár sötétben tapogatóztunk, már nem botorkáltam, nem estem 

el, mint kezdetben. Akkor egy nagy, öreg tisztáson megpihentünk. Meleg párát gőzölögve 

ledőltünk a puha mohára. Az eső, amely időközben elállt, újra megviccelt bennünket. Ezúttal 

barátságosan fogadtuk. Lemosta a fáradtságunkat, egyesített bennünket a földdel, 

megnyugvást hozott… 

Aztán még egy nagy erőfeszítéssel kiteregettük a hálózsákjainkat egy bozótosban, teljes 

sötétségben, és aludni tértünk. Valahol az álom és az ébrenlét határán az erdő hangjait 

figyeltem, amint egy új napra ébred. Megvirradt már, mire elaludtam. Még mindig esett. A 

következő nap még több meneteléssel telt (…) 
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A fáradtság nőtt, küszködni kellett vele. Kinek-kinek a maga testi gyengeségével. Vagy inkább 

– egyénileg, de nem egyedül, mert a koncentrált pillanatokban a közös cselekvés láthatóan új 

energiát adva segített az elgyengülteknek. 

A második éjszaka ugyanolyan volt, mint az előző. A terep megváltozott. Most nem az erdő 

ága-boga okozta a problémát, hanem a talaj egyenetlensége, kövei-kavicsai a lábunk alatt. 

Hosszasan mentünk felfelé, vakon, veszélyérzettel telve. A legnehezebb a tető alatt volt, 

amelyet kerülgettünk, miközben hol jobbról, hol balról éreztük a veszedelmes meredeket. 

Végül egy fal mellett állapodtunk meg. Mint kiderült, a Grodziec kastély volt. (…) 
261

  

Burzyński beszámolójának részletei világosan megrajzolják azokat a funkciókat, amelyeket ez 

a nagy erőfeszítést igénylő út megtétele betölteni hivatott volt: egyrészt az urbánus 

környezettől való elszakadás és ezzel párhuzamosan a természeti környezetbe való 

beilleszkedés, másrészt az egyéni fizikum organikus egésszé alakítása párhuzamosan a fizikai 

határok meghaladásával, és mindezeken keresztül a csoport tagjaival egy sajátos „közösség-

élmény” megtapasztaltatása. Jeniffer Kumiega beszámolójában azonban még egy, a korábbi, 

színházi tevékenységből származó tapasztalatra is rálelhetünk: 

Vannak elemek a parateatrális munkában, amelyek párhuzamban állnak a korábbi színházi 

teoretikával; ezek vagy pszichológiailag kapcsolódnak a test munkájához, vagy metafizikailag 

a tevékenység impulzusához, és nem a korábbi színházi tevékenység jel-karakterisztikája 

struktúráiból vezetődnek le. Ezek között van például az a koncepció, amelyet Grotowski a 

„negatív út” terminusával határozott meg. A tréninggyakorlatok terminológiájában ez a 

szabad alkotói reakciókat megakadályozó fizikai gátak eliminálását jelenti, a fizikai ügyesség 

pozitív, módszertani megszerzése helyett. Ez egy etikai értelmezhetőséggel is bír, –amit 

Grotowski terminológiájában a „belső passzivitás” jelöl. A pozitív, intellektus-vezérelt 

tevékenységet előnyben részesítő, nyugati észjárás számára nem túl könnyen kezelhető ez a 

koncepció, amely viszont közvetlen párhuzamot mutat a wu-wei taoista alapelvével. (…) 

Ezt a „belső passzivitást”, amely a nyugati gondolkodás számára negatív hozzáállásként 

jelenik meg, de amely a keleti misztikus tradíciókban az igazi erő lehetőségét rejti magában, 

Grotowski az „Ünnep” állításaiban is megerősítette már: 
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„De ha valaki azt tanulja, hogyan csináljuk,
262

 nem fedi fel magát; akkor csak a 

tevékenységhez kellő ügyességet fedezi fel. És ha valaki eszközöket keres, (…) azzal nem 

lefegyverzi magát, hanem menedéket akar találni, egy biztos mennyországot, ahol elkerülheti 

a cselekvést, amely a válasz lehetne… (…) Végül az embernek el kell vetnie mindezt, és 

tanulás helyett nem-tanulnia kell, nem azt tudnia, hogyan csináljam, hanem azt, hogy hogyan 

ne, és mindig a cselekvéssel nézve szembe.” 

Egy sokkal praktikusabb szinten, de még mindig szoros összefüggésben a „negatív úttal”, a 

hangsúly a rendkívüli és hosszan tartó fizikai tevékenységen, mint a spontaneitás kulcsán van. 

A tréninggyakorlatokkal összefüggésben ez a megvalósításukkal állt kapcsolatban: 

„Van a fáradtságnak egy bizonyos pontja, amely megtöri az agy kontrollját, amely legátol 

bennünket. Amikor vesszük a bátorságot, hogy a lehetetlenre vállalkozzunk, ahhoz a 

felfedezéshez jutunk, hogy a testünk nem állít akadályokat elénk. Megtesszük a lehetetlent;  az 

elhatározás és a testi képességek közötti határ eltűnik bennünk.” 

A parateatralitás szóhasználatába lefordítva mindezt, ez egy fizikai realitás, amely a munka 

alapvető feltételeinek egyikével áll szoros kapcsolatban. Ezt gyakran elfelejtik, mint a munka 

egy szükségtelen, spártai kellékét, a korábbi művészeti hevület mazochista felhangú emlékét. 

Éppen ellenkezőleg, ez a parateatrális munka azon, nagyon ritka elemeinek egyike, amelyet 

igazolhatóan „technikaiként” határozhatunk meg. 
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Az első fázis fáradságos vándorlásának tehát az is célja volt, hogy a résztvevőket „negatíve 

kondicionálja”, azaz előidézze azt a fáradtsági szintet, amelynek birtokában cselekvéseik a 

második fázisban még könnyebben válhatnak spontánná. Láthatjuk tehát, hogy a résztvevők 

szemszögéből önmagáért, a csupán „az úton létért” megvalósított vándorlás, valójában egy 

pontosan végiggondolt és meghatározott feltételeket előidéző folyamat volt, abból a célból, 

hogy „A Láng hegye” eseményeire nyitott állapotban érkezzenek meg és legyenek készen. Az 

persze nyilvánvaló, hogy mindez bizonyára nem teljesült minden résztvevő viszonylatában.  

Így értelmezhetők a dokumentumok „jelenidőben”, azaz az események időpontjának 

perspektívájából. Ugyanakkor visszatekintve azt is meg kell állapítanunk, hogy „Az Út” volt 

az utolsó olyan parateatrális esemény(fázis), amely természeti közegben zajlott le. A 
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„Vállalkozások hegye” megvalósítása után már sem a „Virrasztás”-ban, sem az „Emberek 

fája” esetében nem jelenik meg többé. Ebből a perspektívából tehát inkább arra a folyamatra 

kell felfigyelnünk, hogy a parateatrális események fokozatosan kezdenek visszatérni a zárt 

környezetbe. Hiszen a „Speciális projekt” eseményei még szinte kizárólagosan szabad térben 

zajlottak, és zárt térben csak a vele párhuzamosan, a periférián folytatott „Speciális 

laboratóriumok” programjait valósították meg. Ehhez a kiindulóponthoz képest már lényegi 

változást jelentettek a „Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme” keretén belül lebonyolított 

„Kaptár”-ak, amennyiben a parateatrális kutatások fővonalához sorolható eseményeket vitték 

vissza a zárt térbe. „Az Út”-nak, mint a „Vállalkozások hegye” projektet előkészítő 

eseménynek a lebonyolítása során megfigyelhettük a természeti környezet funkcióváltását, 

amennyiben korábbi, meghatárózó feltételből a különböző tevékenységeket lehetővé tevő és 

ugyanakkor inspiráló, sőt gyakran azokat kiváltó szerepe az önmagáért való mozgás közegévé, 

és a résztvevőknek, a fizikai korlátaik meghaladását biztosító lehetőséggé redukálódását 

tapasztalhattuk. Lényegében ez a korábbihoz képest sokkal általánosabb funkciója maradt meg 

a „Vállalkozások hegye” első fázisaként is, ám itt a lényegi szerepet már átvette a zárt térben 

megvalósított, az „Éjszakai virrasztás” által előkészített, és a döntő módon szintén zárt térben 

megvalósított „A Láng hegye”, a második fázis. Mindezek alapján – és a továbbiak 

ismeretében – okkal jelenthetjük ki tehát, hogy a természeti környezet jelentősége fokozatosan 

redukálódik, majd végül teljesen megszűnik a folyamatban, s helyét az egyre inkább 

megerősödő zárt környezetben végzett tevékenység veszi át.  

Megérkezve tehát a Gordziec kastélyba, az érkezők számára megkezdődött az esemény 

második fázisa, a „A Láng hegye”. A várkastélyban eltöltött néhány nap során a 

résztvevőknek lehetőségük volt rá, hogy volt útitársaikkal vagy más, már ottlévő, esetleg 

később érkezett résztvevőkkel, azaz újra esetlegesen verbuválódott csapatokban a vár körüli 

erdőben kószáljanak, s tegyék, ami nekik tetszik. 

Több alkalommal, nappal is és éjszaka is elmentem az erdőbe, különböző csoportokkal. Az 

erdővel való találkozás változatos inspirációkat nyújtott a számunkra. Felkeltette például a 

csavargás vágyát vagy a csend iránti igényt, a legegyszerűbb játékokra indított bennünket 

vagy valami titokzatos felfedezésére. A kiélesedett érzékek tették lehetővé, hogy mélyebben 

„belépjünk” az erdőbe, és még intenzívebben éljük meg azt… 
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Mint látjuk, a Burzyński által felidézett lehetőségek mind olyanok, amelyek valamiképp a 

bennünk lévő gyermeket idézik meg, de mindenképpen csupa olyan tevékenységet jelentenek, 

amelyre a felnőttek mindennapjai közepette, a szociális szerepeinknek való megfelelés 

közepette vajmi kevés lehetőségünk nyílik. Mondhatjuk tehát, hogy végülis ugyanarra az 

eredményre vezetett, mint a zárt térben folytatott tevékenység: az álarcok levedlésére, a 

személyiség öntörvényű, azaz spontánul cselekvő egészének visszaállítására. Valószínű, hogy 

természeti környezetnek ez a „célazonossága”, és puszta „alkalommá redukálódása” tette 

lehetővé, hogy a jövőben eliminálódjék a parateatrális események eszköztárából: funkcióját 

egyszerűbb szerkezet is be tudta tölteni. 

Az erdőben való elmerülés mellett azonban, „A Láng hegye” fő eseményei a várkastélyban, 

zárt térben zajlottak. 

Másrészt, a vár nagytermében egyfajta prolongált „Éjszakai virrasztás” tartott folyamatosan, 

mint egy vibráló láng, a már ottlévők és az újonnan érkezők részvételével, néha pislákolva, 

majd megint nagy tűzzé lobbanva fel. Egyszer, mint egyre teljesebbé növekvő zenei 

improvizáció, másszor, mint mozgásimprovizáció, futás, ritmus, tánc, amelyben mindenki 

megkereshette a saját kifejezési formáit, kapcsolatba kerülhetett másokkal, s velük együtt 

építhetett fel valami közöset. És valahol ezen a ponton volt az, hogy a kísérlet beteljesedett, s 

megtörtént az az egy, vagy egynéhány lépés a konvenciók elutasítása felé, az önös érdekek, az 

előítéletek, a félelem szférájának elutasítása felé. Ezen a szférán túl pedig a spontaneitás 

területe van. A terület, ahol az alkotó folyamat veheti kezdetét, amelyben az ember „a saját 

testének költőjévé válik”, ahol az emberek közötti találkozás esélye sokkal mélyebben nyílik 

meg, mint ahogyan az például a szokásos, verbális vagy társadalmi, stb. kapcsolat szintjén 

lehetséges. 

Azt gondolom, hogy csak néhány alkalommal sikerült ennek az élménynek a csúcsára jutnom, 

mégis erőteljesen megtapasztaltam. Őrzöm egy gyermekkori álmom emlékét, amelyben 

elrugaszkodom a földtől, mozgatom a karjaimat és… repülök. Amikor felébredek, még 

emlékszem a könnyedség érzésére, de csak homályos emlékként, amelyet éber állapotomban 

képtelen vagyok megjeleníteni. Grotowski Hegyén ugyanezt a könnyedséget tapasztaltam meg 

a futásban, amelynek során nem kellett irányítanom az izmaimat… 
265
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Miután az „Éjszakai virrasztás”-ról már meglehetősen részletes képet kaptunk a korábbiakban, 

valószínűleg ez az összefoglaló is jól tükrözi „A Láng hegye” fő eseményeit. Ami az 

„Éjszakai virrasztás”-ra való határozott utaláson kívül még fontos benne, az az, hogy 

Burzyński tanúsága szerint ez a cselekvéssor lényegében folyamatosan zajlott, valamint az, 

hogy megvalósult benne a projekt azon célja, hogy a véletlenszerűen összekerült résztvevők – 

akik „Az Út” során mégis egyfajta közösséggé formálódtak – újra véletlenszerűen, de már egy 

másik minőségükben létesíthessenek egymással kapcsolatokat. Ilyen értelemben természetes, 

hogy az első fázis folyamata nem volt felesleges, hiszen ezt a „másik minőséget” mégiscsak 

az hozta létre a résztvevőkben. A kérdés inkább az volt, hogy a jövőben vajon megvalósítható-

e mindez egyetlen fázisban is? Mivel pedig erre nézve az „Éjszakai virrasztás” bőséges 

tapasztalatokkal szolgált, erre tett kísérletet a „Vállalkozások hegyé”-t követő későbbi projekt, 

amely – nem véletlenül – a „Virrasztás” címet viselte. 

A „Vállalkozások hegye” tehát több szempontból is fontos mozzanata a Laboratórium 

paraszínházi kutatásainak. Egyrészt, mert a „Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme” után 

több ágra differenciálódó folyamatok között az egyik meghatározó irányvonallá tudott 

fejlődni, másrészt, mert ennek az irányvonalnak a folytatásához egy egyre határozottabban 

kirajzolódó távlattal is rendelkezett. Ez a távlat végülis nem teljesedett ki úgy, ahogyan 

beszámolója végén Burzyński előrevetíti: „A Vállalkozások hegyét követően a Vállalkozások 

Földje áll előkészítés alatt…”
266

, hanem a „Virrasztás” megvalósításával megtörik majd
267

. 

Viszont mind az akkor tervezett, mind a ténylegesen megvalósult projekt tervezője és 

lebonyolítója ugyanaz a Jacek Zmysłowski és az általa vezetett csapat, amely a 

„Vállalkozások hegyé”-t is jegyezte. Akik valamennyien a színházi korszakot követően 

érkezett „új” társulati tagok, a „parateatrális generáció”. A természeti környezet háttérbe 

kerülése és a zárt tér felértékelődése mellett ez is egy lényeges és sokat mondó mozzanata a 

„Vállalkozások hegyé”-nek: a Burzyński által „Grotowski hegye”-ként aposztrofált projekt 

valójában már legfeljebb csak a Laboratóriumnak, mint szervezetnek a kapcsán volt 

Grotowskihoz köthető, aki akkor már javában önálló kutatásait, a „Források színháza” 

folyamatát készítette elő. Jelenleg azonban tekintsünk el ezektől a háttérben zajló 
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folyamatoktól, és a „Vállalkozások hegye” jelentőségét abban határozzuk meg, hogy az 

meghaladta a korábban, az „Ünnep”-ben megfogalmazott célok – az álarcok levételének, az 

embernek a másik emberrel szembeni lefegyverződésének – megvalósítását. Pontosabban 

szólván éppen e célok megvalósítása által, újabb nagy lépést tett az ember megosztottságának, 

testre és lélekre, szellemire és érzelmire, racionálisra és spontánra való felbomlottságának 

megszüntetése – azaz az Aktív kultúra megvalósulása – felé. Az „Aktív kultúra” kutatása tehát 

Grotowski neve alatt, bár immár Grotowski tényleges részvétele nélkül folytatódik tovább. 

 

 

I.5.2. A „Virrasztás” – és a „Hangos meditáció” 

A „Vállalkozások hegye” 1977. augusztus 2-án fejeződött be, s alig több mint három hónap 

múltán, november 15-én már megtartották a „Virrasztás” első eseményét. Mondhatni tehát, 

hogy az „Éjszakai virrasztás” 1976 őszén kezdődő eseménysorozata és „A Láng hegye” szinte 

„ugyanazzal a lendülettel” folytatódott tovább. A Zbigniew Kozłowskival folytatott 

beszélgetéseim világossá tették, hogy az „Éjszakai virrasztás” illetve a „Láng hegye” 

eseményszerkezete és tapasztalatai egyszerűen összegződtek a „Virrasztás”-ban a közbeeső 

három hónap belső munkája során, s az esemény a november 15-i, első megvalósításakor már 

az ismert formájában jelent meg. Később az esemény szerkezete fokozatosan letisztult 

(kiiktatódtak belőle például a vokális cselekvések). Így amikor a projekt 1979 novemberében 

Milánóban megjelenik, előzményeihez képest már igencsak redukálódott képet mutat: az öt 

vezető és a mintegy harminc-negyven fő résztvevő tevékenysége kizárólag a mozgásra 

korlátozódott, az esemény tehát teljes csendben zajlott le, már ha nem számítjuk a 

tevékenység által keltett, természetes zajokat, mint például a lélegzés vagy a mozgások 

keltette zajok. 

A milánói megjelenés egy, az ottani Színházi Kutatási Központ által, két szakaszban 

megszervezett, a Laboratórium tevékenységét átfogóan bemutató eseménysorozat keretében 

történt. Az eseménysorozat első szakasza a Laboratórium első évtizedét, tehát a színházi 

korszakot mutatta be előadásokról és tréningekről készített filmek, egy „Grotowski I. A 

Laboratóriumszínház forrásai és tapasztalatai” című szeminárium, valamint egy Cynkutis 

által vezetett munkabemutató segítségével, és 1979. január 24 – február 14. között került 

megrendezésre. A második szakasz november 23 – december 2. között zajlott le, és a második 

évtized, tehát a parateatrális kutatások időszakát mutatta be. Ekkor a „Grotowski II. A színház 

határán” című szeminárium mellett, a „Virrasztás” négy alkalommal, az „Emberek fája” 
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pedig két alkalommal került megvalósításra, valamint az Ermanno Olmiego által készített 

Apocalypsis-film premier előtti vetítését is megtartották. Az eseménysorozaton részvevő 

Margaret Croyden beszámolója ez utóbbi, második részről szól. 

A konferencia több területet is érintett, köztük a „Kulturális krízis” valamint az új színház és a 

megváltozott felfogás közötti összefüggések témáját is. Ám a fókuszban Grotowski úr 

parateatrális kutatásai álltak, amelyet a direktor, mint a színház határainak megszüntetésére 

tett kísérletet definiált. „Amit kerestünk – mondta –, az egyfajta művészet, amelyben nem kell 

többé elválasztanunk egymástól az embert a produktumától, a színészt a nézőtől. De sohasem 

kerestük egy, a nézőt az előadásba bevonó művészet sem pedig az utcaszínház lehetőségét. 

Más megoldás után kutattunk.” (…) 

Grotowski úr parateatrális kutatásai jó sok vitát váltottak ki a konferencián. Voltak, akik 

elfogadták (és fenttartották), voltak, akik hallottak róla (de nem értették), és olyanok is, akik 

kereken elutasították. A konferencia résztvevőit felkérték, hogy vegyenek részt a két 

parateatrális eseményen – az „Emberek fáján” és a „Virrasztáson” – és többen közülünk el is 

fogadták a meghívást. 
268

 

A milánói tartózkodás idején egyébként egy film is készült a „Virrasztás”-ról, amelyet a 

„Kutatási Egyetem” egyik vendégének, André Gregorynak a felesége, Mercedes Gregory 

forgatott, az eseményt bemutató folyamatba beágyazódó interjúkat pedig André Gregory 

készítette. A Grotowski Intézetben megtekinthető, 27 perces film lényegében egy metszetét 

adja az eseménynek: látható, amint az animátorok, egyenként vezetik be az üres terembe a 

résztvevőket, és meghatározott helyeken a padlóra ültetik őket, majd amikor minden 

résztvevőt leültettek, mozogni kezdenek közöttük-körülöttük. Amikor a résztvevők is 

mozgásban vannak már, jól megfigyelhető, hogyan alakulnak ki az individuális mozgásokból, 

a futásokból, hajlásokból, járásokból, gördülésekből, stb. az első, még szándékolatlan 

kapcsolatok szinte óhatatlanul, majd hogyan válnak ezek felismert, felvállalt, egymást 

inspiráló és egymásból építkező, kontrollált közös tevékenységgé, hogyan bomlanak fel ezek, 

majd hogyan alakulnak újjá más résztvevőkkel. A tudatosan figyelő néző számára az is 

látható, hogyan erősödik és lanyhul az energia szintje, s ezen a „hullámzáson” keresztül, 

összességében hogyan fokozódik egyre egy tetőpontig, majd hogyan csökken le mindaddig, 

amíg minden jelenlévő, vezetők és résztvevők egyaránt, a kezdeti nyugalom mozdulatlan 
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pozícióiba helyezkednek el. Ekkor a vezetők, szintén egyenként, kivezetik a résztvevőket a 

teremből. 

Természetesen a fentiek többszörösen is csak erősen vázlatszerű lényegét adhatják vissza az 

eseménynek. Részint mert már maga a film is csak egyetlen esemény kiragadott 

fragmentumait rögzíti-rögzítheti, részint, mert a film, mint médium, sem képes bizonyos 

dolgok, érzetek, stb. közvetítésére, részint pedig azért is, mert egy film által közvetíthető 

látvány leírása is erősen problematikus dolog, kísérletet sem érdemes tehát tenni a részletekbe 

menő megfogalmazásra. Mindazonáltal – mivel az egyes leírt mozzanatoknak vizuálisan 

megragadható és értelmezhető jelei vannak – a rövid összefoglalás, azt hiszem, mégis 

hitelesnek fogadható el. 

Mindebből tehát leszűrhető, hogy – bár a Burzyński által is említett „Vállalkozások földje” 

projekt első fázisának tervezték, és még további kettő, az „Cselekvések” (Czynienie) és a 

„Falu” (Wioska) követte volna – ahogyan alakult, a „Virrasztás” lényegében a végeredményét 

jelenti az 1975. utáni parateatrális kutatások egyik fő területének. S itt, a „végeredmény” szó 

használatakor, vissza kell utalnunk a bevezetőben mondottakra: az esemény egy tovább már 

nem redukálható módon, egy üres teremben, mindenféle segédeszköz nélkül, csak a 

résztvevők (mozgás)cselekvései által valósult meg. Ugyanakkor a tovább már nem 

redukálhatatóságát az is igazolja, hogy ezek a (mozgás)cselekvések nélkülöztek minden 

feleslegeset, ami az individuális tevékenységre rárakódhatott volna (például a spontán 

cselekvés ismételgetését, vagy a jelentésessé tételére való törekvést, stb.), és/vagy az abból 

építkező kapcsolatokat megterhelhette volna (mint például a partner vagy partnerek utánzása, 

egy etűd felépítésére való próbálkozás, stb.). A filmen látható cselekvésekben, 

cselekvéssorokban, az impulzusok és reakciók letisztult működésének lehettünk tanúi. 

(Valószínű persze, hogy ebben a film metszetjellegének is szerepe volt, ám ennek ellenére, a 

látható részletek annyit legalábbis bizonyítanak, hogy a teljes folyamat több ponton is eljutott 

ehhez az esszenciális tisztasághoz.) 

Valójában kitérő, és mint „Speciális laboratórium”-ban végzett tevékenység, a 

rendszerezésünk szerint a kutatások egy másik területéhez tartozna, tematikailag mégis ide 

kívánkozó párhuzam az a tevékenység, amelyet Ludwik Flaszen végzett a „Hangos 

meditáció” című műhelyben. Ez a műhely „Csoportos dialógusok” címmel, a Laboratórium 

társulatának franciaországi kísérletei közben kezdett működni még 1973 novemberében, s 

akkor még a verbális kommunikáció lehetőségeivel kísérletezett, ám fokozatosan az emberi 
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hangok által megvalósítható cselekvések felé fordult. A Flaszen által mindvégig lényegében 

függetlenül vezetett események során, a résztvevők ekkortájt már ugyanazt valósították meg 

és ugyanolyan tapasztalatokat szerezhettek csupán a hang általi cselekvések révén, mint a 

Zmysłowski vezette „Virrasztás” résztvevői a mozgásra korlátozott cselekvések révén. 

Minden improvizált. Kétségkívül: a kidolgozott darabok, kántálások, dalok megvalósítása 

rendszerint nem előadásjellegű volt, hanem a saját tulajdon hangáradatunkon való áthatolás. 

Bizonyos, hogy az improvizáció egyszeri, monumentális, látszólagos pszeudo-opuszokká, vagy 

vokális kompozíciókká, a kórusok, szólók, duók, triók, stb. vokális „beszélgetéseivé”, vokális 

játékaivá fejlődtek. Kántálásokká, ismétlésekké, melodikus csavargásokká váltak ezek a 

játékok, amelyekkel visszatértünk az eredeti motívumhoz, amelyet kórusként, a spontánul 

kialakuló összhangban találtunk meg, mint egy szonikus otthont, amelyet elhagyhatunk az 

ismeretlen kedvéért, majd visszatérhetünk oda, hogy ismét elszakadjunk tőle aztán. Az 

improvizációk monoton ismétlődő kántálásból indulhattak el és abban fejeződhettek be; 

amelyek kicsúsodhattak egy felszabadult kiáltásban, kerenghettek egy cantilena harmonikus 

tónusa körül vagy kifejezetten „vad”, zeneileg temperálatlan vibrációba is átfordulhattak. 

Volt, amikor ez egy hangkompozícióra emlékeztetett – de nem feltétlenül mindig. Hangok 

vannak, hangok, hangok. Mint egy őserdő, a hangok minden gazdagságával, az élet 

viszhangjaival, a természet kiszámíthatatlan zenéjével, a létezés akusztikájával.  

A „Hangos meditáció” nem a zene alkotása, noha időnként a zenéhez hasonlatos lehet, ami 

megszületik. A „Hangos meditáció” nem hangeffektusok létrehozása, de nem is imitációja 

vagy kifejezése. Nem számít, hogy szépen vagy csúnyán énekelsz-e, s az sem fontos hogy az 

általad kiadott hangok kifejezőek, szokatlanok, elbűvölőek, viccesek vagy rendkívüliek 

legyenek. 

A hang benned, mint hang, s annak minden zenéje itt nem egyfajta érték – vagy pontosabban: 

az egy másodlagos, mellékes érték. A hang benned egy „hordozó”. A Tapasztalás Hordozója. 

A hangokkal való meditáció, a hangokkal való kalandozás, a hangokkal való álmodás, a 

hangokon való repülés az ismeretlen föld felett, a hangokon keresztül való megértés, a hangok 

általi létezés… A hangok világába való belépés: az élet egy ismeretlen dimenziójába való 

belépés. Egy teljesen egyértelmű dimenzióba, amely talán nem is új, csak elfeledett. 

Mint az anyatest. 
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Hosszasan lehetne még idézni Flaszen bőséges jegyzetanyagából, ám valószínűleg a fentebb 

idézettek is elegendően alátámasztják a leírt hang-cselekvésekben illetve a „Virrasztás” 

mozgásos cselekvéseiben fellelhető párhuzamokat, sőt mondhatni az azonosságot is. 

Mindkettő a Tapasztalás Hordozója
270

 ugyanis, a különbséget csupán a hordozók 

különbözősége jelenti, ami egyik esetben a hang, a másikban pedig a mozgás, amelyek viszont 

párhuzamot mutatnak abban, hogy mindkettő belső impulzusokból spontán születő 

cselekvéseket, akció-reakció láncolatokat megindító és fenttartó, ezáltal kapcsolatokat 

teremtő, s a kapcsolatok „anyagául” szolgáló tevékenységet eredményez. És ami a legfőbb, 

lehetővé teszi ezáltal, hogy e kapcsolatok spontaneitásában valami közös épülhessen fel, 

születhessen meg. Hogy a jelenlévők csoportja egyetlen „hang-generátorrá” harmonizálódjék 

– ahogyan Flaszen fogalmaz, avagy egy önállóan cselekvő (mozduló) egésszé forrjon össze, 

amelyben a résztvevők egymás számára már „nem János vagy József többé, hanem a teljesség 

egy-egy alkotója”. 

Számodra én a teljesség egy alkotórésze vagyok, egy picinyke részecske az idő végtelen 

mélységében, távoli, mennyei testek, amint egymás felé vibrálnak, és magával ragad 

bennünket a roppant kiterjedés, amelyből megszülettünk, és amely magába szív bennünket 

megint – a lélegzés, a vibrálás által, amely minden létezőt összeköt (…) 
271

  

A „Virrasztás” és a „Hangos meditáció” közötti párhuzamot kimutató kitérőnk után 

visszatérve az előbbihez, még egy nagyon fontos eseményt kell megemlítenünk. A 

„Virrasztás”-ról még Milánóban forgatott film első nyilvános vetítése ez 1981. április 20-án 

volt a New York-i Hunter College-ban. A filmet Grotowski mutatta be, és a vetítéshez fűzött 

kommentárjában betekintést engedett az esemény vezetésének metodikájába is. Mindez azért 

annyira fontos, mert ez a hangfelvétel alapján készült dokumentum jelenleg az egyetlen, 

amelyből ismereteket szerezhetünk a kutatásoknak ezen oldaláról. A bőséges eseményleírás, 

és az elegendő számú teoretikai nyilatkozat mellett gyakorlatilag semmit sem találunk, ami az 

egyes események metodikájáról tájékoztatna bennünket. Ez a helyzet talán – remélhetőleg – a 

jövőben még változik majd, ugyanis prof. Kosiński szerint „sajnos a parateatrális kutatásnak 

ez a része még feldolgozatlan. A wrocławi archívumban rengeteg anyagunk van a szervezési 
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Vehicle (A művészet, mint ekhósszekér – azaz hordozó) jelölésére. – A.V. 

271
 Ludwik Flaszen: „Meditations Aloud” – Hangos meditációk – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company – 

Ikarus Publishers Enterprising 2010. 140-141. oldal. 



285 

 

kérdésekkel és azok megoldásával kapcsolatosan, de egyelőre senki sem foglalkozik ezekkel 

szisztematikusan.” 
272

 Így tehát mindenképpen indokolt, hogy Grotowski kommentárjának erre 

vonatkozó részét teljes terjedelmében idézzük. 

Most a Virrasztás szerkezetéről szeretnék beszélni, vagy inkább a résztvevők felé irányuló és a 

csoport tagjai között meglévő sajátos stratégiáról. Amikor Jacek behozta az embereket és 

leültette őket a teremben, mindig az egész teret használta, átjárókat hagyva az emberek között 

és körül. Ez biztosította a vezetők számára, hogy a résztvevők között és körülöttük 

mozogjanak, s így, a mozgásukon keresztül, egy hálót szőjenek köréjük. Ennek a mozgásnak a 

titka abban rejlett, hogy nem közvetlenül a résztvevők felé irányult, hanem a vezetők között, az 

ő kölcsönös kapcsolatukon keresztül valósult meg. A mozgásnak ez a hálója, amely a 

résztvevők köré szövődött, egy bizonyos módon egy mezőt képezett, vagy mondjuk inkább úgy, 

hogy egy kifutópályát, amely lehetővé tette a számukra, hogy belépjenek a tevékenységbe. 

Amikor ebből a mozgásból indulva a résztvevők is mozogni kezdtek, ők maguk sugallták a 

tevékenység ritmusát a vezetők csoportjának. Ezt a ritmust totalitásként kezelték, amely a 

résztvevők képességeivel összhangban, gyorsabb vagy lassabb volt, igazodva ennek a 

totalitásnak az energiáihoz vagy nyomatékához. A vezetők csoportja, körmönfont módon, így 

sokkal inkább a teret stimulálta, mint a résztvevőket. S azok végül magukra maradtak; 

hosszabb vagy rövidebb idő múltán már egy megerősítés nélküli
273

 tevékenységet folytattak. A 

tevékenységnek ez az első fázisa ennélfogva nyitott struktúrával rendelkezett, amelyben a 

mozgások vagy pozíciók típusait sohasem rögzítették, ahol a ritmus a résztvevők csoportjának 

viszonylatában változott. A tevékenység második fázisa akkor kezdődött, amikor a vezetők 

csoportja a mozgás „hálójában” már „csapdába ejtette” a résztvevőket. 

Ez a fázis még nyitottabb volt, s azzal volt kapcsolatos, ami megtörténik. A helyzeteknek 

általában két típusa volt: ha a résztvevők mozgása, hogy úgy mondjam, kezdett meghamisodni, 

vagy ha a tevékenység kaotikussá kezdett válni. Ezekben a pillanatokban a vezetők visszatértek 

az előző fázisba, és folytatták a korábbiakat maguk között, mindig megtartva egy bizonyos 

távolságot a térben. Ha viszont a résztvevők átadták magukat a vezetők közötti mozgásnak, a 

vezetők azonnal a résztvevők mozdulatainak viszonylatában kezdtek el reagálni. Itt valósult 

meg a perszonalizáció alapelve, amely nagyon fontos volt Jacek számára. Az lehetetlen, hogy 

valaki a figyelmét mindenkire koncentrálja. Volt egy, két vagy három résztvevő, aki egy 
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bizonyos pillanatban, valóban a kegyelem állapotában 
274

 találta magát. Ennél fogva mindent 

úgy kellett alakítani, hogy ezekhez a résztvevőkhöz igazodva funkcionáljon; a többiek pedig 

egyszerűen a velük való viszonyrendszerbe kerültek. Az egyesekkel való kivételes harmóniának 

ez a stratégiája, amely egy sajátos módon meghagyja a többieket olyanoknak, amilyenek lenni 

szeretnének, nem implikálja a tevékenység feletti gyengébb kontrollt, hanem azt teszi lehetővé, 

hogy a vezetők az élettelibb résztvevőkre koncentráljanak – nem feltétlenül a legaktívabbakra, 

hanem, mondhatjuk, hogy a legorganikusabbakra… A cselekvő ember számára a szikra, azaz 

egyfajta energia megtalálása a probléma. Ez gyakran komoly fizikai erőfeszítést kíván. E 

munka során a víziók és csodák nem elfogadottak; egyedül az egyén korlátai azok; a tér az, 

amelyben az ember létezik; és a másik ember – mint egy tükör, mint az a hely, amelyben az 

egyén megtalálja a saját (nem narcisszikus értelemben vett) önképét. Az ember úgy fogadja el 

a teret, mint egy tavat, amelyben úszkálhat. A valóság, amely a résztvevők között megszületik, 

az energia egyszerű valósága; az egyén ebben a valóságban úszik, és befogadja az energiát. 

Az emberek a helyiségben azok, akik; a helyiség pedig az, ami: egy tér. 

Ezek a világos pontok. Ebben az emberek által létrehozott egyszerű valóságban egy 

mozgásfolyam áramlik, nem pedig egy képzetfolyam… A cselekvés vége sohasem volt előre 

meghatározott, de mindig csend zárta. Ez nem egyfajta „spirituális” csend volt, és nem is 

abban az értelemben vett csend, hogy senki sem beszél, sokkal inkább abból fakadt, hogy a 

mozdulatok intenzitásából eredően a folyamat egy telítettségi pontra érkezett el. Ezen a 

ponton az irányítók stratégiája lépett működésbe, hiszen késedelmes befejezés esetén a csend 

megtörhetett volna. Abban a pillanatban állították meg tehát a folyamatot, amikor az egészen 

telítődött. Ebben a csendben senki sem hiányolta a folytatást. Ebben a csendben az energia 

vezetődött le. Mondhatjuk, hogy ez az intenzitás csendje volt. Ebben a pillanatban Jacek 

megérintett egy résztvevőt, és kivezette a térből. 
275

 

Amint említettük, a Laboratórium 1975 utáni tevékenységének ez a parateatrális területe tehát 

a „Virrasztás” megvalósításával megtört. Sajnos azonban nem csupán – s talán nem is 

elsősorban – azért, mert a projekt egy tovább már nem redukálható letisztultságig jutott el, és 

nem kínált továbblépési lehetőségeket, hiszen a „Vállalkozások Földje” projekt további fázisai 

még feltárhattak volna ilyeneket. Sokkal inkább oka volt ennek az is, hogy időközben Jacek 
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Zmysłowski súlyosan megbetegedett. Amikor a Hunter College-ban a „Virrasztás” 

filmbemutatóját tartották, ő már kórházban feküdt, s néhány hónap múltán, 1982. február 4-én, 

egy New York-i klinikán meghalt. Sohasem fogjuk megtudni, hogyan nézett volna ki a későbbi 

munka, s milyen irányban fejlődött volna tovább, ha Zmysłowski nem betegszik meg.
276

 Így 

nem tehetünk mást, mint hogy a megvalósult fázist, s annak végsőkig redukáltságát – ha nem 

is lezárásként, de – befejeződésként fogadjuk el. 

 

 

I.5.3. Az „Emberek fája” 

Az 1975 utáni tevékenységi területek közül a második javarészt a Laboratórium tagjainak 

idősebb, a színházi korszakban már tapasztalatokat szerzett tagjaihoz köthető, és sokáig a 

„Speciális laboratórium”-ok tevékenységének igen változatos palettájára épült. A különböző 

tevékenységtípusokat – köztük Flaszennek az előzőekben említett „Hangos meditáció” című 

műhelyét is – egyedi variációkban szervezték átfogóbb „programcsomagokká”, s ilyen 

összefoglaló formában tették hozzáférhetővé az érdeklődők számára. Így került sor például a 

„Nyitások” (Otwarcia, Openings) program wrocławi megvalósítására már 1976 februárjában, 

márciusában és áprilisában, vagy ugyanilyen címen Franciaországban, májusban és júliusban, 

amelynek keretében még a „Speciális projekt” megvalósításával is találkozunk. Ugyanebbe a 

körbe sorolhatóak azok az események, amelyeket 1977-ben, már „Globális program” 

(Programu Globalnego, Global Program) címen, New Yorkban, február végétől május elejéig, 

illetve Kanadában március közepétől április közepéig és augusztus végén - szeptember elején 

tartottak. Miközben tehát a Zmysłowski által vezetett csoport a „Vállalkozások hegye” projekt 

előkészítésén és megvalósításán dolgozott, a Laboratórium munkatársainak másik része ezt a 

rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatta. Ezt a tevékenységet egészítette ki később, 

lényegében már a „Virrasztás”-sal párhuzamosan, az „Emberek fája” (Drzewa Ludzi, Tree of 

People) projekt előkészítése. (Mindeközben a harmadik tevékenységi terület, a Grotowski 

személyes kutatásait jelentő „Források színháza” program előkészítése is befejeződött, és 

1978 januárjával hivatalosan is megkezdődött annak megvalósítása is.) 

Az „Emberek fája” projekt művészeti vezetője Zbigniew Cynkutis volt, és megvalósítói között 

a Laboratórium gyakorlatilag minden régebbi munkatársát megtaláljuk, de Elizabeth 

Albahaca, Ryszard Cieślak, Ludwik Flaszen, Antoni Jahołkowski, Rena Mirecka, Zygmunt 
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Molik, és Stanisław Scierski mellett ott találjuk Teresa Nawrotot valamint Irena Rycyket is, 

aki korábban Zmysłowskival működött együtt a „Vállalkozások hegye” megvalósításában. 

Első formájában, egy nyolc napos változatban, 1979. január 4-12 között, Wrocławban fogadta 

a résztvevőket, ezt követően pedig egy rövidebb – huszonnégy vagy tizenkét órás – és egy 

hosszabb – három vagy öt napos – változatban is megvalósították. Egy ilyen huszonnégy órás 

változat volt az a milánói bemutatkozás 1979 novemberében, amelyet a „Virrasztás”-sal 

együtt, az ott rendezett konferenciák kapcsán már említettünk (amelyre Grotowski meghívta a 

konferencia résztvevőit), és amelyről Margaret Croyden is beszámol: 

A kitűzött este, 7 órakkor negyven ember (köztük a szeminárium résztvevői) a központban 

gyülekeztek, takarókat, hálózsákokat és egy éjszakára való felszerelést hozva magukkal. Egy 

terembe vezettek bennünket, amelyet előzetesen munkatérré, valamint evésre és alvásra 

alkalmas terekké osztottak fel. A munkaterületen a Laboratórium tagjai és a csoportból is 

néhányan próbaruhába öltözve, mezítlábasan már megkezdték az improvizációt, 

alaptechnikaként „test-impulzusokat” – gyorsan végrehajtott spontán mozdulatokat – 

használva. 

A résztvevők semmiféle információt nem kaptak, beszéd egyáltalán nem volt. Minden 

fizikálisan zajlott: emberek futottak szerte a teremben, gördültek a padlón, jógaszerű fejen- és 

vállonállásokat csináltak, másokat vittek a hátukon, birkóztak, vadul játszottak és 

bukfenceztek. A játékokat átszőtte a fizikalitás, és egy ponton a terem egy a meccsre összegyűlt 

emberekkel teli futballpályához hasonlított, máskor a bújócska elrejtőzéseit és keresgélését 

vagy a fogócskázást idézte. 

Nem mindenki vett részt ezekben az akciókban. Egy középkorú ember csöndben és mogorván 

járkált a teremben, vagy a padlóra ült és figyelt. Egy nő is egyedül sétálgatott, miközben egy 

bali táncosnő karmozdulatait végezte. Egy szakállas fiatal meditálva ült, majd felkelve ide-oda 

szökdécselt a teremben. Többen kettes-hármas csoportokban, burkoltan célzatos, agresszív 

mozdulatokkal improvizáltak, hol provokálva, hol megtámadva a partnereiket. Tekintetbe véve 

a könnyedséget és a többség jókedvét, úgy tűnt, hogy élvezik, amit csinálnak. A vezetők 

ugyanakkor eléggé tartózkodóak voltak, következetesen a háttérben maradtak, intenzív 

testmozgásukkal éreztetve a jelenlétüket. 

Majd a fizikai akciók kifulladtak, az emberek kimerülten és kimelegedve vetették le a 

melegítőiket. A terem hirtelen határozottan elcsendesedett. Volt, aki a padlóra ült, mások 

elnyúltak a hasukon, megint mások, akik nem bírtak elnyugodni, lassú fejkörzéseket, 
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nyakhajlításokat végeztek. A csend minden hangot felerősített, még a lélegzés hangja is 

soknak tűnt. 

Egy mély, rezonáns hang visszhangzott végig a termen, amelyhez a csoport csatlakozott és 

olyanná fokozta, mintha egy katedrálisbéli mise lenne. A hangok crescendóba futottak össze, 

majd alábbhagytak, szemlátomást feszültségben tartva a részvevőket, amíg valaki hirtelen újra 

futni kezdett a teremben. A csoport tagjai rendre követték, de mindenki más-más sebességgel. 

A futók így hamarosan egy lökdösődő tömegnek látszottak, ám a ritmus félreérthetetlenül jelen 

volt a mozgásban, s ezáltal mégis harmónia jött létre. 

Később egy résztvevő azt mondta: „Tudom, hogy a futkározás abszurdnak tűnhetett azok 

számára, akik figyelték, s nem mondhatom, hogy bármilyen sajátos célja lett volna, de nekem 

nagyszerű érzés volt.” Ennél is fontosabb, hogy bizonyította: negyven ember közös mozgása a 

természetes tevékenységen túl már esztétikumot is létrehoz. A látszólag kaotikus mozgáson 

kívül a forma organikusságának egy bizonyos fajtája is megjelenhet benne, amelynek ráadásul 

irányultsága is van. 

Egy másik szekvencia teljesen a hangnak volt szentelve, amely egy-egy pillanatban a 

semmiből lövellt ki, majd dallá alakult át. Néha dühös, érdes hangok törtek fel, máskor édes 

altatódal, vagy lengyel népi dallamok. Valaki a „Jack and Jill” című mondókát énekelte, mint 

egy keringőt, egy közép-európai fiú dallama pedig egy nő és egy férfi haszid jellegű táncát 

segítette. 

Az éjszaka folyamán a résztvevők akkor pihentek vagy aludtak, amikor akartak. Az 

„étkezőben” beszélgetni is szabad volt… (…) Többen végigaludták az éjszakát a kemény 

padlón, vagy a hálózsákjaikban vagy a takarókba pólyázva, mint a gyerekek. Néhányan 

szakadatlanul dolgoztak, mások átbeszélgették az éjszakát. Amikor a nap felkelt, egy különös 

csönd telepedett a teremre. Az emberek a sarkokban gyűltek össze, halkan beszélgettek, mások 

összepakolták a dolgaikat, a fiatalok elidőztek egy kissé… (…) 
277

 

A fenti leírásból kiderül, hogy az esemény lényegét és célját tekintve azonosnak mondható a 

„Virrasztás”-sal, megvalósításának anyagában és módszereiben azonban már jelentősnek 

mondható különbségeket fedezhetünk fel. Rögzíthetjük például azt, hogy a „Virrasztás” kezdő 

„hálójának” létrehozásával szemben az „Emberek fája” résztvevői egy már folyamatban lévő 

(a Laboratórium tagjai által elkezdett) tevékenységbe kapcsolódtak be, de a befejezésben 

mutatkozó különbségeket is említhetjük. A legfontosabb viszont ezek közül az, hogy az 
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„Emberek fájá”-ban, a mozgáscselekvések mellett a hang általi cselekvések is megjelentek, 

akár úgy, hogy egymást inspirálták és váltották fel (például a miseszerű crescendó lefojtásából 

megszülető mozgássor), vagy akár úgy, hogy egymást építették és egymásból építkeztek 

(például a kelet-európai fiú éneke és a pár tánca). Mintha csak a „Virrasztás” és a „Hangos 

meditáció” elkülönült „tapasztalathordozó” cselekvései szintézisének lennénk tanúi. Amikor 

erről a szintézisjellegről prof. Kosiński véleményét kértem, először a következőket válaszolta: 

Meglátásom szerint, s ezt Ludwik Flaszen is alátámasztja, az „Emberek fája”, mint egy 

művészeti program vagy felelősségteljes tevékenység, nem volt szintézis, hanem csak egy 

majdnem alkalomszerű és időben [a „Virrasztással” és a „Hangos meditációval] szinte 

egybeeső projekt, hogy a Grotowski által elhagyott társulat minden tagját – az idősebbeket és 

fiatalabbakat – összegyűjtse. 
278

 

Levelére válaszolva azonban felvetettem, hogy vajon nem kellene-e különbséget tennünk a 

munka elhatározott célja, valamint annak eredménye között, mert számomra ezek egy 

artisztikus tény merőben eltérő aspektusai, s ebből a szemszögből – a munka eredményét 

tekintve – mégis helytállónak gondolnám a szintézisként való meghatározását. Erre a 

felvetésre még aznap megérkezett a válasz: 

És most – önnek tökéletesen igaza van: Az „Emberek fája” a társulat parateatrális 

kísérleteinek valóban egyfajta szintézise. A két aspektus (a program és a munka eredménye) 

valóban különböző. 
279

 

Felmerül tehát a kérdés: tekinthetjük-e az „Emberek fájá”-t valamiképp tökéletesebbnek vagy 

fejlettebbnek az elődeinél. A válasz egyértelműen az, hogy nem. Hogy ezt megvilágítsuk, 

vissza kell utalnunk Grotowski metaforájára,
280

 amely szerint egy ilyen parateatrális esemény 

anyaga olyan, mint egy tó, amelyben minden résztvevő kedvére úszkálhat, azaz a cselekvések 

egy olyan közege, amelyben az egyén megtapasztalhatja önmaga megosztatlanságát és 

spontaneitásának szabadságát, valamint – a közegben létrejövő kapcsolatokon keresztül – a 

másokkal való együttműködés és közös alkotás lehetőségét, az egymásból építkezés és 

egymás építésének csodáját. Ilyen szempontból viszont valójában irreleváns, hogy „mekkora a 

tó”, vagy, hogy még pontosabban igazodjunk Grotowski metaforájához: „milyen víz van 
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280
  Lásd a 275. lábjegyzetünkben! – A.V. 
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benne”? Vagyis lényegtelen, hogy a cselekvések anyaga, hordozója a mozgás-e vagy a hang, 

esetleg mindkettő; az egyedül lényeges hogy ennek a hordozónak a révén megtörténjen-

megtörténhessen a tapasztalás maga. Ezért kell arra a következtetésre jussunk, hogy a 

„Virrasztás”, a „Hangos meditáció” és az „Emberek fája” – más-más anyag által megvalósítva 

ugyan – de egyként jelentik-jelenthetik az aktív kultúra kutatásának végeredményét. 

Végeredményét abban az értelemben, hogy mindhárom ugyanazt a célt valósítja meg és 

ugyanazt a funkciót tölti be: az alkotói élmény kiterjesztését és az emberi totalitás 

megtapasztalásának lehetőségét mindazok számára, akik egyébként nem alkotó emberek és a 

hétköznapok világában élve minderre nincs, vagy nemigen van lehetőségük. De végeredményt 

jelent abban az értelemben is, hogy ezt a célt és funkciót betöltő eseményt – amint láthattuk – 

mindhárom, egy tovább már nem egyszerűsíthető módon, pusztán az emberi cselekvés által, 

minden egyéb eliminálásával, egy üres térben valósítja meg. Annak ellenére tehát, hogy – a 

színházi korszakkal ellentétben – a kutatások lezárulását ennyire teoretizáltan sem Grotowski, 

sem a Laboratórium egyetlen tagja nem jelentette ki, a fentiek alapján az aktív kultúra utáni 

kutatásokat befejezettnek tekintsük. Annál is inkább helyénvaló ez, mert a Laboratórium 

fennállásának utolsó munkája, a „Lengyel Thanatos” már egészen más irányba fordult. Ez az 

irány pedig inkább tekinthető egy újabb produkciónak mintsem tisztán parateatrális 

eseménynek, tehát tény, hogy újabb kísérlet ezen a téren nem történt többé. Következtetni 

lehet erre a lezárásra Grotowskinak a Laboratórium 20. éves jubileuma alkalmából elmondott 

beszédéből is, amely 1979. november 15-én hangzott el. Ez a beszéd elsősorban a parateatrális 

kutatás múltjának az akkori „jelen” pespektavájából való összefoglalása okán, s némileg a 

jövőbeni tervekre nézve is, rendkívül nagy jelentőséggel bíró forrás. 

 

I.5.4. A huszadik évforduló 

Mondván, hogy szeretné elkerülni a múltba révedést és a nosztalgiát, beszédében Grotowski a 

világ mentális, etikai s egyéb, az emberi lény számára problematikus állapotából, a minderre 

adható válasz gyanánt, az „ökológiailag tiszta ember” 
281

 modelljét vezette le. 

Miféle is az ökológiailag tiszta ember? Olyan, aki nem enged utat a pániknak, a 

dezintegrációnak, a bizonytalanság érzésének. Tudom, hogy a világ bizonytalan, hogy minden 

bizonytalan, tudom. Mégis az élet életképességét és értékét tanúsítom. Mégis az ember és a 
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  Ez a „tiszta ember” (pure man) kifejezés magyarázatra szorul.  Nem a magyarban automatikusan értett tiszta 

= becsületes, jószándékú, stb. értelemben jelenik itt meg, hanem olyan jelentéssel, amelyet magyarul a „tisztán 

emberi” vagy a „csak és kizárólag »emberből álló«”-ként írhatunk körül. – A.V. 
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fajok túlélésre való képességét tanúsítom. Mégis az ökológiailag tiszta ember mellett teszek 

tanúságot. 

A kultúra és a saját munkánk területén két sajátos ökológiát tapasztaltam meg: az emberben 

és az emberek közötti „interhumán ökológiát” és az emberen kívüli, „extrahumán ökológiát” 

Mindkettőnek együttesen, nyilvánvalóan és elkerülhetetlenül az ember a tárgya. 
282

 

A továbbiakban a Laboratórium minden addigi tevékenységét az „interhumán ökológia” 

területére, míg a „Források színháza” kutatási programját az „extrahumán ökológia” területére 

sorolva be, igen nagy terjedelemben és jelentőséggel taglalja, világosan hangsúlyt adva ezzel a 

további kutastások fő irányának. Ezúttal azonban megmaradva a parateatrális kutatásokról 

mondottaknál, azt Grotowski, mint „az önmagunk újranevelésének programját
283

” jellemzi, s 

ennek megfelelően vázolja fel a legutóbbi évek tevékenységének szerkezetét. Ebben a 

szerkezetben, mint „első generációs” kísérletek jelennek meg a „Vállalkozások hegye” és a 

„Virrasztás” eseményei, azaz azok a nyilvános események, amelyeket a Laboratórium 

fiatalabb, a parateatrális kutatásra érkezett munkatársai hívtak életre és valósítottak meg. 

„Második generációs” kísérletként sorolódik be az „Emberek fája”, amelyet nagyrészt azok a 

munkatársak valósítottak meg, akik már a színházi szakaszban, színészként is tapasztalatokat 

szereztek, majd, mint harmadik generációs kísérletek, azok az események kerülnek szóba, 

amelyek éppen előkészítés alatt állnak. Ezek egyike a „Dosztojevszkijként” 
284

 című esemény, 

amelynek alkotói döntően a „második generációs” csapatból kerültek ki, és bemutatóját 1980 

késő őszére tervezték, s amelyre a későbbiekben még kitérünk. A másikat az „első 

generációsok”, azaz a „Virrasztás” csapata fejlesztette. Ez a „Virrasztás” első 

megvalósításakor még a „Vállalkozások hegyé”-hez hasonlóan hármas szerkezetűre tervezett 

„Vállalkozások földje” projektnek a „Virrasztás”-t követő második fázisa lett volna, és ekkor 

a „Keleti utazás” címet viselte. Társ-résztvevőkkel közös megvalósítását 1981 őszére 

tervezték, úgy, hagy a projekt vezetői a folyamat során a szó szoros értelmében állandóan úton 

lettek volna. Minderre sajnos azonban Zmysłowski betegsége miatt már nem került sor. Az 
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 Jerzy Grotowski: „The Laboratory Theatre: 20 Years After A Working Hypothesis” – A Laboratóriumszínház: 

20 év után. Egy munkahipotézis – in: Polityika 1980. nr. 4. január 26. 1-10. oldal, A Laboratórium archív 

anyagaiból, index: 21. – Kiemelés az eredetiben – A.V. 

283
  Forrása, mint az előző, 282. lábjegyzetünké. – A.V. 

284
 Po Dostojewsku, Dostoyewskese  = Dosztojevszkij-szerűen vagy dosztojevszkiji módon. Magyarra, címként 

nem pontosan lefordítható. Valójában a „Lengyel Thanatos” Scierski által adott munkacíme. A végleges cím, a 

„Lengyel Thanatos”, Flaszentől származik. Forrás: Ludwik Flaszen: Antek – Antek – in: Ludwik Flaszen: 

Grotowski & Company – Ikarus Publishers Enterprising 2010. 200. oldal. 
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„Emberek fája” továbbfejlesztésén és az említett két projekten kívül az elképzelések között 

szerepelt még egy „országjáró program”, amelynek során az ország elhagyatottabb területeire 

való eljutást, valamint az „Apocalypsis cum Figuris” további előadásait is tervezték. Tervben 

volt továbbá, többek között egy felsőfokú, lényegében iskolaszerű képzés beindítása, egy 

filmstudió létrehozása, valamint a Laboratórium Intézet egy filiáléjának megnyitása is, 

amelynek lehetséges helyszíne Gdańsk lett volna. Az események azonban úgy hozták, hogy 

mintegy fél évre rá, 1981. május 11-én, az „Apocalypsis cum Figuris” utolsó előadását 

tartották meg, és az „országjárás” is csak a töredékes kezdetekig jutott el, s nem tudott 

általános programmá szélesedni. A többi terv pedig, sajnálatos módon terv maradt csupán; a 

munkahipotézisben vázoltakból tehát lényegében csak a „Lengyel Thanatos” valósulhatott 

meg. A Laboratórium története az utolsó szakaszába érkezett. 

 

I.6. A végjáték 

 

Amikor ez a végjáték elkezdődött, tehát 1979 őszén-telén, Lengyelországban már nagyon 

nehézzé vált az élet. Egyre fokozódott az áruhiány, a pénz elértéktelenedett, a mindennapok 

rendes menetét egyre gyakrabban szakították meg a kisebb-nagyobb sztrájkok. Karol 

Wojtylának II. János Pál néven való, 1978-ban történő pápává választása, majd 1979-ben 

történt első „hazalátogatása” rendkívüli csapás volt a szocialista világrendre, s üzenete – „Ne 

féljetek!” – jeladásként hatott a lengyel társadalmi életre. Megerősödött és egyre 

határozottabban politizálni kezdett a Gdańskban alakult „Szolidaritás” szakszervezeti 

mozgalom – amelynek egyik „alközpontja” éppen Alsó-Szilézia fővárosa, Wrocław volt –, és 

ezzel együtt természetesen egyre erősödött a politikai hatalom retorziós tevékenysége, és 

egyre növekedett a szovjet katonai beavatkozás lehetősége is. Napról napra világosabbá vált, 

hogy a politikai rendszer agóniája elkezdődött. 

Tudnunk kell azonban, hogy mindez azonban csak az egyik, bár kétségtelenül fontos 

összetevője volt a Laboratórium végjátékának, s hogy abban a háttérben munkáló belső 

ellentmondásoknak, valamint Grotowski személyes kutatásainak, s abból következően a 

társulattól való lassú, de folyamatos távolodásának is komoly szerepe volt. Történeti tárgyú 

áttekintésünknek ebben az utolsó fejezetében ezt a folyamatot és okait tekintjük át. 
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I.6.1. A „Lengyel Thanatos” 

A parateatrális kutatások időszakának és egyben a Laboratórium teljes tevékenységének 

utolsó „produkciója” a Ryszard Cieślak által tervezett-rendezett „Lengyel Thanatos” 

(Thanatos Polski, Inkantacje) volt. A „produkció” és a „tervezett-rendezett” kifejezések 

használata pedig már jelzi is, hogy sok vonatkozásban eltér a korábban megvalósított 

parateatrális projektektől. Annyira azonban mégsem, hogy ne kellene a „produkció” szót 

idézőjelbe tennünk. Első látásra legalábbis, sem parateatrális esemény volt tehát, de nem is 

színházi értelemben vett előadás, hanem mondhatni a kettő ötvözete. Színházi jellegére utal, 

hogy maguk az alkotók előadások helyett nyitott próbákról beszéltek – erre a fogalomra még a 

„Hamlet-tanulmány” és az „Apocalypsis cum Figuris” kapcsán emlékezhetünk –, és az is, 

hogy ezeket a nyitott próbákat előadásszerűen kezelték, és így illesztették a folyamatos 

tevékenységbe. Továbbá, hogy kvázi műfaji meghatározása is volt: „inkantacje” azaz 

„kántálás”. Parateatrális viszont annyiban, hogy nem voltak fiktív alakjai, szerepei, és hogy 

lehetőséget nyújtott a résztvevő-néző számára az eseménybe való bekapcsolódásra, a tevékeny 

részvételre. Ahhoz, hogy erről a kettősségről és általában ennek a kvázi-előadásnak az 

egészéről kissé pontosabb képünk lehessen, vázlatosan mindenképpen ismertetnünk kell az 

események folyamatát. 

A nyitott próbák, amelyeken általában mintegy negyven fő néző-résztvevő volt jelen, mindig 

azzal kezdődtek, hogy Cieślak az előadótéren kívül fogadta a résztvevőket, és szórólapokat 

osztott ki közöttük. A szórólapokon röviden tájékoztatták a nézőket a „Thanatos” szó 

jelentéséről, valamint arról, hogy az eseményekbe be is lehet kapcsolódni. Ez után mindenkit 

megkért, hogy vesse le a cipőjét, és azt a nála lévő tárgyakkal (táska, esernyő, stb.) együtt 

hagyja az előtérben, majd ötösével az előadótérbe kísérte és egyenként leültette az embereket. 

Nem feltétlenül körben, a falak mentén, hanem a terem egész területét felhasználva erre. A 

színész-animátorok ekkor már a teremben voltak és maguk is a padlón ültek. A teret 

mindössze egyetlen gyertya fénye világította be, és halk dobütések hallatszottak, amíg a 

közönség leültetése történt. Amint az utolsó nézőt is leültették, az egyik színész (Jahołkowski) 

halkan énekelni kezdett. A természeti képet, erdőt, rétet, földet festő dalba, helyéről felállva 

fokozatosan bekapcsolódott a többi színész-animátor is. Az ettől kezdetben életre kapó dal – 

Burzyński a „kifáradás dallamának” nevezi – fokozatosan újra elhalkul, majd végetér. Ekkor 

felgyullad a fény, és az egyetlen gyertyát kioltják. 
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Az akár prológusként is felfogható kezdet után a színész-animátorok – összesen három férfi és 

három nő – ide-oda hajlik az egyes nézők felé, átfutnak a terem egy másik pontjára, s ott is 

nézelődnek, mintha valakit keresnének a jelenlévők között. Ebből csakhamar ismét egy dallam 

születik meg, amely a keresés ritmusával együtt fokozatosan fejlődik, erősödik. Ebbe már a 

jelenlévők is bekapcsolód(hat)nak, s ezt a „keresés” révén létrejövő szemkapcsolatok is 

segítik; többeket még a dalból kialakuló központi „táncban” való részvételre is indítanak. 

Vannak, akik csak a színész-animátorok improvizációjának mozdulatelemeit ismétlik, s 

vannak, akik maguk is improvizálnak. A központi térben így zajló „táncba” és éneklésbe egy 

női sikoly hasít bele. A nő a földön fekszik, és a „tánc” és éneklés körülötte-fölötte folytatódik 

tovább, mintha egy ördögűző szertartássá változott volna. Hamarosan a nő is felkel és 

csatlakozik a „tánchoz”, amely tovább erősödik, mígnem egy újabb sikoly hallatszik. Ekkor 

két nő esik a földre, s most már azok a nézők is leülnek, akik az első „ördögűzésben” még 

részt vettek.  

A csendből egy újabb dal, egy újabb „kántálás” bontakozik ki: három nő fohásza Istenhez, aki 

elfordította az arcát tőlünk. A megbánással, szemrehányással, de legfőképpen mégis hittel teli 

ének – Rena Mirecka szövege – zavarodottságot kelt, majd kifejezett zűrzavart, futkosást, 

idegességet: jaj, nehogy elkövessük őseink hibáit újra! A színész-animátorok ismét a nézők 

tekintetét keresik közben, ám ezúttal már nem a kapcsolatteremtésért, hanem kihívásként. Aki 

csatlakozik, egy kollektív könyörgés résztvevőjévé válik ezáltal. Fohászok, énekek követik 

egymást, amelyek – mint a többi szöveg is – erős és közismert lengyel szimbólumokkal telve, 

több aspektusból is kapcsolódnak a korábbi bűnök központi témájához: mágikus fohászok, a 

romlást visszafordító énekek, a jó felé fordulásért való könyörgés… imádság, fenyegetés, 

jóslat… S ebbe a hangra, mozgásra és kapcsolatokra is épülő tevékenységbe kezdenek 

beszivárogni a szövegrészletek, elsőként egy idézet Rafał Wojaczektől.
285

 

Aztán egy szertartás (jelenet?) kezdődik, amely egyre konkrétabb, egyre brutálisabb: Egy 

férfi, késsel a kezében, rendre kivégzi az eléje járulókat, mint „emberáldozatokat”, akik a 

megváltásunkért, vezeklésképpen vállalják a halált. Mivel ezt a megjelenítést a színész-

animátorok végzik, mély asszociációk indulhatnak el: az esemény nyitott, mi is részt 

vehetnénk benne, mi is odaállhatnánk a sorba… – de mi ülve maradunk.  
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  Rafał Wojaczek (1945-1971) wrocławi költő, műveit a depresszíó és durvaság jellemzi kiegészülve 

Lautréamont és Rimbaud hatásával. 1969-es, briliáns debütálása után hamarosan öngyilkos lett. 
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Végül egy férfi Adam Mickiewicz szavait idézi, egy nő pedig előrehajolva felnyög, kezében 

fehér vászon, nagy vörös folttal. Első pillantásra vér. A másodikra: a lengyel nemzeti színek… 

a harmadikra mindkettő egyszerre. A kést tartó férfi ekkor kiragadja a vásznat a nő kezéből, 

beledöf a késsel, és kereszt alakban felhasítja. Néhány pillanat múltán tovább hasogatja, majd 

a darabjait egyenként szétosztja a többiek között. Van, aki áhítattal, más közönyösen, megint 

más szinte rettegéssel fogadja. E sajátos rítus közepette és azt követően egy Czesław 

Miłosz
286

-idézet következik, amely a paradoxonokban őrlődő nemzetről való gondolkodás, 

majd felhangzik a „Jeszcze Polska…”,
287

 a lengyel nemzeti himnusz. Ezen a ponton nemhogy 

lehetőség nyílik a részvételre, hanem az szinte természetes lenne, ám a leírások szerint ez nem 

történik meg, a nézők csöndben és mozdulatlanul ülnek. Ebben a csöndben szólal meg az 

utolsó idézet Wojaczektől, amely az emberi létezést, mint fény és sötétség, félelem és hit, 

szenvedés és dicsőség állandó harcaként és egységeként említi – majd a színészek elhagyják 

az előadóteret, a nézők pedig maradnak, ameddig akarnak. 

Az esemény ilyetén vázlatos leírása egyben e leírás viszonylagosságát is világossá teszi, 

hiszen a jelenlévők részvételének helye, módja, aránya, stb. nyilván sohasem volt ugyanaz. 

Arra azonban ebben a viszonylagosságában is alkalmas, hogy legfontosabb sajátságait 

felfedezhessük benne. Ezek tekintetében legelőször is az a kérdés merül fel, hogy vajon miért, 

mitől lehetett ennek a produkciónak „Po Dostojewsku” a munkacíme? Mi köze van 

Dosztojevszkijhez? 

Nem azért, mintha Dosztojevszkij prózáját akarták volna felhasználni, hanem mert olyan 

erővel akarták megmutatni az ember dilemmáit, mint azt a „Bűn és bűnhődés” szerzője tette. 

Megmutatni a jó és a rossz között kifeszített embert, kegyetlenségének teljes dimenziójában, 

aki ugyan kész a gyengédségre és szeretetre, de nem tud választani saját indulatai és Isten 

között. A Dosztojevszkij-szövegek olvasása során nyert tapasztalatok összecsaptak az alkotók 
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  Czesław Miłosz (1911-2004) litván születésű, Lengyelországban,  majd Franciaországban s végül az Egyesült 

államokban élő író, műfordító és egyetemi tanár. 1953-ban Európai Irodalmi Díjat kapott, később ezt több díj és 

díszdoktori elismerés is követte. 

287
  A „Jeszcze Polska nie zgineła…”, azaz „Nincs még veszve Lengyelország…” a lengyel himnusz kezdősora. 

A dalt Józef Wybicki írta 1797-ben, az olaszországi Lengyel Légió számára, a légiót parancsnokoló Dąbrowski 

tábornok kedves népi dallamára, amelyet azóta Dąbrowski-mazurkának neveznek. Az „Itáliai lengyel légionisták 

dala” azután rendszeresen felhangzott a későbbi századok harcaiban, s összefonódott a lengyel történelemmel. A 

függetlenség elnyerésekor, 1918-ban énekelték először nemzeti himnuszként, hivatalossá 1926-ban vált. 
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saját élményeivel. Így aztán Dosztojevszkij világát az akkoriban oly erős lengyel indulatok 

egészítették ki. 
288

  

Ezt a gondolati magot viszont, mint láttuk, a lengyel néphagyományokban és irodalomban 

mélyen gyökerező képeket és szimbólumvilágot használó szöveganyag egészítette ki. De csak 

kiegészítette, árnyalta, nem pedig hordozta. Az a leírásból is kiderül, hogy a 

szövegtöredékeknek mennyire alárendelt szerepük volt az eseményekben, mennyire szigorúan 

ott jelentek meg, ahol a verbalitás megkerülhetetlenné vált. Ez természetesen abból is fakadt, 

hogy a produkció, a „Hamlet-tanulmány”-hoz és az „Apocalypsis cum Figuris”-hoz 

hasonlóan, improvizációkból jött létre, és a szövegtöredékek – mint az „Apocalypsis” 

esetében is – csak a munka utolsó fázisában kerültek bele az anyagba. Akkorra azonban már a 

Scierskitől származó munkacím, a „Dosztojevszkij-szerűen” helyett valójában inkább a 

„Lengyelesen”
289

-t kellett volna használni. Az egyetemesen emberi problematika fokozatosan 

konkretizálódott az „akkoriban oly erős lengyel indulatokra” és „az alkotók saját 

tapasztalataira”. S mennyire visszautal ez is arra a tartalmi síkra, amelyet már a szegény 

színház korszakának vége felé, a „Hamlet-tanulmány”, az „Állhatatos herceg” és az 

„Apocalypsis cum Figuris” kapcsán, mint a társulat önön életének, kollektív tapasztalatának 

az előadásokban való manifesztációjaként említettünk! Amit Barba „a színház, mint 

önpéldázó kollektíva”-ként határozott meg akkoriban. 

A leírásból arra a kérdésre is választ kapunk, hogyan kapcsolódott össze a színházi jellegű 

munka a parateatrális tevékenység jegyeit hordozóval. Világosan kiderül, hogy a folyamatnak 

voltak bizonyos, jól meghatározható „csomópontjai” – az egyes jelenetek, az emberáldozat, 

vagy a vászon felszabdalása például –, amelyeket a produkció folyamatának érintenie kellett. 

Ugyanakkor viszont az egyik „csomóponttól” a másikig vezető út teret engedett a többi 

jelenlévő aktív részvételének is, a nélkül azonban, hogy erre bárkit „túlzottan inspiráltak”, 

azaz kifejezetten provokáltak volna, vagy akarata ellenére a játékba vontak volna. Ez 

ugyanakkor gyökeresen meg is különbözteti a „Lengyel Thanatos”-t a többi parateatrális 

eseménytől, ahol a cselekvő részvétel feltételként definiálódott, s amelyneknek (elvben) nem 
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lehettek passzív résztvevői. Itt az aktív részvétel csak lehetőségként jelent meg és a passzív 

jelenlét is egyértelműen elfogadott és lehetséges volt – sőt, mint a leírásból láthattuk, egy 

ponton, az áldozatvállalás-jelenetben, a jelentés (hatás? üzenet?) érdekében a folyamat még 

épít is a nézői passzivitásra! Ha viszont megfordítjuk ugyanezt a gondolatmenetet egy új, 

eddig nem próbált parateatrális kísérletként is feltűnhet előttünk a produkció: 

A „Lengyel Thanatos” által a csapat fél (vagy talán háromnegyed) útig is elébement azoknak, 

akiknek kedvük volt hozzá, és szükségét érezték annak, hogy valóban és ténylegesen részt 

vegyenek a különböző típusú parateátrális akciókban, csak még nem találták meg magukban 

az ehhez szükséges impulzusokat. 
290

  

A fentiek alapján tehát jelenleg – azaz még nem véglegesen – azt mondhatjuk, hogy a 

produkció meghatározására Kornas „előadás – nem-előadás” szókapcsolata a legpontosabb 

kifejezés, mivel kifejezi a jellegében rejlő önellentmondást, bár ezt Kornas valószínűleg már 

egy későbbi, a Thomas Richards által vezetett pontaderai munka terminológiájából „vetítette 

vissza”. Mert a szerkezetben azt is meg kell látnunk, hogy a folyamat gerincét jelentő 

„csomópontok” viszont a csomópontok közötti esetleges folyamatok ellenére is egy szigorú és 

állandó, azaz ugyanolyan értelemmel és hatással megismételhető dramaturgiai rendet szabtak 

meg a produkcióban, mint bármely korábbi, a színházi szakaszban létrehozott előadás 

esetében. S az ott leírtakból immár tudva, hogy azok is improvizált, de ezzel együtt 

megismételhető kompozícióval bíró előadások voltak, kiderül, hogy nem másról van szó, mint 

az akkor csak a színészek által végzett improvizációnak (és a „medrének”) az erre vállalkozó 

nézőkre való kiterjesztéséről. Vagyis: olyan színjátékról, amely a nézők esetenkénti 

részvételét is lehetővé teszi. Az pedig, hogy „a csapat fél (vagy talán háromnegyed) útig is 

elébement” a bevonásra hajlamos nézőknek, még inkább alátámasztja a fentieket, merthogy ez 

nem jelent mást, mint azt, hogy a folyamat maga, döntő módon mégiscsak előadás volt. Ezen 

felül még egy „apróság” is megerősíteni látszik az álláspontunkat: 

Úgy vélem, megszületésüknél igen nagy jelentősége volt az Apocalypsis egykori csapatának 

azon „színházi ambícióinak”, melyek tanúsága szerint – talán – még nem merítettek ki minden 

lehetőséget, amit e kivételes színházi tapasztalat felkínált. 
291
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Így a „Thanatos” azzal az elképzeléssel összhangban született meg, hogy a munkát, Grotowski 

nélkül, a színház területén folytathatnák, azon tapasztalatok felhasználásával, amelyek 

Grotowskitól származtak. Természetesen, ez nem egy parateatrális esemény volt, hanem a 

színházhoz való visszatérés, kiegészülve a parateatrális tapasztalatokkal. Ha a munka 

folytatódott volna, bizonyára valami olyasmi felé haladt volna, mint amilyenek a Cieślak által 

Dániában, Franciaországban és az USÁ-ban rendezett előadások, vagy a Cynkutis által az 

USÁ-ban és Lengyelországban rendezettek voltak. 
292 

Ebben nyilvánvalóan azt látjuk megfogalmazódni, hogy a „Lengyel Thanatos” lényegében 

„színházi ambíciókból” született meg, amit, mint indítékot, ugyancsak fontos mozzanatnak 

gondolunk egy előadás elemzése esetében. Végezetül pedig kitérhetünk egy olyan mozzanatra 

is, amely a leírás-vázlatunkból már nem, vagy nem feltétlenül derülhet ki, és ez a nézői 

részvétel minősége. Ezt, ugyanúgy, mint az előző idézetünket, a produkció parateatrális 

jellegét erősíteni kívánó Tadeusz Burzyńskitől vesszük. 

(…) a részvétel optimális formájának az érzelmi együtt-létezés tűnt, nem a fizikai, ami 

könnyen megsemmisíthette vagy megzavarhatta volna ezt a finom szerkezetet. Az ilyen jellegű 

együtt-létezés kevéssé észrevehetően mutatkozik meg. Gyakran különös csendben, a 

színészekkel váltott szemkontaktusban, éneklésben, erősebb szívverésben nyilvánul meg. 

Nehezen mérhető, kívülről talán észre sem vehető, de éppen ezek az elemek a különösképpen 

építőek ebben a típusú „színházban”. 
293

 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez az említett „érzelmi együtt-létezés” nem (csak) a 

parateatralitás jellegzetessége, még csak nem is a Laboratórium sajátos színjátéktípusának, 

hanem az európai kultúrkör majd minden (jó!) színházi előadásnak sajátja. Vagyis semmi sem 

indokolja a citált részlet végén a „színház” szó idézőjelbe tételét. Ha tehát nem a 

parateatralitás felől, nem a megelőző kutatások fényében és szemléletével közelítjük meg a 

„Lengyel Thanatos”-t, egyszerűen arra jutunk, hogy egy, az időnkénti nézői aktivitásra is 

számító/lehetőséget nyújtó színházi előadásról beszélünk, amely egyáltalán nem egyedi 

jelenség a huszadik század színházi útkeresésében. Meglehet, hogy az átlagosaknál vagy 

kiválóaknál is jobb, precízebben felépített, vagy – éppen a megelőző parateatrális kísérletek 

tapasztalatainak köszönhetően – magasabb szakmai szinten megvalósuló színházi előadásról, 
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de akkor is színházi előadásról. Legyen akár az egyetlen, amelyik hiteles nézői részvételt 

tudott színjátéki keretek között megvalósítani – és ez talán nem is kizárható? – ez mitsem 

változtat az ontológiai lényegén. 

A „Lengyel Thanatos” tehát szakmai értelemben véve egyértelműen jelzi a parateatrális 

kutatások végét. A létrehozás emberi vonatkozásaival kapcsolatosan viszont érdemes 

megjegyezni, hogy ebben a produkcióban együtt dolgozott a Laboratórium „két generációja”: 

a színházi tapasztalatokkal is rendelkezők és a parateatrális kutatásra érkezettek csapatának 

tagjai. Antoni Jahołkowski, Rena Mirecka és Stanisław Scierski az előbbieket, míg Zbigniew 

Kozłowski, Teresa Nawrot és Irena Rycyk az utóbbiakat képviselte. Amint azt a következő 

fejezetrészünkben hamarosan látni fogjuk, kivételes pillanata volt ez a Laboratórium második 

tíz évének. Teresa Nawrot nyilatkozatának részlete is erről a kivételességről árulkodik, arról 

az „egymásratalálásról”, amely sajnos egyáltalán nem volt jellemzője az utóbbi évtizednek. 

Emberileg nézve megrázó volt ez az előadás – ez egészen biztos. Azok az emberek, akik tíz 

vagy huszonöt éve dolgoztak egymással különböző helyzetekben, akik szerették vagy gyűlölték 

egymást, akik annyi mindent átéltek együtt… A megannyi küzdelem a fizikai fájdalommal, a 

pszichikai fájdalommal, az emberi gyengeséggel, ami mindannyiunkban megvolt, még több is, 

mint a más színházakban dolgozó színészeknek. S ezek az emberek most újra összeálltak, és 

létrehoztak egy ilyen előadást, ami az ő kölcsönös relációikon alapszik.” 
294

 

A kései egymásratalálást azonban mindenképpen beárnyékolta Antoni Jahołkowski betegsége, 

amelyről akkor már mindenki tudott – ő maga is. 

Mindannyian tudtuk, hogy ez Antek utolsó szerepe. Szerintem Antek meghaladta önmagát 

ebben a darabban. (…) Antos soha nem volt olyan, mint ebben az előadásban. Élete utolsó 

szerepét játszotta. 
295

 

A színészeken és a rendező Ryszard Cieślakon kívül a csapat tagjának számított még 

természetesen Ludwik Flaszen is, aki ebben a produkcióban szintén „visszatalált” a színházi 

korszakban betöltött irodalmi munkatársi és teoretikusi szerepébe. S bár a „Lengyel 
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Thanatos”-t ő is előadásként tekinti, a színházi szakasz produkcióihoz képest egy jelentős 

különbségre is rávilágít. Az akkori politikai-társadalmi kontextusban készült előadásokkal 

ellentétben ugyanis a „Lengyel Thanatos”-ról a saját idejének, azaz az 1981-es viszonyoknak 

a kontextusában beszél, s ez a kontextus az elmúlt évek során erősen megváltozott. Ennek 

következtében, ilyen tekintetben Flaszen határozottan elkülöníti a „Lengyel Thanatos”-t a 

korábbi produkcióktól. 

Azt kell mondanom, hogy éppen most, Lengyelországban az egész társadalom létezése és 

túlélése forog kockán – és a művészetnek, bármi légyen is az, nincs többé jelentősége. Éppen 

most így érzem. A realitás olyan áthatolhatatlanul sűrű, olyan erőteljes, hogy nincs tere az 

ellensúlyozására, egy „mására” (akár Artaud értelmében is), vagy a fikcióra, amely 

képernyőként szolgálna, s amelyre a saját életünket vetíthetnők ki. Azt mondhatom, hogy ma a 

metafizika már az utcára ment ki. 

Hogy egy konkrét példát is mondjak: ha egy szórakoztató film megy a televízióban, akár egy 

nagyon jó is – nem nézem. De ha valami dokumentumműsor van benne, mondjuk egy 

munkásgyűlést mutatnak – abban megtalálhatod az élet lüktetését. 

(…) Ha egy ilyen élmény után mész a színházba, azt látod, hogy az egy semmi – egy fikció, egy 

sápadt árny. Mert a történelem színháza annyival különösebb, mint a színház maga. Egy újság 

elolvasása erőteljesebb hatás, mint egy regényé. Egy nagygyűlésen való részvétel, 

erőteljesebb, mint egy színházi előadás megnézése. És a sokaság életének képei, még a 

televízióban is sokkal erőteljesebbek, mint azok a képek, amelyeket a színházban, egy 

képzeletbeli, kitalált történetben, a művészetben láthatsz. 

Ez nem egy kedvező pillanat a művészet számára, legalábbis Lengyelországban nem. Attól 

tartok, hogy amit mondok, az egyfajta vakság, de a történelmi események már megelőztek 

bennünket. Ez az, amiért a lehetőségek maradványai egy olyan művészetben léteznek még, 

amelyben megtalálható valami az aktuális realitásunkból – mint például a Lengyel Thanatos 

azonnali, hatásos realitása. Az nem fikció. 
296

 

(…) A szövegek, versek Miczkiewicztől, Miłosztól, és Wojaczektől asszociációkat keltettek a 

jelen helyzettel, reflektálva a nemzet sorsára, aggódására, nosztalgiájára, a megtisztulás 

igényére, a remény felidézésére. A Lengyel Thanatos hangulata különbözött azoknak a költői 

részleteknek a hangvételétől, amelyeket akkoriban a színészek, az állami színházakban 
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eltöltött, morális kompromisszumokkal teli évek után, megtisztulásra éhesen általánosan adtak 

elő a templomokban. A cím, a lengyel barokk tradícióira utalva (a tizenhetedik századi Mars 

Polski – Lengyel Mars – nyomán) koherens volt a jelen aggodalmaival – úgy tűnt, hogy az 

események nagyon hamar áttörik a korlátokat és erőszakos, véres forradalomba csapnak át, 

amelyet a létében fenyegetett rezsim könyörtelenül megtorol. Tudtuk, hogy nemzeti 

felkeléseink – tizennyolcadik századi harcaink csakúgy, mint a legutóbbi 1944-es Varsói 

Felkelés – kudarccal végződtek. És mint a Lengyel Népköztársaság történetének minden 

kritikus pillanatában, a szovjet intervenciótól féltünk. 
297

 

 Ez a helyzet azonban nem csupán a „Lengyel Thanatos”-ra, hanem a Laboratórium minden 

tevékenységére rányomta a bélyegét. Ami a produkció létrejöttével párhuzamosan és a 

bemutatását követően történt, az valójában már a túlélésért folytatott küzdelem, az egyes 

alkotók egyéni vagy laza kooperáción alapuló kiútkeresése. Hogy ez a kiútkeresés végül is 

nem járt eredménnyel, hanem szinte törvényszerűen vezetett el a társulat feloszlásához és a 

Laboratórium bezárásához, annak egészen a parateatrális korszak kezdetéig visszanyúló okai 

(is) voltak és a Laboratóriumon belüli, hosszú évek óta zajló belső folyamatok is jelentős 

szerepet játszottak benne. Hogy ezeket pontosan megérthessük, nagyon mélyen, szinte a 

parateatrális korszak elejéig vissza kell mennünk az időben. 

 

I.6.2. Visszatekintés a szervezeti kérdésekre 

Akármilyen gondosan hajtották is végre ugyanis a társulat kibővítését, azt kell mondanunk, 

hogy az így létrejött társulat valójában sohasem volt egységes teljesen. Nyilvánvaló, hogy 

ennek sok aspektusa a korábbi és újonnan jött tagok közötti, ma már kibogozhatatlanul 

szövevényes emberi és szakmai különbözőségekben rejlik, mint például a korkülönbségek 

vagy a színházi tapasztalat léte – nem-léte. Mindemellett az is tény, hogy a korábbi 

színészeket a színházi szakasz munkái, élményei, erőfeszítései, sikerei – minden kisebb 

nézetkülönbség ellenére, vagy inkább azokkal együtt is – olyan erősen olvasztották 

közösséggé, hogy abba beilleszkedni minden jószándék és gondosság mellett sem lehetett 

igazán sikeresen. Ugyanakkor az is tény, hogy a korábbi színészek, a színházi tapasztalatokkal 

„megterhelten”, nehezebben tudtak idomulni az új irányvonalhoz, mint azok az új tagok, 

akiknek ilyen tapasztalataik nem voltak. Nagyon figyelemreméltó ezzel kapcsolatban egy 

                                                 
297

 Ludwik Flaszen: „Endgame” – Végjáték – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company – Ikarus Publishers 

Enterprising 2010. 310. oldal. 



303 

 

interjú részlete, amelyet Cieślak és Cynkutis adott a már említett milánói konferencia első 

szakaszában. 

Tíz vagy tizenegy évvel ezelőtt – mondja Cieślak – Grotowskinak volt egy víziója arról, hová is 

készül a parateatrális munkával – de ezt valójában a társulatban senki sem értette. Ő tudta, de 

mi nem. – Itt Cynkutis átveszi a szót. – Az 1970 és 1973 közötti időszakban láthatóan rengeteg 

időt vesztegettünk el ennek a megértésnek a hiánya miatt. Grotowskinak volt egy érzete arról, 

ahová minket vinni akart, ám először ezt mi nem értettük. Most, ma – mondja mosolyogva –, 

kicsit jobban értjük már. 
298

 

Ebben a szakmai bizonytalanságban (is) láthatjuk a „Speciális laboratóriumok” 1973-as, 1974-

es létrejöttének okát és annak okát is, hogy azok mondhatni mindvégig megmaradtak a 

színház határainak közelében. Az sem elképzelhetetlen, bár ilyen irányú adatok híján nem is 

igazolható, hogy több-kevesebb rezisztencia, az ismeretlentől való félelem, vagy ellenérzés is 

motiválta mindezt. Nyilván kiben-kiben másként elegyült mindez. Összességében azonban 

ténynek fogadhatjuk el, hogy a „Speciális laboratóriumok” létrejöttét nem csak a kutatási 

perspektívák multiplikálódása, hanem a mondott emberi és szakmai tényezők is indukálták. 

Létrejöttükkel azonban még egy nagyon fontos átalakulás is bekövetkezett, ami a társulat 

kibővítésének anomáliái mellett a másik gyökere, majd később döntő tényezője lett a 

Laboratórium belső folyamatainak. Ez az akkoriban szinte észrevehetetlen és jelentéktelennek 

tűnő mozzanat pedig az volt, hogy a „Speciális laboratóriumok” megjelenése felbontotta a 

korábban egységes és egyszerű működési struktúrát, amelyet az „egységes cél – egyszemélyi 

vezetés – egységes csoport” hármassággal írhatunk le. Mindez egy sokkal differenciáltabb 

struktúrára cserélődött, amely nem csak bonyolultabb viszonyokat teremtett, de annak a 

folyamatnak is első lépése volt egyben, amelyben a struktúra, a saját egységességét végül az 

„officiális” szintre szorította le. A parateatrális kutatás, mint egységes cél létezett ugyan, de a 

különféle megközelítések azt egy elvi szintre távolították, az egyes kísérleti irányok közvetlen 

céljai erősebben hatottak a tevékenységre, összességében tehát a cél egységessége a célok 

heterogenitásával cserélődött fel. Ennek következtében a vezetés egységessége is megbomlott: 

az egyes területeken munkálkodók maguk is vezetőivé váltak a saját területüknek. Az 

egységes csoport-létet pedig állandó vagy mobilisan változó személyek és kisebb 
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kooperatívák együttműködése váltotta fel. Mindennek természetesen sok előnye is volt, amint 

azt korábban már említettük is, továbbá, ahogyan az imént is megjegyeztük, ez a 

problematikus vetülete eleinte nem is jelentkezett élesen, de a tény, hogy a szétforgácsolódás 

lehetőségét (is) magába foglalta, attól még tény maradt. 

A társulat kibővítéséből eredő, szakmai és emberi vonatkozású kedvezőtlen hatásokat 

valamint a struktúraváltásból eredő veszélyeket csak tetézte, hogy ezidőtájt fedezhetjük fel 

Grotowskinak a társulattól való eltávolodása csíráját is. A maga idejében gyakorlatilag még ez 

is „láthatatlan” volt, azonban a teljes folyamatra átfogóan tekintve vissza, nehéz lenne 

másként értékelni a „Speciális projekt” szélesebb és szűkebb változatra való szétválsztását, 

illetve a Grotowski által személyesen vezetett szűkebb változat titokzatosságát. Különösen 

annak valójában látható folytatás nélkül történő abbamaradása okán is, hiszen ez a lezárulás – 

titokzatos tartalmától függetlenül is – végképpen az első olyan tevékenységgé tette, amelyet 

Grotowski egymagában, a társulat tagjai nélül folytatott le. 

Visszatekintve tehát az 1981 utáni végjátékhoz vezető folyamatok mindegyikének a csíráit és 

feltételeit kialakulni látjuk már a fordulópontot jelentő 1975. év előtt. Akkor viszont, a 

Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme eseménysorozatának lezárultával a helyzet gyökeresen 

megváltozott, és a korábbi „hajszálrepedések” már határozott törésvonallá szélesedtek ki. 

Ennek legfőbb előidézője az volt, hogy a „Speciális projekt” után Grotowski nem indított el 

saját parateatrális programot, csupán figyelemmel kísérte és segítette azok megvalósulását, és 

egyre inkább a születőfélben lévő önálló kutatására, a „Források színháza” programra 

koncentrálta a figyelmét. Vagyis a korábbi, legalábbis elvi szinten létező közös cél, a 

parateatrális kutatás is megszűnt közösnek lenni: a „Speciális laboratóriumok” önmagában is 

heterogén halmazát többé-kevésbé egybefogó „Globális program”, valamint a kialakulóban 

lévő és Grotowski személyes kutatását jelentő „Források színháza” mellett, a Zmysłowski 

által vezetett „Vállalkozások Hegye” projekt már semmiképpen sem nevezhető a társulat 

egészére vonatkoztatható, egységes célnak. Ezt a fordulatot érzékeli Flaszen már néhány 

hónappal a Kutatási Egyetem befejezése után, a Velencei Biennálé eseményeinek idején, 

amikoris – talán kissé bombasztikusan – ezt az időszakot, mint a „vég kezdetét” aposztrofálja, 

és Thomas Mann regényének címével a „Halál Velencében”-nel asszociálja. 
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A Pleroma
299

 történetének új korszaka ekkoriban kezdődött. Nem volt már többé 

laboratóriumszínházi csapat, vagy akár egy egységes team sem, amely a „Kulturális 

Kutatások Intézetében, a művészetek, különösen a színház határterületein helyezkedik el”. 

Ez utóbbi formula, mint név, és mint tömör programszlogen – lehet, hogy nem volt túl 

megnyerő, de egy közös jelben ténylegesen egyesítette a vállalkozások változatosságát és a 

csoport munkáját, amely egyre inkább elkülönült „munkacsoportokra” bomlott fel. Az 

általános jel mindannyiunkat jelölt, és hozzájárult annak a karizmának a gazdagságához, 

amely hagyományosan a Nagy Pleroma tagságával állt összefüggésben – annak ellenére, 

hogy a mester már nyíltan hangsúlyozta, hogy jelenlegi tevékenységének már semmi köze 

sincs a műhelytevékenységekhez. Mindazonáltal a jel – és a szétesett csapat sokirányú 

tevékenysége – egy pragmatikus és „szociálisan hasznos” jelentést adott a Társulat 

létezésének, és ennek keretein belül Grotowski folytathatta exkluzív, szofisztikált és titokzatos 

munkáját. (…) 

Velencében megéreztük, hogy az új idők bekövetkeztek. Jellemző, hogy az évnek ez a szaka 

hideg és nyirkos volt a lagunában és a vízborította Szent Márk téren, a gondolák pedig úgy 

siklottak a csatornákban, mint Khárón ladikjai, amelyek a lelkeket a Styx túlpartjára 

szállítják. (…) 

Halál Velencében – dőlt betűk nélkül? 
300

  

A sötétre festett kép azt azért mindenesetre érzékeltetheti, hogy mennyire mélyen élte meg 

Flaszen az új helyzet kialakulását, és az idézett szöveg mind Grotowski távolodásáról, mind 

pedig a közösség erodálódásáról pontos jelzést ad. És hogy ez a kép, minden 

bombasztikussága ellenére, tényeiben nem eltúlzott, az is mutatja, hogy a fél évvel későbbi, 

franciaországi tartózkodás idején Grotowski már külön, a „Források színháza” előkészítő 

kísérletein dolgozik, Zmysłowski és kollégái már szintén elkülönülten készítik elő a 

„Vállalkozások hegye” projektet, a „Speciális laboratóriumok” külön műhelyei pedig szintén 

önállóan zajlanak. La Tenaille-ben, 1976. május 1. és július 30. között tehát már minden 

érzékelhető, amiről Flaszen 1975 őszén beszél. 
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A törésvonalak ezek után már egyre nyilvánvalóbban szélesednek. Flaszen szerint, az 

említetteken kívül ehhez még az is hozzájárult, hogy a Grotowskival való velencei összetűzése 

miatt Staniewskinek távoznia kellett a társulatból. Őt pedig lehetséges „trónörökösnek” 

tekintették a társulaton belül, s így megindult a vetélkedés, hogy ki léphetne a helyébe. 

Mindez azonban nem ellenőrizhető, arra viszont már több forrás is utal, hogy a társulaton 

belüli, ilyen jellegű feszültségek is növekedni kezdtek. 1978 januárjában ugyanis hivatalosan 

is elindul a „Források színháza” program, ebből eredően Grotowski egyre többet van 

külföldön, és még abban az évben, megbízott igazgatóként Cynkutisra bízza rá a 

Laboratórium tényleges, operatív vezetését, Flaszen pedig ugyanakkor egyfajta megfigyelő és 

tanácsadó szerepbe került. 

Velence után Grotowski már kizárólag a „Források színháza”-ként ismertté lett új projektjére 

koncentrált. 

Fokozatosan távolodott. 1978-ban – mint az egyetlen embert, akinek a társulaton belül volt 

valamelyes tapasztalata a művészeti munka szervezése és menedzsmentje terén – kijelölte 

Cynkutist „megbízott” igazgatónak. 

Ugyanakkor a mester még mindig megpróbálta minden projektnek gondját viselni. Időnként 

engem is megbízott ilyen feladatokkal. Hogy tudniillik – mint megfigyelő és tanácsadó – a 

csapat különböző független és éppen kibontakozóban lévő vállalkozásaiban vegyek részt. 

Emlékszem a Teo Spychalski „A te dalod” (Twoja Pieśń) című workshopján való csöndes 

részvételemre. Az ambíciózus Teo, aki a „trónörökösök” egyikének vélte magát, tiltakozott ez 

ellen. Senki külső megfigyelését nem fogadta el. Ugyanakkor a Cynkutisszal és Rena 

Mireckával való tanácsadói együttműködésem harmonikus volt. (…) 

Szemtanúja voltam Teo workshopjain a résztvevőkre irányuló vehemens beavatkozásainak. 

Nem vártam volna tőle, a parateatrális munka egyik oszlopos tagjától, hogy ennyire erőszakos 

lehet. De a szerepeinknek megfelelően dolgoztunk együtt, miközben Grotowski sohasem jelent 

meg más vezetők tréningjein. 
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A szakmai szétágazódás repedéseit tehát egy officiális és egy emberi vonatkozású törésvonal 

is tetézte már, és ekkoriban következett be az első igazi szakadás is. Erről is Flaszentől 

szerezhetünk tudomást. 
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A pontos napra nem emlékszem, de határozottan 1976 után történt. Egy találkozó volt a régi 

tagok részvételével Cynkutis wrocławi lakásán. Grotowski beszámolt az új projektjéről – a 

Források színházáról, úgy hiszem – és megkérdezte, ki szeretne részt venni az ő személyes 

vállalkozásában. Kérte, hogy azok tegyék fel a kezüket. Csak két kéz emelkedett fel: az enyém 

és Antoni Jahołkowskié. 

Úgy tűnik, hogy Jahołkowski ennek eredményeként látott el néhány feladatot egy rövid ideig, 

mint Grotowski asszisztense. Grotowski az én jelentkezésemet nem fogadta el, mert, ahogyan 

magyarázta, a projektje megköveteli az izoláltságot, ugyanakkor az én jelenlétem a Társulat 

szóvivőjeként és az igazgatóság tagjaként szügségképpen „periférikussá” válna (ahogyan mi 

azt a szakzsargonunkban neveztük). 

Meglátásom szerint ez a találkozó és az eredménye is nagyon tanulságos – és talán fájdalmas 

– próba volt a mester számára. Valójában a hitünk tesztelése volt. És mint kiderült – 

félreérthetetlenül, mindenki előtt, egy szemtől szembeni konfrontációban –, a mester, aki 

láthatóan elutasító volt velünk szemben, kölcsönösen elutasításra talált. Vagy legalábbis a 

túlnyomó többség felhagyott a feltétel nélküli hittel az iránt, akinek olyan sokat – vagy talán 

mindent – köszönhetett. 

Talán – amint az a feloszlási nyilatkozatban is áll – a csapat már mesterek, csoportos 

kísérletek és workshopok vezetőinek, függetlenségre kész művészek kooperációjává alakult át, 

akik a saját, individuális projektjeiket tervezik és tapasztalt pedagógusok, akik lassanként 

megmutatják a saját vezetői ambícióikat. 

A Laboratóriumszínházban – ahol a színészi cselekvés kivételes energiát és pszichofizikális 

erőfeszítést követelt meg – sokkal hamarabb elérkezik a kor, amelyben a színész pedagógussá 

vagy rendezővé válik. Hasonló lehet ez a táncosok életkori korlátaihoz, noha ez kétségtelenül 

egy kicsit későbbi. 

Valójában a csapat fokozatos felbomlásának időszaka szinte mindenki számára a független és 

személyes boldogulás ideje volt. 
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Legfőbb ideje közbevetnünk, hogy mindaz, amit a felbomlással kapcsolatosan idáig 

elmondtunk, s az is, amit még mondani fogunk, csupán egy változási folyamat viszonylag 

részletes leírása és elemzése, semmiképpen sem lehet alapja tehát semmiféle emberi-etikai 

természetű véleményalkotásnak sem Grotowskival, sem a társulat egyetlen tagjával 

kapcsolatban sem. Nem lehet, mert bár lehetőség szerint részletezzük ugyan a folyamatokat, 
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az eddigiek és a következők is csupán a jéghegy csúcsát jelenthetik, nem éltünk benne, nem 

voltunk ott, nincs jogunk tehát bárkit is megítélni, aki átélte ezeket a minden bizonnyal 

emberpróbáló időket. Hiszen, ha csak a fenti idézetet tekintjük át figyelmesen, kiolvashatjuk 

belőle, hogy mennyire töprengő például Flaszen, még évtizedek múltán is az okokkal 

kapcsolatban, vagy látnunk kell Grotowskinak azt a szándékát is, hogy – minden távolodása 

ellenére – próbál hidat verni az egyre táguló repedések fölé. Lehet, hogy nem a 

legmegfelelőbb módon – ahogyan Flaszen írja –, de megpróbálja. S nem ez volt az egyetlen 

próbálkozása, mert ebben a kontextusban ilyen próbálkozásnak kell tekintenünk az „Emberek 

fája” létrehozásának támogatását is. 

Grotowski, Cynkutis segítségével 
303

 egy nyitott parateatrális projektet tervezett az „Emberek 

fája” címmel, a régi csapat minden tagjának „színész-animátorként” való részvételével 

(engem is beleértve). Sokkal kevesebb érdeklődést mutatott a „Lengyel Thanatos” iránt, amely 

a Laboratóriumszínház társulatának utolsó művészeti vállalkozása lett. Grotowski próbált egy 

hatékony modus operandit adni, egy módszert, amely egy bokorba gyűjtheti az intézmény 

sajátos (és néha talán gyanús) körülményei között szétfoszlott egységét. 
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Mint tudjuk, mind az „Emberek fája” mind pedig a „Lengyel Thanatos” megvalósult még, ám 

a belső egységet már nem sikerült helyreállítani. Ez már a kívülállók számára is világosan 

érzékelhető módon jelenik meg abban a beszédben, amelyet „Munkahipotézisek” címmel 

Grotowski a Laboratórium fennálásának huszadik évfordulója alkalmából mondott el 1979. 

november 15-én Wrocławban, s amelyet a korábbiakban mi is ismertettünk. Az, hogy abban, 

az egyébként meglehetősen homályos „interhumán” és „extrahumán” területekre bontotta fel a 

tevékenységet, nyilvánvalóan különítette el a parateatrális kísérleteket a „Források színháza” 

programjától. Az pedig, hogy a parateatrális munkában is „generációkra” osztotta fel a 

különböző projekteket, nyilvánvalóvá tette, hogy mindez már egy szétzilálódott rendszer 

strukturálására tett kísérlet. Ugyanakkor, bár még kísérletet tett erre a strukturálásra, a jövőre 

vonatkozó tételeiben nagy valószínűséggel már csak a hivatalok felé tette ezt. Kosinki szerint 

ez a struktúra már nem létezett, s a tervek nagy része is csak látszat volt: 
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A tervek mindegyike: a „Föld Projekt”, a „Virrasztás”, a „Keleti utazás” és így tovább, nem 

valósult meg teljesen, mert a munkák vezetője – Zmysłowski – nagyon megbetegedett, és 

hamarosan meg is halt. De Grotowski ezeket „programként” vagy projektekként ismertette, 

hogy támogatást nyerjen a döntéshozóktól, és segíteni tudja Zmysłowskit és a csoportját. 
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Az egyre sűrűbben bekövetkező és egyre szomorúbb események ezután már csak 

felerősítették az eddig leírt folyamatot: 1980. május 11-én az utolsó előadását tartották meg az 

„Apocalypsis cum Figuris”-nak. Még ugyanannak az évnek az őszén Flaszen veszi át a 

„megbízott” igazgatóságot a hamarosan hosszabb időre Amerikába készülő Cynkutistól. 

Egy hosszas vita után Grotowski vett rá, hogy ezt tegyem; azt mondta, engem kivéve nem tud 

senkit, akit erre jelölhetne. El kellett fogadnom „mint a Társulat számára jót, mint 

mindannyiunk számára jót”. Ám csak néhány feltétellel fogadtam el. Először is, hogy Antek 

Jahołkowski, ez a higgadt és csöndes ember lehessen a jobbkezem és mediátorom a csapat és 

köztem. Valójában ő is részt vett a tárgyalásunkon. Másrészt, hogy az adminisztráció terhét 

Stefa(nia) Gardecka, egy igazán megbízható hölgy vállalja el. 

Meglepő döntés volt ez a csapat számára, amely a felbomlás állapotában volt. A nyílt és rejtett 

harc a befolyásért, a vezetőségért, a presztízsért és a karizmáért folytatódott. Szokás szerint 

nem keveredtem bele ezekbe a konfliktusokba. Ezt Grotowski úgy összegezte, hogy csak én 

vagyok képes ezt a folyamatos lázban égő szervezetet az ingatag egyensúly állapotában 

megtartani. 
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Ezzel újra megérkeztünk az 1981. évhez, a „Lengyel Thanatos” bemutatásához, és így a 

felbomlást előidéző folyamatokra való visszatekintésünk végére értünk. Történeti 

áttekintésünk utolsó fejezetét tehát az idő fonalát ismét felvéve folytathatjuk tovább. 

 

I.6.3. A tényleges végjáték 

1981. január 5-én, 7-én és 9-én, Olsztynben megtörténnek az első nyitott próbái „az új 

projektnek”, amit február 28-án, Wrocławban már, mint „Lengyel Thanatos”-t mutatnak be, 

ám alig fél évre rá, szeptember 1-jén, Wrocławban meghal Antoni Jahołkowski. Újabb fél év 

múlva, 1982. február 4-én, egy New York-i klinikán meghal Jacek Zmysłowski is, a 
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„Virrasztás” szellemi vezetője, 1983. július 11-én pedig Stanisław Scierskit is elveszíti a 

társulat. Időközben pedig bekövetkezik a rémálom: 1981. december 13-án, vasárnap hajnalban 

Jaruzelski tábornok átveszi a hatalmat, és „szükségállapotot” hirdet ki Lengyelországban. 

Legalább hatezer, de egyes adatok szerint csaknem tízezer embert – zömében 

munkásvezetőket és értelmiségieket – tartóztatnak le és szállítanak előre kijelölt koncentrációs 

táborokba órák alatt; a városok, így Wrocław utcáit is ellepik a harckocsik, az országban 

lényegében hadiállapot van. Mindebben a Laboratórium társulatának tagjai közvetlenül nem 

érintettek, azaz közülük senki sem lett áldozata a terrornak, de az eseményeket természetesen 

ugyanúgy megszenvedték, mint bárki más. A „Lengyel Thanatos” valósággá lett. 

 Szombat este, 1981. december 12-én, kis ünnepséget szerveztünk a barátaimmal, egy kis 

harapnivalóval és vodkával, amelyet némi nehézségek árán egy kis zugkocsmából szereztünk. 

Hirtelen Cynkutis rontott be, hogy értesítsen bennünket: egyik titkárnőnket, egy gyermekét 

egyedül nevelő anyát megverte néhány fegyveres gazember, akik betörtek a lakásába. 

Magyaráztam neki, hogy a támadás nem sok jóval kecsegtet, minthogy Lengyelországban csak 

az állami erők viselhetnek fegyvert. Éreztem, hogy „valami elkezdődött”. Lementünk a 

kocsihoz, és a titkárnőnk lakására hajtottunk. Erősen havazott. Rengeteg katonai jármű és 

rendőrautó volt a városban. Gyanúsnak tartottam ezt, így megkértem Cynkutist, hogy 

parkoljon le a sarkon, és maradjon az autóban. Átmentem a kapualjon és az udvarra léptem. 

Eléggé sokáig kellett kopogtatnom a titkárnőnk ajtaján, mire kinyitotta. A fiatalasszonynak 

egy dudor volt a homlokán. Elmondta, hogy egy órával korábban néhány férfi tört rá, a fejét 

az ajtóba verték, és le akarták tartóztatni. Aztán rájöttek, hogy összetévesztették egy 

barátnőjével, egy ismert rádiós újságírónővel és Szolidaritás-aktivistával. 

Cynkutis a vasútállomásnál lévő taxiállomáshoz vitt. Útközben a katonai járművek 

megszámlálhatatlan tömegét láthattuk, amelyek talán letartóztatottakkal voltak tele. A 

rendőrhajsza megkezdődött. Elmúlt éjfél. A rádió néma volt. 

Reggel a televízió Jaruzelski tábornoknak a hadiállapotot bejelentő beszédét sugározta. Az 

ablakunk mögött, a Legnicka utcában tankokat, katonai járműveket és harsogva szirénázó 

rendőrautókat láthattunk. 

Wrocławban emberek ezreit tartóztatták le azon az éjszakán és a következő napon. Ruhátlan 

embereket rángattak ki az ágyukból. Ezrekről beszéltek, akiket a Centenáriumi Csarnokban
307

 

tartottak fogva. A gyárak sztrájkolni kezdtek, azokat tankokkal támadták. Reggel, úgy 10 óra 
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tájban a városközpontba mentünk, hogy megnézzük, mi történik a mi Plerománkkal, és láttam 

a tankokat, amint dolguk végeztével visszatérnek a bázisaikra. Por borította őket és 

ütésnyomok voltak rajtuk, amelyek talán téglától vagy utcakövektől származhattak. A 

gépezeteken – az Apokalipszis várost megszálló, nehéz, esetlen és zajos lovain – a Lengyel 

Néphadsereg jelzései voltak, de volt egy olyan benyomásom, hogy alacsony, szótlan vezetőik 

nem kifejezetten lengyelesek. 

Délután a feleségemmel beültünk a Társulat kisbuszába, és kimentünk Brzezinkába. Grotowski 

semmit sem tudott az éppen zajló eseményekről. Rádiója sem volt. Nekiadtuk a kis Sonynkat. 

Minden csatornán a Jaruzelski-beszéd volt és a prímásé, aki az erőszak és a vérontás 

elkerüléséért könyörgött. 

Az éjszakát Brzezinkában töltöttük a füstülgő szeneskályha mellett, hevenyészett fekhelyeken 

aludtunk, és reggel tértünk vissza Wrocławba. Grotowski minden külföldit összegyűjtött a 

Társulat épületeibe. A saját biztonságuk érdekében nem hagyhatták el a színházat, így a 

nyomasztó szobákban tartózkodtak. Csak fokozatosan térhettek vissza külföldre, amikor a 

vasúti közlekedés a külvilág felé már helyreállt. A telefonvonalak azonban még mindig el 

voltak vágva. 
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Ezek az események teljesen befagyasztották a Laboratórium tevékenységét, amely azután már 

sohasem kapott igazán lábra. A szórványos események is jobbára külföldön zajlottak. 

Grotowskinak és a társulat tagjainak ugyanis, munkájukból eredően engedélyük volt rá, hogy 

az útlevelüket otthon, maguknál tartsák, és némi valutát is birtokolhattak, ami ma már 

természetesnek tűnik, ám akkoriban csak különös indokkal volt lehetséges. Így módjuk volt 

arra, hogy rövidebb-hosszabb időre kijussanak Lengyelországból. Cynkutis például már 1982 

februárjától az egyesült államokbeli Lawrence egyetemén kezdett tanítani, majd az ottani 

félév után, hosszabb időre a clintoni Hamilton College vendégtanára lett. 

Grotowski 1982. augusztus 12-én hagyta el Lengyelországot, szintén hivatalos úton. 

Olaszországba utazott, ahol október 19-ig, a „Források színháza” kapcsán, egy fesztiválon vett 

részt. Itt találkozott Flaszennel, aki egy „Hangos meditáció” vezetésére utazott ugyanoda. 

Flaszen a terveiről faggatta, tanácsait kérte, de Grotowski a lengyelországi helyzetet már 

reménytelennek ítélte meg. Flaszen reménykedett benne, hogy a terror majd csak enyhül 
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végre, de Grotowski csak annyit válaszolt: „Vasököl, bársonykesztyűben” 
309

. A fesztivál 

végeztével és egy néhány napos római tartózkodást követően, Párizst útbaejetve, Haitire, a 

„Források színháza” egyik kutatási helyszínére ment. November végén pedig New Yorkba 

érkezett, ahol legújabb programjáról, az „Objektív dráma” kutatásáról folytatott 

megbeszéléseket a Columbia Egyetemen. Karácsony előtt pedig André Gregory hozta a hírt az 

akkor éppen Nancyban tartózkodó munkatársaknak, hogy Grotowski politikai menedékjogot 

kért az Egyesült Államokban. 

Bár Grotowski a társulati tagokat is hasonló megoldásra bátorította, és Gregory útján 

segítséget is ígért, a többiek nem szánták el magukat hasonló lépésre, hanem lengyel 

állampolgárként próbáltak, esetenként színlelt szerződéseket is igénybe véve, minél többet 

külföldön tartózkodni 1983 során. Cieślakot is ekkor kérte fel Peter Brook, hogy tervezett 

„Mahabharata”-rendezésében játszaná el az öreg Dhritarástra király szerepét, amit Cieślak 

természetesen elvállalt. 

Az így eltöltött egy év során érlelődött meg a Laboratórium feloszlatásának gondolata, és az 

egykori alapítótagokkal való megbeszélések után Flaszen tárgyalt Stanisław Krotoskival, a 

Wrocław Vajdasági Tanács és Wrocław Város Kulturális és Művészeti Osztálya vezetőjével 

is. Krotoski, miután Grotowski menedékjogot kért Amerikában, Párizsban bukkant rá 

Flaszenre, így odautazott, hogy a megszűnésről személyesen tárgyaljon vele. 

Bizonyára kapott néhány instrukciót a főnökeitől. A főnökeit pedig nyilvánvalóan eligazították 

az ő magasabb beosztású főnökeik, az egész katonai junta csúcsáról. Az ügynek Grotowski 

nemzetközi presztízse miatt nagy jelentősége volt. 

Egy kínai étteremben ebédeltem együtt Krotoskival a Quartier Latinben. Eléggé szófukar 

voltam, legalábbis ami a kritikus témákat illeti. Biztos vagyok benne, mondtam, hogy 

Grotowski aggódni fog. Próbáltam szentimentális lenni, és nosztalgiával emlékezni 

Wrocławra. Nem volt nehéz, mivel életem legszebb éveit töltöttem ott. Biztosítottam, hogy a 

szerződéseim teljesítése után, a nyár folyamán hazatérek. Azt nem mondtam el neki, hogy 

néhány ezek közül csak fiktív, amelyet barátaim, műhelyeim korábbi résztvevői, a számos 

francia, alternatív kisszínház vezetői adtak nekem „csak úgy”. (…) 

Majd a hazatéréséről szóló beszámolója után így folytatja: 
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Krotoski és én egyetértettünk abban, hogy a Társulatot 1984. (az orwelli év!) augusztus 31-én 

oszlatjuk fel, s hogy addig a napig minden megy, mint korábban: munka és külföldi utak. A 

feloszlást 1984. január 1-jén jelentjük be. 

Krotoski azt javasolta nekem, hogy egyszerűen legyek én a Laboratóriumszínház igazgatója, 

biztosítva ezzel a folyamatosságot. Ezt visszautasítottam. Akkor azt mondta, hogy miután 

bezártuk a színházat, szerveznünk kell egy hatalmas nemzetközi tanácskozást, összekapcsolva 

a színház fennállásának huszonötödik évfordulója megünneplésével. Ezt is visszautasítottam, 

mondván neki, hogy az igen szomorú jubilálás és furcsa tanácskozás lenne. Semmi értelme, 

hogy egy nemzetközi halotti tort rendezzünk. Krotoski egy kitüntetést is említett, amit 

korábban ajánlottak nekem. Azt feleltem neki, hogy az várhat még egy kedvezőbb alkalomra. 

Megígérte, hogy mindenre meglesz a pénz. 

Feltételezem, hogy Krotoski, a Kulturális Osztály feje jószándékkal járt el. Mégis mit akartak 

a döntéshozók? Leplezni a kiváló intézmény bezárásának botrányát? A Társulat nevének és 

presztízsének felhasználásával támogatni a juntát, amely – a törvény és a rend előírása után – 

mint a kultúra támogatója, a saját jó reputációját akarja ápolni? Megmutatni, hogy semmi 

ördögi nem történt Grotowskival Lengyelországban, és diszkreditálni őt éppen abban a 

pillanatban, amikor politikai menedékjogért folyamodott? 

Vagy lehet, hogy része volt az ügynek a városi tanács ambíciója is, Wrocław hírnevének 

büszkesége, „a színházi világ Mekkája”, ahogyan akkoriban emlegették. A „Grotowski-affér” 

eredményeként Krotoskit lemondatták a hivataláról. 

Hozzá kell, tegyem, hogy Jaruzelski tábornok juntája meglehetősen [korrektül] viselkedett a 

Grotowski-ügyben. Semminemű sértést nem szenvedtünk el. Az idő, amely még hátra volt a 

feloszlatásig – amelynek dátumát a csapattal való megbeszéléseim szerint, az általunk 

kívántnak megfelelően adtak meg – lehetővé tette számunkra, hogy talpra álljunk a sokk után, 

és megtaláljuk az új helyünket egy otthontalan világban. 
310

 

Flaszen tehát, a megegyezés szerint, megfogalmazta a feloszlásról szóló dokumentumot. 

A társulat, mint egy összetartozó alkotócsoport, gyakorlatilag egy ideje már megszűnt létezni. 

Változatos irányokban, független munkákat folytató egyéniségek kooperációjává vált. 

Ez jellemzi leginkább a helyzet természetét. Hisszük, hogy mint Laboratórium, már 

beteljesítettük azt, aminek megvalósítására készültünk. A magunk számára is meglepő, hogy 
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mint csoport, már egy negyedszázada folyamatosan működünk, állandó változásban, másokat 

inspirálva, és közös energiánkat másokra kisugározva. 

Egy csoport alkotó korszaka nem azonos egy individuum alkotó korszakával. Néhányan 

közülünk egy teljességgel független művészélet kockázatát fogják vállalni; mások – talán – a 

közös munkát fogják folytatni valamilyen más, új, intézményes keretek között. 

Mindannyian emlékszünk, hogy eredetünk abból a közös forrásból fakad, amelyet 

Grotowskinak, Grotowski színházának hívnak. 

Szomorúak vagyunk, hogy az utóbbi néhány évben elsőként Antoni Jahołkowskit veszítettük el, 

majd Jacek Zmysłowskit és Stanisław Scierskit is. 

Tekintet nélkül arra, hol tartunk most, huszonöt év múltán még mindig éppen olyan közel 

érezzük magunkat egymáshoz, amint az a kezdetekben volt – de mi is változunk. Mostantól 

mindannyiunknak egyedül kell vállalnia a saját alkotói életrajzából és a megélt időből adódó 

kihívásokat. 

Miután 1984. augusztus 31-én a Tizenháromsoros Színház, a Színészmethodikai Intézet, a 

Színészintézet – másszóval a Laboratóriumszínház társulata huszonöt éves lesz, eldöntöttük a 

feloszlatását. 

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik ezekben az években segítettek bennünket, figyelmükre 

méltattak, és megbíztak bennünk Opoléban, Wrocławban, Lengyelországban és szerte a 

világon. 

Mint alapító tagok: 

Ludwik Flaszen 

Rena Mirecka 

Zygmunt Molik 

Ryszard Cieślak 

és a társulat       
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A nyilatkozatot Flaszen Stefania Gardecka útján, 1984. január 24-én küldte meg Stanisław 

Krotoskinak, a Wrocław Vajdasági Tanács és Wrocław Város Kulturális és Művészeti 

Osztálya vezetőjének, majd január 27-én a Lengyel Kulturális és Művészeti Minisztériumnak, 

valamint több lengyel újság és folyóirat szerkesztőségének, amelyek közül a Gazeta 

Robotnica című napilap már másnapi számában közölte is azt. Krotowski egy levélben január 

30-án igazolta vissza a nyilatkozatot. A Laboratórium tagjai teljesítették a megegyezésben 
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vállalt munkájukat, és a PAP lengyel állami hírügynökség szeptember 3-án rövidhírben 

számolt be a Laboratórium feloszlásáról. Az intézmény megszűntetésével kapcsolatos 

adminisztratív és technikai feladatokat az év végéig elvégezték, és a Laboratórium 1984. 

december 31-én bezárt. 

Ennek a sajnálatos ténynek az említése egyben azt is jelzi, hogy a Laboratórium 

tevékenységének második szakaszát – pontosabban annak parateatrális tevékenységét – 

történeti szemlélettel vázoló fejezetünknek is a végére jutottunk. Dolgozatunk szerkezeti 

rendje szerint, hasonlóan a szegény színházhoz vezető évek leírása utáni elméleti 

összegzéshez, következő fejezetünkben a parateatrális kutatások révén létrejövő, végsőkig 

letisztult esemény, azaz az aktív kultúra megvalósulásának elméletét foglaljuk össze. 

 

 



316 

 



317 

 

 

 

 

 

 

II. AZ AKTÍV KULTÚRA 

 

 

Dolgozatunk első, a színházi korszakot tárgyaló részéhez hasonlóan, a parateatrális 

tevékenység eseményeinek, folyamatainak felvázolása után, sort kerítünk a kutatások 

eredményeinek elméleti jellegű összegző elemzésére. Ugyanakkor a szegény színház 

színjátéktipusának teoretikai, metodikai és technikai összegzésével szemben, ezúttal egy attól 

merőben eltérő elemzést kell elvégeznünk. Annak ellenére ugyanis, hogy a korábbi elemzés 

szempontjait – elmélet, metodika és technika – ezúttal is követni fogjuk, a tárgy természetéből 

adódóan másfajta elméletről, másféle módszertanról és másféle technikáról kell beszélnünk, 

és eltolódnak majd e hármas szempontrendszer szerint elmondottak belső arányai is. 

Mindez abból következik, hogy elemzésünk tárgya ezúttal nem színházi-színjátéki jelenség 

(amint ezt a neve is mutatja), mi több, a jelenleg általánosan elfogadott művészetelmélet 

tézisei szerint még csak nem is (tisztán) művészeti jelenség. Teoretikai szemszögből nézve 

ugyanis, a társulatnak a színházból való „kivonulása” abban a pillanatban következett be, 

amikor – deklaráltan és gyakorlatilag is – felszámolta a színész-néző viszonylat dichotómikus 

jellegét, és a jelenlévők ilyetén két pólusra való bontását a résztvevők kvázi homogén 

minőségével cserélte fel. Ezzel ugyanis nem csupán a színjáték általános fogalmi-ontológiai 

körén került kívül – „színjáték mindaz, amelyben valaki (a színész), másvalaki (a néző) 

számára olyan valakit játszik, aki nem ő” 
312

 –, de kívül került egyszersmind a műalkotások 

körén is, amelyeknek, mint tudjuk, alapvető kritériuma, hogy tudatos alkotója és tudatos 
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befogadója legyen. (Más kérdés, és elvezetne a jelenlegi témánktól, hogy ezt a 

művészetelméleti alaptételt, éppen ezidőtájt, felülírni látszanak a posztmodernitás vagy 

posztmodernizmus elméletei, ezek azonban, véleményem szerint jelenleg még nem 

tekinthetők olyan koherensen és teleologikusan megfogalmazott egésznek, hogy elméleti 

áttekintésünk axiómái lehetnének.)  

Ugyanakkor az is jelentősen befolyásolja az elemzésünk természetét, hogy a parateatrális 

időszak kutatásait – amint az a történeti áttekintésünkből is kiderül – korántsem az a 

következetesen felépített kutatói metodika jellemezte, mint a szegény színházhoz vezető 

kutatási folyamatot. A parateatrális tevékenységet, mint kutatási folyamatot, a színházi 

kutatáshoz képest, egyre inkább a „randomitás” és a színházi kutatások egyes eredményeinek-

felfedezéseinek „alkalmazott” volta, illetve e kettő egysége és egymásrahatása jellemezte. 

(Amivel természetesen nem azt kívánjuk sugallni és a történeti részben leírtak sem azt 

igazolják, hogy a parateatrális kutatások nélkülöztek volna minden tudatosságot, hogy teljesen 

„ötletszerűek” lettek volna.) 

Legfőképpen e két alapvető tényezőből eredően tehát, elemzésünkben sokkal nagyobb 

hangsúllyal kell foglalkoznunk a parateatrális esemény mibenlétének meghatározásával és 

határterületi (para-) jellegének megvilágításával. Csak ennek a lehetőség szerinti pontos 

meghatározása után kezdhetjük vizsgálni általános jellegzetességeit, egészének és főbb 

alkotóelemeinek metodikáját és megvalósulásának technikáját is. Nagyobb figyelmet és teret 

kell tehát fodítanunk az elméleti-teoretikai kérdések körére, amelyek között pedig legelső 

helyen a fogalmak elméleti megalapozásának és pontos meghatározásának kell állnia. 

 

II.1. Az elméleti – teoretikai kérdések alapjai 

 

II.1.1. Az aktív kultúra általános értelmezése 

Mindenekelőtt a fejezetünk címeként is szolgáló „aktív kultúra” fogalmát kell tisztáznunk 

ahhoz, hogy elméleti áttekintésünket megkezdhessük. Eltekintve most azoktól az esetektől, 

amikor a kultúra fogalmát, mint valamit jellemző tényezőt használjuk (például: lakáskultúra, 

környezetkultúra, gasztronómiai kultúra, stb.), kiindulópontként fogadjuk el azt, hogy akkor 

(az 1970-es években), továbbá jelenleg és általánosságban, a művészetfogalomhoz 
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hasonlatosan a kultúra fogalmát is az alkotó-befogadó dichotómia jellemezte-jellemzi. Ez a 

dichotómia lényegében azon alapul, hogy a kulturális interakcióban megkülönbözteti a 

kulturális értéket létrehozó (kultúraalkotó), azaz aktív, és az azokkal befogadói viszonyba 

kerülő, azaz passzív tényezőket. A korábbi időkben – jelesül főként a fogyasztói társadalmak 

kialakulása és megerősödése folytán – a gyakorlat alapján a két pólushoz mennyiségi 

dimenziók is kapcsolódtak, azaz az alkotó-aktív pólushoz a „kevesek”, míg a befogadói-

passzív pólushoz a „sokak” fogalma konnotálódott. Ennek az eltolódásnak az elfogadása és 

természetessé válása azonban a megelőzően létező egység (egyensúly?) felbomlását is 

jelentette egyben, aminek létezése, mint emberi szükséglet és annak kielégítődése, korábban 

(például az autentikus népművészetben) természetes volt. Az eltolódás okainak, történeti 

folyamatának végigkísérése egy másik tanulmány tárgya is lehetne, így erre kitérni ehelyt 

nincs módunkban és szükségtelen is, hiszen az eltolódás tényét mindennapi tapasztalataink 

kellőképpen alátámasztják. Az aktív kultúra felé való törekvés tehát valójában nem jelent 

mást, mint ennek az egykor létezett egyensúlynak a lehetőség szerinti helyreállítását. A 

„lehetőség szerinti” kitétel itt nagyon fontos, mert ez jelenti, hogy esetünkben egyrészt nem a 

makroszociológiai arányok megváltoztatásának szándékáról van szó (ami sajnos az utópiák 

körébe sorolható), másrészt, hogy nem is az emberi élet teljes időtartamára vonatkoztatott 

törekvésről beszélünk (ami legalább ennyire utópisztikus lenne), hanem csupán az egyén 

szintjén és csak bizonyos alkalmakhoz kötött egyensúlyi állapot megteremtése a cél. Az aktív 

kultúra tehát egy időleges, alkalmi lehetőség biztosítása arra, hogy a passzív 

„kultúrafogyasztó” sokaknak is módjuk legyen az aktív „kultúraalkotó” kevesek 

tevékenységét, kreativitásélményét megtapasztalni. 

Azt gondolom, hogy mindez legfőképpen az aktív és a passzív kultúrára való klasszikus 

felosztás megtörésével van kapcsolatban. Az aktív kultúra szférájában való tevékenység annak 

a hatókörét szélesíti ki, ami az egyénnek az önmegvalósítás élményét adja, miután ez sokak 

igényévé vált, ám a kevesek privilégiuma maradt. Az aktív kultúrát például egy író műveli, 

amikor könyvet ír. Mi például akkor, amikor előadásokat hozunk létre. A passzív kultúra – 

amely fontos, és sokféle aspektusa van, amelyekről nem könnyű itt beszélni – az aktív kultúra 

produktumának viszonylatában jelenik meg, mint például az olvasás, egy előadás vagy egy 

film megnézése, a zenehallgatás. Bizonyos, mondhatni laboratóriumi körülmények között, mi 

az aktív kultúra szférájának a kiterjesztésén 
313

 dolgozunk. Hogy ami a kevesek privilégiuma, 

az a többiek lehetőségévé is válhasson. S itt nem a tömegművészetek produktumairól beszélek, 
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hanem a személyes alkotói élmény egy sajátos formájáról, amely egy individuum életének 

részeként is felfogható. A színház szférájában dolgozván, előadásokat készítve éveken át, 

lépésről lépésre valósítottuk meg az aktív ember (a színész) koncepcióját, amelynek alapja 

nem egy valaki más eljátszása, hanem az önmagunkká válás, a kapcsolatrendszerben való 

létezés, ahogyan Sztanyiszlavszkij szokta nevezni. 

Még egy lépést téve az aktív kultúra kalandja kezdődik el. Ennek elemei valami nagyon 

egyszerű dologra vezethetők vissza, mint: cselekvés, reagálás, spontaneitás, impulzus, dal, 

kölcsönös elfogadás, zeneiség létrehozása, ritmus, improvizáció, hang, mozgás, a test 

igazsága és méltósága. S még tovább: az ember a másik viszonylatában, az ember a 

kézzelfogható világban. Mindez kissé túl érzelmesnek hagzik, s lehet, jobb lenne nem 

formulázni ennyire. Mindazonáltal, a legegyszerűbb és legelementárisabb dolgokat a 

legnehezebb véghezvinni, mert időnként komoly fegyelmet, nagy erőfeszítést és figyelmet 

igényelnek, különösen, hogy mindezt nem tehetjük mások rovására. Azt gondolom, hogy az 

aktív kultúra (másként mondva alkotótevékenység) és különösen az ezzel kapcsolatos észlelés 

és tapasztalat nem szükségszerűen a szűkebb, hivatásos csoportok vagy egyedülálló 

személyiségek előjoga, habár ők alkotnak és továbbra is létrehozzák a művészeteket és a 

színházi előadásokat. 
314

 

Az elmondottakból világosan kiderül, hogyan következett a „szent színész” lényegéből az 

aktív kultúra kutatásának gondolata. Ez a koncepció azonban csupán a kiindulópontját 

jelentette az aktív kultúra teoretikájának, s annak csupán a legáltalánosabb szintjét érintette. A 

lényeg felé haladva nekünk is mélyebbre kell tehát tekintenünk, az emberi létezés realitása és 

kívánatos állapota között feszülő ellentétek irányába. Ekkor pedig alapvetően kétféle 

feszültségre figyelhetünk fel, s mindkettőre a szent színész munkájának ismeretében 

bukkanhatunk rá. Az egyik ezek közül az embernek (ott a színésznek) testre és lélekre, 

intellektusra és érzelmekre, stb. való megosztottsága nélküli létezése és a mindennapokban 

való megosztottság (s benne a ráció dominanciája) közötti ellentét feszültsége. A másik pedig 

az embernek (ott a színésznek) az önmagával való azonosságra, az önmagává-válásra való 

igénye és a hétköznapok során viselt „álarcai”, szociális szerepei, stb. közötti feszültség. 

Ahhoz, hogy az aktív kultúra egészének lényegét vázolhassuk, mindkét területre ki kell 

térnünk egy-egy gondolatmenet erejéig. 
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II.1.2. A megosztottság nélküli létezés 

A megosztottság nélküli létezés problematikáján való gondolkodás nem előzmények nélküli a 

lengyel művészetben. Adam Mickiewicz is foglalkozott már vele, s Grotowski természetesen 

ismerte ezeket a gondolatokat, hiszen túl azon, hogy a nagy író „Ősök” című művét színre is 

vitte, a színházi áttekintésből azt is tudjuk, hogy több írásának részleteit más rendezéseinek 

színpadi szövegkörnyezetébe is applikálta. Mickiewicz ezirányú gondolatai tehát nyilvánvaló 

és termékeny alapot biztosítottak a számára ahhoz, hogy az aktív kultúra felszíni 

problematikáján túllépve, annak egyik mélyebb dimenzióján is elgondolkodjék. 

Az irodalomban a teljes ember képzete például Adam Mickiewicz műveiben is megjelenik, már 

a korai 1840-es években, a „Párizsi lektűrök”-ben, amely a College de France-ban, a szláv 

irodalmi székfoglalója alkalmából hangzott el. Ott beszél a banális emberből kialakuló „teljes 

emberről”. Egy konkrét létformát értett ezen (a testre és pszichére való megosztottság 

hiányát), az „érzés” szervét használva a direkt észlelés alapvető eszközéül. Az ilyenfajta 

létezést Mickiewicz szerint a reakciók szabad azonnalisága, a folyamatos mozgás és cselekvés 

és mindenekelőtt annak valóságossága jellemzi. A ténylegesség és valóságba ágyazottság az a 

képmás, amelyben a „teljes ember” elhivatottsága megjelenik. 
315

 

Ezt a gondolati szálat folytatja és egészíti ki a „szent színésszel” való munkájának 

tapasztalataival Grotowski, amikor a gondolatkört a színésziből az általános emberi 

dimenzióba tágítja ki, és megvalósíthatóságát ebben a szélesebb körben is megfogalmazza. 

1970-ben, a parateatrális szakasz kezdetén Grotowski egy, valamelyest retrospektív 

jelentőségű, általánosabb elképzelést ismertetett, a „test-élet” terminusának egy 

dinamikusabb változatát. Azt mondta: 

„Fel kell ismernünk, hogy a testünk az élet. Minden tapasztalat beleíródik a testünkbe, a 

testünk egészébe. Beíródnak a bőrünkbe és a bőrünk alá, gyermekkorunktól kezdve egészen 

mostanáig, és talán még korábbról is, a gyermekkorunk előtti időből is, sőt lehet, hogy a 

generációnk megszületése előttről is. A test-élet egy kézzelfogható dolog. (…) …mindenképpen 

egy találkozás van benne, mindenképpen benne van a Másik, akár így, akár úgy jelenik is meg, 

indirekt módon vagy közvetlenül, itt, most, egyszer… és valami más jelenik meg, valami, amit 
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impulzusnak hívunk. Még ha nincs is mód, hogy megnevezzük. És, ha azt mondom test, azt is 

mondom: élet, és azt is mondom, hogy én magam, te: te, mint egész (…) És az is, aki a 

találkozás partnere, itt és most, és az is, aki az életedben volt, és az is aki eljön – mind 

egyszerre lesz jelen – és Ő egy lesz.” 
316

 

Ezzel a nagy „Ő” –vel Grotowski beszéde kiemel bennünket a színházi dimenziókból. És a 

találkozás ezzel az Ővel, aki Egy lesz, a testnek, a test-életnek köszönhetően válik lehetővé. 
317

 

Bár, mint látjuk, az egészként való, megosztottság nélküli létezés lehetőségének gondolata 

már a parateatrális tevékenység legelején, Grotowskinak a színház elhagyását deklaráló 

manizalesi beszédében is megjelenik már, a parateatrális eseményekben való megvalósulása 

csak a kutatás végén következik be, akkor azonban a gyakorlatnak is elválaszthatatlan 

elemévé, sajátosságává válik. A kezdettől létező cél, mondhatni teória, megvalósulásához 

azonban a másik ellentmondás, az ember és az általa viselt „álarcok” közötti feszültség 

feloldásán keresztül vezetett az út. Így válik az általános elmélet és az egységes, 

megosztottság nélküli létezés elve mellett az álarcok levetésének elve, mintegy előfeltételként, 

az aktív kultúra teoretikájának harmadik meghatározó elvévé. 

 

II.1.3. Az álarcok levetése 

Amint a megosztottság nélküli létezés lehetősége a „szent színész” egész-ségéből vezetődött 

le, ugyanúgy az álarcok levételének lehetősége is a „szent színész” önmagát bevalló 

áldozatvállalásából következik. S mint ahogy a „szent színész” „szent” voltában e kettő 

egységét fedezhettük fel, ugyanúgy itt is egységben áll a kettő, különválasztásukat csupán az 

elméleti vizsgálódás tisztább volta indokolja, elkülönítésük alapja pedig az, hogy míg az előző 

inkább(!) következményjellegű, eredményszerű jelenség, addig az utóbbi inkább(!) az 

eredményhez vezető úthoz, a folyamathoz kapcsolható. Mindazonáltal még mindig az elmélet 

részeként s nem pedig metodikai kérdésként ragadható meg. 

Amint mondottuk, az „álarcoktól”, szociális szerepektől, társadalmi és egyéb elvárásoknak 

való megfeleléstől és általában minden hétköznapi alakoskodástól való megszabadulás azért 

szükséges, hogy feloldódjék az ellentmondás az ember valódi lényege és az alakoskodásai 
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között. Egyszerűbben: hogy az ember önmaga lehessen. A korábbi periódusban, a színésszel 

folytatott munka során azonban világossá vált, s mi is világossá tettük, hogy ez egyszerre két 

tényező meglétét igényli: azt, hogy az ember tudjon önmagává válni, és hogy merje is ezt 

megtenni. Olyan speciális alkalomra van tehát szükség, amely, lehetőségként mind a 

képességet, mind pedig a bátorságot (azaz az ehhez szükséges védettséget) is biztosítani tudja 

az egyén számára. A későbbiekben – az erre való inspirációval kiegészülve – ez a gondolatkör 

lesz majd a metodikai áttekintésünk kiindulópontja. Most azonban megmaradva az elméleti 

kérdések körében, ennek az álarclevételnek a jelenségét kell közelebbről megvizsgálnunk. 

A probléma lényege: ahhoz, hogy az ember megtapasztalhassa a kreatív lét élményét, azaz 

passzív befogadóból maga is az aktív kultúra részesévé válhasson, nem elegendő teljes 

emberként léteznie, de önmagának is kell lennie, vállalnia kell azt, aki ő valójában. Csakis így 

érhető el ugyanis, hogy cselekvései autentikusak legyenek, az aktivitása az ő saját aktivitása 

lehessen. Csak, ha ez megtörténik, akkor lép át az egyén, mint létező valaki egy másik 

minőségbe, a hétköznapiságán túl lévő aktív szférába. 

Van egy pont, ahol az ember felfedezi, hogy lehetséges önmagává redukálódnia, azzá, aki ő 

maga valójában; nem a maszkjai, nem a szerepe, nem a játszmái, nem a fortélyai, nem az 

önmagáról kialakított képe, nem a ruházata – csakis önmaga. Majd aztán: hogy ez az emberré 

redukálódás csakis egy másvalaki relációjában lehetséges, egy másik lényében, aki nem ő. 

Amint ezt elérte, amikor az ember már nem fél többé semmitől – olyan ez, mintha az ember a 

kötelékeiből szabadulna, a láncaitól, mintha minden örömteli volna; mintha az élet egész 

áramlása öröm lenne bennünk; mintha mi magunk lennénk ez az élet-áramlás… Ha 

szembenállunk a lánggal, de a láng bennünk is van, és mintha vízben lennénk, akkor… (…) 

Van valami, ami olyan, mint egy törés, mint a félelem és az önzés határainak az átlépése. 
318

 

Megfigyelhető, hogy Grotowski az embernek önmagává való redukálódását említi a folyamat 

lényegeként, ami felidézheti bennünk a színházi korszak „negatív útját” annak minden 

összefüggésével együtt, hogy tudniillik ez a cél eliminálással, s nem pedig hozzáadással 

érhető el, és hogy ez az „önmaga” az emberben létező, csupán a hozzá vezető út akadályait 

kell eltávolítani. Ugyanakkor nagyon fontos észrevenni azt az ellentétes irányultságot is, 

amely a kor kívánalmával és törekvésével – az embernek tárggyá való redukálásával – 

teljességgel szembemegy.  
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Azt is észre kell vennünk, hogy amikor Grotowski arról beszél, hogy az ember már nem fél 

többé semmitől, ezt sem valamiféle „bátorságtöbbletként érti”, hanem szó szerint, a félelem 

hiányaként, azaz „a teljes védtelenség vállalása” értelmében használja. Ezért, hogy szinte 

minden szövegében – így például már az „Ünnep”-ben is – az álarcoktól való megszabadulás 

összekapcsolódik az „önlefegyverzés” terminussal. S ha így gondoljuk végig a mondottakat, a 

kettő végül is egyet jelent, minthogy a hétköznapi éltetünk álarcai éppenséggel a védekezésre 

való eszközrendszert jelentik, a tőlük való megszabadulás tehát egyet jelent e védelem 

feladásával. Mindez lényegében analóg a „szent színész” helyzetével is, amelyben a 

kiszámítható (próbák során rögzített) történések helyett a mindenkori váratlanra való 

készenlétet kell vállalnia, ami viszont további összefüggéseket tár fel a színházi tapasztalatok 

és a parateatrális tevékenység alapelvei között. 

Végezetül pedig innen értelmezhető az önzés határainak átlépése is, mint annak az elutasítása, 

hogy a hétköznapokban lehetőleg minden értünk legyen, minden rólunk szóljon, stb. Ez a 

határátlépés valójában annak az elfogadását jelenti, hogy mások viszonylatában létezni egyet 

jelent az impulzusok fogadásának és a reájuk való őszinte reagálásnak (s nem a figyelmen 

kívül hagyásuknak vagy túlreagálásuknak) az elfogadásával, az „adj és végy!” szegény 

színházi alapelvének elfogadásával. 

Látható tehát, hogy az egyén önmagává redukálódása egy rendkívül összetett, soktényezős 

folyamat valójában, amely minden lényeges vonatkozásában a szegény színház „szent 

színésze” létmódjának és tevékenységének törvényszerűségeit érvényesíti és terjeszti ki a 

parateatrális esemény résztvevőjére. Egyértelmű lehet tehát az a láncszem, amely a szegény 

színház teoretikáját a parateatrális tevékenységével összekapcsolja, s egyszersmind az a 

motiváció is, amely a színházi korszakból a színházon túli területekre vezetett. 

Mindennek alapján tehát, az aktív kultúra korábbi, elsődleges definícióját kiegészítve, a 

jelenséget úgy határozhatjuk meg, mint olyan tevékenységet, amely résztvevőjét, mint egyént, 

időlegesen alkotói élményben részesíti azáltal, hogy lehetővé teszi számára az önmagára 

redukálódást, saját, álarcoktól mentes lényegének vállalását és „egész-ségének”, 

megosztottság nélküli létezésének megtapasztalását. Mivel pedig ez a tevékenység – 

esetünkben! – a (szegény) színház eszközrendszerének használatával, azaz kizárólagosan az 

emberi kapcsolatok közegében és emberi cselekvések által valósul meg, (de ugyanakkor nem 

hoz létre művészeti ténynek tekinthető előadást vagy más produktumot), a tevékenység jellege 

para-minőségként, azaz parateatrális jelenségként határozódik meg. Vagyis, hogy egészen 
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pontosak legyünk: az aktív kutúra jelensége, mint tágabb kategória, esetünkben parateatrális 

tevékenység keretén belül realizálódik, de ezzel nem zárja ki azt, hogy más esetben, más para-

művészeti keretek között is realizálódhatna. Azt az alkalmat pedig, amely az aktív kultúra 

jelenségét parateatrális keretek között realizálja, parateatrális eseménynek nevezzük. 

A tisztázott fogalmak, pontosabban a fogalmak takarta jelenségek viszonyrendszerével 

kapcsolatosan pedig a következőket állapíthatjuk meg: A kreatív tapasztalat megélésének 

lehetősége az ember megosztottság nélküli létezésének megtapasztalásában rejlik, amelynek 

viszont előfeltétele (vagy ha úgy tetszik: eszköze) az ember önmagává redukálódása, azaz a 

mindennapok álarcaitól való megszabadulás, az önlefegyverzés aktusa. A parateatrális 

esemény konkrét célja tehát, hogy ezen álarcoktól való megszabadulás megvalósítását, és 

ennek révén a megosztottság nélküli létezés állapotához való eljutást, s az abban való létezést 

megvalósítsa. Ha a parateatrális szakasz történetiségét ebből a perspektívából gondoljuk 

végig, ez a viszonyrendszer még világosabban rajzolódik ki előttünk, hiszen tisztán látható 

benne az a „hangsúlyeltolódás”, amely a kezdeti, az önlefegyverzésre, az álarcok levetésére 

való törekvésből a későbbi, a megosztottság nélküli teljesség elérésére való törekvésbe való 

átmenetben nyilvánul meg. 

Ezzel a két megállapításunkkal lényegében teljesítettük a teoretikával kapcsolatos legelső 

kötelességünket, s levezettük és meghatároztuk az aktív kultúra jelenségének alapfogalmait, 

valamint azok egymáshoz való viszonyát. Elméleti fejtegetésünk második fejezetében tehát a 

parateatrális esemény teoretikai jellemzőire koncentrálhatunk immár. 

 

II.2. A parateatrális esemény teoretikája 

 

Mielőtt azonban megkezdenénk a parateatrális esemény teoretikai-módszertani-formai 

jellegzetességeinek részletesebb áttekintését, egy, a következőkben visszatérő, szemléletbeli 

kérdést kell tisztáznunk. Mint majd látni fogjuk, a későbbiekben, több tekintetben is bizonyos 

analógiákat fogunk használni a szegény színház és a parateatrális esemény teoretikája, 

módszertana és formai jegyei között. Prof. Kosiński viszont nyomatékosan felhívja rá a 

figyelmemet, hogy ezirányú kérdéseim úgy tűnnek számára, mint amelyek „túlzottan építenek 

olyan emberek szavaira, akik érintettek és érdekeltek abban, hogy a tevékenységet egy sajátos 

megvilágításba helyezzék. Nem azt kívánom sugallni, hogy túlértékelnék a saját munkájukat, 
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de a „szegény paraszínház” ideáját egy bizonyos mértékig egy ambivalens kísérletnek tartom, 

amely analógiát kíván vonni a ’60-as és ’70-es évek közé.”
 319

 Feltétlenül és általánosságban 

tisztáznunk kell tehát, hogy nem kívánjuk elérni azt a „bizonyos mértéket”, azaz 

semmiképpen sem szeretnénk azt sugallni, hogy a színházi korszak és a parateatrális kísérletek 

között összességében(!) bármiféle hasonlóság is fennállna, sőt ellenkezőleg, éppenséggel e 

kettő tiszta és világos elhatárolása (is) a célunk. Ugyanakkor – ahogyan az előzőekben az 

aktív kultúra, a parateatralitás és a parateatrális esemény fogalmait is a szegény színház egyes 

jelenségeiből (s nem annak egészéből) tudtuk a legvilágosabban levezetni – az egyes 

jelenségek(!) közötti analógiák a jövőben is hasznosak lehetnek számunkra, hogy a 

parateatrális esemény egyes(!) sajátosságait pontosan érthetővé tegyük. Funkciójuk tehát 

kizárólag magyarázó jellegű, és semmiféle általános azonosság vagy hasonlóság megállapítása 

vagy megalapozása nem céljuk.  

Ennek a fontos szemléletbeli kérdésnek a tisztázása után, fejezetünknek ebben a részében 

kettős feladatot kell teljesítenünk. Először is a fenti meghatározások fényében, valamint a 

történeti fejezetben elmondottak alapján meg kell világítanunk a parateatrális esemény két 

legfontosabb sajátosságát, azaz az esemény nyilvános voltát és megismételhetőségének 

kérdését, majd ezek után, a még pontosabb meghatározottság érdekében el kell határolnunk a 

paraszínházi eseményt több olyan eseménytől, amelyekkel jegyeinek félreértése alapján 

rokonítható vagy netán azonosítható lehetne. 

 

II.2.1. A parateatrális esemény nyilvános volta 

A történeti áttekintés során végigkövethettük azt a folyamatot, amelynek során a kezdetben 

meghívásra érkező vendégek köre fokozatosan kitágult, és először szelekció után, majd 

később minden szelekció nélkül válhattak résztvevővé az érdeklődők.  

A végeredménynek tekinthető események tehát minden esetben teljességgel nyilvánosak 

voltak, a szó szoros értelmében bárki számára elérhetőek, hiszen a részvételhez még 

belépőjegyet sem kellett váltani, csupán egy regisztrációra és időpont-egyeztetésre volt 

szükség, az eseményeken résztvevők számának optimalizálása érdekében. A nyilvánosság 

tényének puszta megállapításán túlmenően ez az egyik fontos sajátosság, amelyre fel kell 

figyelnünk, hiszen ez nem túl gyakori jelenség sem a színházi előadások körében, sem pedig 

általában a kulturális események körében. A belépőjegytől vagy részvételi díjtól való 
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eltekintés azonban elméleti szempontból nem csak azért fontos tényező, mert ezzel az 

esemény elérhetősége valóban teljeskörűvé vált, hanem azért is, mert alapvetően változtatta 

meg az esemény szervezőinek és animátorainak, valamint résztvevőinek relációját. Ebben a 

rendszerben ugyanis a résztvevő nem tekinthette magát „fogyasztónak”, aki a belépőjegy 

árának megfizetésével jogot szerzett valamire, amiben ezek után minden érte van, érte 

történik. A belépőjegy vagy részvételi díj eliminálása a rendszerből, bár diszkréten, de 

nagyonis erőteljesen a részvételt hangsúlyozta, azt, hogy ami történik, az nem a résztvevőért, 

hanem a résztvevő által, belőle (is) eredően, neki (is) köszönhetően történik, egyszersmind azt 

is, hogy az esemény alakulásáért maga (is) felelős. Mindennek természetesen nem feltétlenül 

kellett tudatosulnia is a résztvevőben – aminthogy általában nem is tudatosult –, a 

megváltozott relációból adódó helyzet által „sugalmazott” résztvevői státusz így is eléggé 

meghatározódott, és olyan résztvevői attitűdöt állított be, amely az esemény megvalósításának 

alapja lehetett. Annak az alapelvnek a rendkívül kifinomult formában történő megvalósulását 

fedezhetjük fel ebben a látszólag adminisztratív természetű körülményben, amelyet Grotowski 

már a kutatások kezdetekor megfogalmazott magában, s amire 1975-ben így emlékezett: 

Rátérve arra, amit én a színház elhagyásaként határozok meg: a felkészüléskor nagyon 

keveset tudtam, jószerével annyit, hogy nincs történet, nincs cselekmény, nincs valamiről vagy 

valakiről szóló mese: ez volt az egyik, amit tudtam; a másik –, hogy azoknak a kiválasztása, 

akik ebben részt vesznek, kölcsönös kell, legyen. 
320

 

Ezt az alapelvet szolgálta kezdetben a meghívott vendégek részvétele a kutatásban, majd 

később azok a beszélgetések, amelyeket például Cieślak folytatott a jelentkezőkkel, s amelyre 

Burzyński, személyes tapasztalata alapján, így emlékszik: felteszem, hogy amiről beszéltünk, 

az kevésbé volt fontos, mint ahogyan beszéltünk róla. 
321

 Nem adminisztratív formációról és 

nem is valamiféle emberbaráti vagy kultúrpolitikai szempont érvényesítéséről van tehát szó, 

hanem egy olyan döntésről, amely a parateatrális esemény lényegéhez, tartalmához szorosan 

hozzá tartozik, s amely egyben máris alapvető különbséget jelent a színházi korszak 

előadásaihoz képest. 

A nyilvánosság kérdéskörébe tartozó másik jellegzetesség első pillantásra szintén a részvétel 

teljeskörű lehetőségének biztosítását szolgálta. Ez pedig az volt, hogy az eseményre jelentkező 
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résztvevővel szemben kezdettől fogva semmiféle szakmai követelményt nem támasztottak.
322

 

Ám nem csak azért nem, mert ezzel nyilvánvalóan korlátozták volna a résztvevők körét, 

hiszen ha csupán ez lett volna a cél, kezdetben azt akár meg is tehették volna, majd e feltételek 

későbbi, fokozatos megszüntetése érthető, sőt éppenséggel még logikus is lett volna. Az, hogy 

ilyen korlátozás sohasem volt, inkább abból ered, hogy az alkotói élményben, a kreativitás 

megtapasztalásában azoknak kell részesülniük, akiknek erre egyébként, a hétköznapi 

életükben nincs lehetőségük. Azok pedig, akik játéktapasztalattal rendelkeznek, nyilvánvalóan 

nem ilyenek. Vagyis: a játéktapasztalat részvételi feltételként való alkalmazása tehát nem 

csupán leszűkítette volna a résztvevők körét, hanem az esemény lényegét hamisította volna 

meg. (Ugyanakkor a megfogalmazás: „színészi ambíciók nem szükségesek”, nem is kizáró 

formula, tehát a részvételt alkotói tapasztalattal rendelkezők számára is lehetővé teszi, 

függetlenül attól, hogy ez az alkotói tapasztalat milyen természetű.)  

A nyilvánosság kérdéskörébe tartozó harmadik – s talán a legfontosabb – sajátosság valójában 

az egyetlen feltétel, amelyet az esemény a résztvevőjével szemben támaszt, s ez az aktivitás 

elvárása. Az, hogy az eseménynek nem lehetnek „passzív résztvevői” (még a szókapcsolat is 

paradox!) azaz „megfigyelői” vagy „szemlélői”. Ennek elsődleges és nyilvánvaló oka, hogy – 

amint fentebb említettük – az eseményben lezajló folyamatok és végső soron az esemény 

egésze a résztvevők által, fizikailag is érzékelhető cselekvéseik révén valósul meg, azaz ennek 

híján nem történik semmi. Ez a probléma azonban csak a teljes passzivitás esetén jelenthetett 

volna gondot, akkor és addig, ha és ameddig minden résztvevő passzív maradna. Valójában 

tehát nem jelentett reális problémát, részint mert valószínűtlen, részint pedig, mert egy ilyen 

állapot sohasem állhat fenn huzamosabb ideig.  

Ugyanakkor az esemény lényege – a kreatív tapasztalat – olyan valami, amely csak személyes 

cselekvés útján tapasztalható meg, a mások cselekvésének megfigyelése ilyen szempontból 

tökéletesen értéktelen, hiszen a passzivitás egyben a befogadói viszony azonnali létrejöttét is 

jelenti. Ez a probléma viszont még mindig nem a legfőbb oka az aktivitás elvárásának, 

tekintve, hogy önmagában nézve ez csak a passzív egyént gátolja meg a kreatív tapasztalathoz 

való eljutásban.  

Ezeken a nyilvánvaló okokon kívül azonban volt még egy, első pillantásra talán nehezebben 

felismerhető ok is: a résztvevők „védettségének” biztosítása. Ahogyan fentebb említettük 

ugyanis, az „álarcok” levételének, az „önmagam vállalásának” aktusa mindig egyet jelent az 

                                                 
322

  Lásd a 218. lábjegyzetünket! – A.V. 



329 

 

„önlefegyverzés”, a védtelenné válás pszichikai aktusával illetve helyzetével. Ez pedig, mint 

tudjuk – hiszen hétköznapi élettapasztalataink éppen ezt bizonyítják – veszélyes dolog, 

következésképpen az egyén számára csak abban az esetben vállalható és valósítható meg, ha 

vállalása és megvalósítása teljes körűen kölcsönös. E kölcsönösség teljeskörűségének a 

biztosítása tehát kardinális kérdés az esemény szempontjából, s valójában a passzív jelenlét 

lehetőségének kizárása ezt volt hivatott biztosítani. Más kérdés, hogy ez nem sikerülhetett 

minden esetben százszázalékosan; két eseményről szóló beszámolónkban
323

 is említés történik 

olyanokról, akik – akár nem is a tudatos „csalás” szándékával, hanem a gátlásaikból eredően – 

csak látszólag teljesítik az aktivitás követelményét, azaz elméleti síkon fogalmazva azt az 

álarcot viselik, hogy levetik az álarcaikat. A beszámolókból ugyanakkor az is kiderül, hogy 

egy-egy ilyen résztvevői jelenlét már nem zavarta meg jelentősen azt az általános „pszichikai 

teret”, amely az önlefegyverzés elengedhetetlen feltétele. Ennek természetesen sok oka 

lehetett – kezdve a ténylegesen cselekvők számbeli dominanciáján vagy az impulzusokra való 

koncentráció elsődlegességén –, ám ezen okok részletezése egyrészt már elvezetne a szorosan 

vett témánktól, másrészt olyan pszichológiai és csoportlélektani ismereteket feltételezne, 

amelyekkel nem rendelkezem. Témánknál maradva tehát inkább azt kell megállapítanunk, 

hogy az aktivitás vállalása, mint a részvétel egyetlen feltétele, mind az egész esemény 

megvalósulása szempontjából, mind a résztvevő egyéni tapasztalata szempontjából döntő 

fontosságú tényező, s ugyanakkor az esemény során végbemenő, egyéni és csoportos 

folyamatoknak elengedhetetlen előfeltétele is. Továbbá egy, a színházi kutatásokkal ellentétes, 

újabb markáns különbséget is láthatunk benne. 

A parateatrális esemény nyilvánosságának kérdéskörét összefoglalva tehát világosan állnak 

előttünk azok a különbségek is, amelyek a parateatrális esemény és a színházi előadás között 

mutatkoznak, s amelyek a színész-néző kapcsolatot a résztvevők kapcsolatává alakító 

viszonyrendszerből eredően a kettőt elkülönítik egymástól. Folytatva a parateatrális esemény 

elméleti megközelítését, a továbbiakban az esemény megismételhetőségét, és ennek a színházi 

előadás megismételhetőségéhez való viszonyát vesszük szemügyre. 

 

 

                                                 
323

  Lásd a 237. és 239. lábjegyzetünket! – A.V. 



330 

 

II.2.2. A parateatrális esemény megismételhetősége 

Ebben a kérdésben egy látszólagos ellentmondással kerülünk szembe. Egyrészt leírásaink 

valamint a résztvevők cselekvéseinek véletlenszerűsége, s ennek következtében az egész 

esemény emergens volta arra a következtetésre visz bennünket, hogy a parateatrális esemény 

egyszeri és megismételhetetlen. Ugyanakkor viszont a történeti áttekintésből tudjuk, hogy 

ezeket az eseményeket rendszeresen megismételték, mi több –, mint például az a „Virrasztás” 

esetében is történt –, szinte „műsorterv szerint” előadásszerű jelleggel és rendszerességgel 

valósították meg. A látszólagos ellentmondás feloldása érdekében tehát részletesebben kell 

megvizsgálnunk, hogy mit is takar az esemény egyszerisége, és melyek azok az állandó 

jellegzetességei, amelyek a megismételhetőséget biztosítják és hordozzák. 

Az esemény emergens voltához nem férhet kétség, ha tekintetbe vesszük, hogy a mindig 

változó számú és összetételű résztvevő az esemény folyamataiban őt érő és szintén esetleges 

tartalmú és erősségű impulzusokra spontán módon reagál. Ugyanakkor viszont azt is meg kell 

állapítanunk, hogy mindez csupán az esemény „hordozó anyaga”, ahogyan azt a történeti 

részben már említettük is a „Virrasztás”, a „Hangos meditáció” és az „Emberek fája” című 

események összevetésekor. Ennek a „hordozó anyagnak” a mibenlétére és funkciójára egy 

későbbi fejezetrészben még kissé bővebben is vissztérünk majd, így jelenleg csak annyit kell 

rögzítenünk, hogy ez a „hordozó anyag” nem az esemény maga, a „hordozó anyagban” 

megjelenő események, cselekvések sora nem azonos az esemény tényleges folyamataival, 

következésképpen ennek emergens jellegét sem foghatjuk fel az esemény emergenciájaként. 

Akkor azonban, ha azt vizsgáljuk, hogy ez esetben mi is a „hordozó anyagban” végbemenő 

tényleges cselekvés, mik a valóban végbemenő folyamatok, azt találjuk, hogy az éppen az 

„álarcoktól” való megszabadulás és az ezzel együtt járó „önlefegyverzés” folyamata, az ennek 

a folyamatnak a révén végbemenő „önmagunkká válás” és végül a „teljes emberré 

redukálódás”, a „megosztottság nélküli létezés” megtapasztalása. Vagyis mindaz, amit az 

esemény lényegének tekinthetünk, és céljával valamint funkciójával hozhatunk 

összefüggésbe. Ezeket tekintve viszont éppenséggel az állandóság jelenlétét, azaz a 

megismételhetőség lehetőségét fedezhetjük fel. 

Egy magyarázó(!) analógiával élve tehát, azt mondhatjuk, hogy némiképpen hasonló a 

helyzet, mint volt a szegény színház improvizált előadásainak megismételhetőségét illetően is. 

Ott a színészi játék improvizált volta és az előadásnak azonos jelentéssel és azonos hatással 
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való megismételhetősége állt egymással látszólagos ellentmondásban, itt pedig a résztvevők 

külső cselekvéseinek emergenciája és a tényleges, belső cselekvéseik, valamint azok 

eredményének és hatásának állandósága között áll fenn ugyanez a viszony. Ebből kiindulva 

emlékeznünk kell arra is, hogy a szegény színház előadásai esetében az állandóságot és 

megismételhetőséget a színész és az előadás partitúrája biztosította, amely, „mint egy 

folyóágy” tartotta ugyanabban a mederben a spontánul mindig újra megszülető 

játékfolyamatokat. Mivel azonban a parateatrális eseménynek sem története, sem színjátéki 

értelemben vett cselekménye nincsen, valamint próbái sincsenek, amely során a résztvevők 

kialakíthatnák a maguk partitúráját – s ezek lényegi különbségek! – ennek a partitúrának a 

funkcióját nyilvánvalóan másvalaminek kell betöltenie. Ez a „másvalami” pedig nem egyéb, 

mint a parateatrális esemény egy vagy több animátora, aki saját cselekvő jelenlétével 

biztosítja, hogy az esemény minden megvalósításakor „ugyanabban a mederben” maradjon, 

azaz a folyamat minden esetben az azonos cél felé haladjon, és azonos hatást váltson ki. 

Ezesetben indifferens, hogy vajon ez minden résztvevő esetében ugyanolyan erősségű-e 

(aminthogy nyilvánvalóan nem az!), hiszen a szegény színház nézőjének esetében sem 

egyforma intenzitással valósulhatott meg az önmagával való konfrontáció, sőt még a 

hagyományos színházi előadás esetében sem gondolhatunk azonos intenzitású hatásra. S ami 

azt illeti ott még a hatás jellege, a jelentés is differenciált lehet. A valóban jelentőséggel bíró 

jellegzetesség, hogy a hatás jellege – a szegény színház esetében a néző önmagával való 

konfrontációja, a parateatrális esemény viszonylatában pedig a résztvevő „egésszé 

redukálódása” és a kreatív tapasztalat – mindig azonos. Ez az, ami megalapozza, hogy 

kimondjuk: a parateatrális esemény azonos tartalommal és azonos hatással megismételhető 

jelenség. 

 

II.2.3. A parateatrális esemény negatív meghatározása 

A parateatrális esemény két alapvető jellegzetességének vizsgálatát követően, az esemény 

jellegének pontosabb behatárolása érdekében, szerencsés azt elkülönítenünk több olyan 

jelenségtől is, amelyekkel esetleg rokonítható vagy azonosítható lenne. Egyrészt a történetiség 

okán is meg kell tennünk ezt, mivel a Laboratórium parateatrális korszakának idején ilyenfajta 

elméleti rokonítások-azonosítások valóban fel is merültek, másrészt pedig talán manapság sem 

árt, ha a legalapvetőbb félreértéseknek elejét vesszük. Abból kiindulva tehát, hogy a 

parateatrális eseményt, az eddig elmondottak alapján konstruált, szervezett és tudatosan 

lebonyolított közösségi eseménynek tekintjük, a következőkben röviden kimutatjuk a 
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kommuna jellegű eseményektől, a vallási jellegű eseményektől és a pszichikai jellegű 

közösségi eseményektől (pszichoterápiás vagy pszichodráma csoport eseményeitől) való 

különbözőségét. 

a. Elkülönítés a kommuna jellegű eseményektől 

Az a nézet, amely a parateatrális eseményt a kommunákkal rokonította, elsősorban az 1970-es 

évek első felében merült fel. Talaját adta ennek egyrészt a ’60-as években nyugaton virágzó 

hippimozgalom életformájának és életközösségeinek emléke és utóélete (amelyet 

természetesen a keleti blokk országaiban, így Lengyelországban is élénk gyanakvással és 

elítélően figyeltek), valamint az ezzel az életfelfogással összekapcsolódó természetszeretet, az 

urbánus világ elutasítása, és a természeti környezet keresése. Másrészt ugyanakkor talaját 

látszott adni az is, hogy a parateatrális kutatás első meghatározó eseménye, a „Speciális 

projekt”, szintén természeti – természetközeli környezetben, a városból kivonulva zajlott le, 

illetve az is, hogy a kezdeti kísérleteket tökéletes izolációban, még a sajtó képviselőit is 

kizárva valósították meg. A dolog tehát, természetesen, legalábbis gyanús volt a hatalom 

képviselői számára. 

Mindazonáltal a kommunával való rokonítás már akkor is badarság volt, és nélkülözött 

minden alapot. Amikor a „Speciális projekt”-en való részvétel lehetősége először nyílt meg 

kívülállók, köztük újságírók számára is, a részvétel feltételeit tisztázó tájékoztatókban ezt a 

kérdést egyértelműen megfogalmazták. 

A kívülállók általi elérhetőség lett a következő fázis. A jegyvásárlást, mint feltételt leváltotta a 

kölcsönös elfogadás és az aktív részvétel vállalásának alapelve. A több napig tartó események 

valamint a városon kívüli együttlét helyzete bizonyos, minden résztvevő által elfogadott 

követelményeken alapult. Ezek biztosították a káosz elkerülését, mivel a káosz lehetetlenné 

teszi az egyszerűség és tapintatosság megvalósulását, amely csak akkor jelenik meg, ha az 

egyén felhagy a színleléssel. Ezek a követelmények a következők voltak: a magántulajdon 

tiszteletben tartása, minden olyasminek a kizárása, ami egy családi-erotikus kommunával 

kapcsolatba hozható és az alkoholfogyasztás tilalma. 
324
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Az idézetből egyrészt tehát szószerint kiderül, hogy az esemény szervezői kizárták a 

kommuna-lét kialakulásának minden esélyét, másrészt ennek okát is megtudhatjuk belőle, 

miszerint a kommuna jelleg kialakulása meghiúsítaná az esemény céljának megvalósulását is. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a fenti kikötések érvényesítése is alapvető érdeke volt a 

szervezőknek, e kikötések megfogalmazását nem tekinthetjük tehát üres és be nem tartott 

deklarációnak. 

Végezetül azt kell még megemlítenünk, hogy nem csak az egyszeri esemény keretei között, de 

az események láncolatában is kizárható a kommunákkal való rokonság. Ennek lehetőségét 

Józef Kelera, egy 1975-ben írott, Grotowskit többek között ilyesmivel is megvádoló írásra 

adott válaszcikkében cáfolja: 

Továbbá, Ön jól tudja, hiszen tudnia kell, ha egyszer belefogott a témába, hogy Grotowski 

(…) semmiféle makroszintű társadalmi modellt nem konstruál, (…) és ha épít vagy kutat is 

bizonyos emberi kapcsolatmodelleket, azt a személyes és közvetlen kapcsolatok szintjén és 

azok által rögzített mértékben teszi (…) 
325

 

A Kerela által megválaszolt, Maciej Karpiński által írott cikk egyben át is vezet bennünket a 

következő altémánkhoz, a vallási események területéhez. 

b. Elkülönítés a vallási jellegű eseményektől 

Az 1975-ben tetőző polémiahullámnak (amely azonban még 1978-79-ben is érezhető volt) 

legfrekventáltabb témája volt a parateatrális esemény metafizikus jellegének taglalása és a 

vallási eseményekkel való rokonítása. Némelyek Grotowski „pszeudo-ideológiáját” 

emlegették, azt a vágyát, hogy egy új vallást alapítson, miközben őt magát „prófétának” 

titulálták. Mások egyenesen társadalomra károsnak tartották a kutatásokat. A polemisták 

egyike volt Maciej Karpiński is. 

(…) szokás, hogy Grotowskiról magasröptűen írnak, s az is, hogy közben a „misztika” vagy 

„misztikum”, „reveláció” stb. szavakat használják. Az a benyomásunk, hogy a 

földhözragadtabb nyelvezet messze alkalmatlan rá, hogy egy olyan ezoterikus jelenségre 

reflektáljon, amilyet Grotowski jelenleg művel. (…) Ha valaki kér valamit Grotowskitól, azt 

térdenállva kell tennie (…) 
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Ha ez a módszer népszerűbbé válna, több prófétánk lenne, mint alkotó művészünk. (…) 

Grotowski humanista követelményei valójában nemigen különböznek attól, amit már sok 

próféta meghirdetett szerte a világon; olyan próféták, mint „az évad sztárja”, Maharaj Ji 

guru. Csakhogy valójában hallgatósága és követői tudják, ki volt Grotowski azelőtt, mi 

különböztette meg mindenki mástól. És így a jelenlegi tevékenysége a korábban felhalmozott 

hírnév és tisztelet jutalékának bezsebelése, semmi egyéb. (…) 

A „színházi” forma általános keretein belüli, hitelesíthető tevékenységből az emberi 

kapcsolatoknak, találkozóknak, beszélgetéseknek, közösségi tevékenységeknek egy teljességgel 

önkényes szférájába menekül ki. Ílymódon nem új ajtókat nyit meg, hanem ellenkezőleg – a 

korábbi és újabb teljesítményének szembesülésétől, továbbá ezen új tevékenységeknek 

bármilyen esztétika kritériumai szerinti hitelesítésétől való félelmében – kihátrál a hátsó ajtón. 

Grotowski jobban szereti maga megállapítani a játékszabályokat, mert ezen az úton mindig 

megpróbálhat a legjobb lenni (…) 
326

 

Eltekintve a cikk „érvelésének” színvonalától, az írásból kiderül, hogy a vallási beállítottság, 

mint probléma, elsősorban Grotowski személyére koncentrálódik. Ami természetes is, hiszen 

az ő neve és személye az, amely a Laboratórium tevékenységét mind a színházi, mind pedig a 

parateatrális korszakban fémjelezte. Amiben tehát ezeknek a vádaskodásoknak a látszólagos 

alapját keresnünk kell, az Grotowski személyének és célkitűzéseinek szokványostól eltérő, 

mondhatni „különleges” volta. 

Ami Grotowski személyét illeti, tény, hogy beszédeiben, nyilatkozataiban előszeretettel 

használt a metafizika vagy különböző vallások szókincséből vett kifejezéseket, metaforákat, 

példákat. Az is tény, hogy igen széleskörű és korán megszerzett ismeretekkel rendelkezett a 

különböző vallásokat illetően, a kereszténység mellett ideértve a hinduizmust, a buddhizmus 

különböző irányzatait, az iszlámot és a judaizmust is. Mindez azonban legfeljebb csekélyke 

vagy rendkívül felszínes forrása lehetett az őt ért támadásoknak, ha az volt egyáltalán. Ennek 

megfelelően válaszol a több parateatrális eseményen is részt vevő, s a Laboratórium 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérő Tadeusz Burzyński Karpiński cikkére 

Grotowski vonatkozásában. 
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Ami a legfontosabb: Grotowski nem lett próféta, azzal a ténnyel ellentétben, hogy egyesek 

annak tekintik. A próféták saját igazságaikat hirdetik, avagy azokat, amelyek számukra 

„megvilágosodtak”. A próféták mindig biztosak magukban. Grotowski kutat. 
327

 

Ugyanakkor érdemes arra is figyelemmel lennünk, hogy ezek a támadások csak a parateatrális 

korszakban artikulálódtak, ami ismét a tevékenység „különlegességére” irányítja a 

figyelmünket. 

Ez a „különlegesség” pedig nem más, mint a kutatások természetének hagyományos 

terminológiával és szempontrendszerrel megragadhatatlan volta, ez világosan kiderül előző 

idézetünk utolsó szakaszából. Ami pedig ezt a bizonytalanságot és besorolhatatlanságot 

előidézi, az nem más, mint éppenséggel a kutatások „para”-jellege. Mert hiszen hogyan 

lehetne „bármilyen esztétikai kritériumot” számonkérni valamin, aminek nincsenek esztétikai 

dimenziói? Aminek jószerével még nincsenek is konkrét dimenziói? Aminek talán nem is 

lesznek, nem is lehetnek konkrét dimenziói? Ronald Grimes éppen ezt a 

„dimenzionálhatatlanságot” világítja meg egy, a „Vállalkozások hegye” kapcsán született 

írásában, amely – horribile dictu! – éppenséggel az „Egy prózai meditáció Grotowskiról, a 

zarándokról” alcímet viseli. 

Bár egy zarándok nem rendkívüli ember, rendkívüli téren halad át – köztes téren, liminális, 

küszöb-téren, határokat keresztezve egy paranormális térben van. Grotowski 

„parateatrálisnak” nevezi a saját terét. Ez para-vallási is, de bármi is van ebben a „para”-

térben, az valójában kívül esik a realitás kőbevésett határain. Ugyanakkor a „paranormális” 

nem a „természetfelettit” jelenti. A legtermészetesebbet, a legnormálisabbat jelenti, a hitelt 

érdemlően egyszerűt és közvetlent. 
328

 

A paraszínházi tehát liminális terület, para-vallási is lehet éppenséggel, amennyire para-

szociális vagy para-pszichikai is. Illetve valamennyi együttvéve is, amint tulajdonképpeni 

életünk legtöbb területe is ilyen „kevert”, egyszerre több dimenziót is egymásba olvasztó tér, 

amiért is Grimes a „legtermészetesebbnek és legnormálisabbnak” nevezi-nevezheti ezeket.  
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Hozzávéve az elmondottakhoz Kerela korábban idézett kategórikus kijelentést, mely szerint 

„Grotowski (…) semmiféle makro-szintű társadalmi modellt nem konstruál”, minden 

vallásalapítással és prófétizmussal kapcsolatos polemizálást el kell vetnünk, elismerve 

azonban, hogy a para-jellegből adódóan a vallás transzcendentalitásának jelenléte az egyes 

résztvevők(!) szemszögéből nem kizárható. Amitől viszont még korántsem tekinthető egy 

vallási szertartással való rokonságnak vagy netán egy új vallás alapítása szándékának. 

Egy kérdés vetődött fel, és – hol hangosan, hol csak suttogva – felveti, hogy vajon a 

tevékenység egy misztikus prófétálás, vagy valami vallásosnak a keresése-e. Olyan ügy ez, 

amelyet elsőként és mindenekelőtt kell figyelembe venni. Grotowski tevékenysége ezügyben 

már megtanított bennünket, hogy ne szégyelljük feltenni akár a legprovokatívabb kérdéseket is 

(…) 

Nos, az ő esetében a dolgok mások, mint egy vallási csoport esetében. Egy vallási csoport 

dinamikus reprezentációja az Igazságnak, amely a csoport meditációján keresztül jelenik meg 

és terjed szét az egész világon. A „Hegy” 
329

 viszont egy találkozás helye a csoport számára, 

amelynek tagjai önmagukhoz és egymáshoz igazodnak. A „vallásosság” valamiféle 

megjelenésével szemben, a gyakorlat az „Ünnep”-ben megfogalmazott cél szerint inkább a 

tanítás és szociálterápia bizonyos metódusaiból nő ki, mint a hit parancsolataiból. (…) 

Az etikai üzenet a diagnózisra korlátozódik, szándéka pedig, hogy a figyelmet arra irányitsa, 

ami az ember ma. (…) 

Egy elbűvölő elképzelés születésének vagyunk tanúi az életről, – szentről, nem-szentről – 

vallásosról,  nem-vallásosról –, és egy társadalmi tevékenységről… 
330

 

Miután tehát cáfoltuk a Grotowski „prófétálásával” és vallásalapítási szándékaival kapcsolatos 

korabeli hiedelmeket, és megvilágítottuk parateatrális esemény „para”-jellegéből adódó 

liminalitását is, amely a vallási eseménnyel való rokoníthatóságának látszólag alapot adott, a 

vallási eseménytől való megkülönböztetését befejezettnek tekinthetjük. 

c. A parateatrális esemény pszichikai differenciáltsága 

Ha a jelen fejezetünknek, a korábbiak folytatásaként az „Elkülönítés a pszichoterápiától” 

címet adnánk, erősen leegyszerűsítenénk a kérdéskört, és a különbségtételt lényegében 
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egyetlen mondattal is elintézhetnénk. Az eddig elmondottak ugyanis, részleteikben és 

egészében is azt feltételezik és támasztják alá, hogy a parateatrélis események mentálhigiénés 

szempontból, hétköznapi értelemben véve egészséges emberek számára szerveződtek és 

valósultak meg, tehát a terápiás jellegű pszichológiai vagy pszichiátriai jellegű eseményhez 

(csoportterápia, pszichodráma terápia, stb.) semmi közük nincsen. Ugyanakkor ez azért lenne 

erős leegyszerűsítése a kérdésnek, mert teljesen nyilvánvaló, hogy a parateatrális esemény 

kisebb-nagyobb mértékben bár, de mindenképpen pszichikai természetű hatást gyakorol a 

résztvevőjére, amelyet az eseményt meghatározó sajátosságok vizsgálatakor semmiképpen 

sem hagyhatunk figyelmen kívül. Ezért a kérdést ennek a pszichikai hatásnak a differenciált 

vizsgálatával kell megközelítenünk. 

Azt már korábban, az aktív kultúra céljainak és funkciójának meghatározásakor 

megállapítottuk, hogy az a kultúrával csak passzív viszonyban lévő tömegek számára kíván 

alkalmat teremteni a kreatív tapasztalat élményére, a parateatralitás meghatározásakor pedig 

részleteztük, hogy ezt a kreatív tapasztalatot a résztvevő spontán cselekvései révén létrejövő 

„egésszé redukálódás” folyamata által teszi lehetővé. Vagyis egy lelki természetű, társadalmi 

méretekben jelen lévő hiátust igyekszik (újra) kitölteni, azaz mentálhigiénés természetű 

feladatot vállal. Ezt a feladatot a parateatrális esemény pedig oly módon valósítja meg, hogy 

inspirációjával és a speciális feltételek megteremtésével hozzásegíti résztvevőjét a hétköznapi 

„álarcai” levetéséhez, önmaga lényegének felismeréséhez és vállalásához, a másokkal való 

kapcsolatteremtés és -tartás kölcsönösen harmonikus lehetőségéhez, valamint a megosztottság 

nélküli létezés élményéhez. Jelen esetben azonban nem mindennek „hogyanját” kell vizsgálat 

alá vennünk – ez majd a következő, szerkezeti-módszertani fejezetrészünk feladata lesz –, 

hanem azokat a pszichikai természetű kérdéseket, amelyeket a parateatrális esemény fentebb 

említett sajátosságai felvetnek. Ez pedig egyrészt a résztvevőnek a hétköznapi viszonyok közé 

való „visszatérése” kérdésének, másrészt pedig annak megválaszolását jelenti, hogy nem 

válik, nem válhat-e a parateatrális esemény a hétköznapokból való kimenekülés eszközévé, 

azaz egyfajta „narkotikummá”?  

Lehetséges, hogy az olyan művészek számára, mint Brook, Barba és Gregory, a parateatrális 

tapasztalatok nagy lehetőséget jelentenek arra, hogy új ösvényeket találjanak a saját 

munkájukban; új felfedezések esélyeit, amelyeknek nagy hasznát veszik a hosszútávú színházi 

munkájukban, különösen a színház verbalitásától való elszakadást illetően. Ám mit várhatnak 

azok, akik egyszerű résztvevőként jönnek? (…) A parateatrális találkozók megéreztetik velük 
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az izmaikat, az erőfeszítés okozta fájdalmat, testük érzetét, ahogyan egy atléta érzi a verseny 

után. Van ebben egyfajta boldogság, a fizikai teljesítmény öröme és a kimerültség öröme is. S 

ez nem minden. Az életre való legteljesebb és költői rálátással is párosul ez, a világnak szóló 

és csodálatosan megfogalmazódott üzenettel. A parateatrális találkozó eljuttatja a résztvevőit 

a spirituális diadalmámor, az extázis, a transz állapotába, és egy, a résztvevők által itt és most 

alkotott rítusban való részvételhez. 

Azok a tizennyolc évesek, akik abban a sokaságban és homályos teremben izzadnak és 

járkálnak egy játékmackót, mint totemet követve, újra és újra énekelve egy vallásos psalmust, 

amelynek szavait nem is értik… vajon ők mindezt egyedülálló és egyszeri lehetőségnek fogják 

majd fel? Nem zárják-e be magukat ebbe az eufórikus narkózisba a világ megértésének útja 

elől, azelől, hogy a saját helyüket megtalálják abban, és hogy folytonosan döntéseket 

hozzanak? 

Betölti-e a parateatralitás az ember ürességét? Hozzájárulnak-e az ezekben a közösségekben 

végzett cselekvések és szerzett tapasztalatok, hogy a résztvevők megkapják az emberi közösség 

szellemiségét, azét az emberi közösségét, amelyben majd találják magukat később, hogy 

normálisan dolgozzanak, tanuljanak, éljenek benne? Sok kérdés van még, amely 

megválaszolatlan maradt. 
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Első pillantásra is látható, hogy ez a kérdés szorosan összefügg a hétköznapokba való 

visszatérés kérdésével, amennyiben a „narkotikummá” válás csak abban az esetben 

következhet be, ha a hétköznapi viszonyok közé való visszatéréshez valamiféle hiányérzet 

kapcsolódik; egy olyan elégtelenségérzet, amelytől a megszabadulást csak az eseményhez 

való visszatérés biztosíthatja, s így egy sajátos függőség alakul ki a résztvevő és az esemény 

között. Azt látjuk, hogy ez a kérdés Grotowskiban is felmerült, még jóval a cikk írása előtt, 

már az „Ünnep” szövegének megszületése időszakában. 

Felfegyverzi-e újra magát az ember, miután elvégezte a testi őszinteség aktusát, miután 

fegyvertelenné vált abban a találkozásban, amelyről az imént szó volt, akkor tehát, amikor, 

mondhatnók, visszatér a hétköznapi életbe? Ha meg akarjuk közelíteni, ami „lehetetlen”, 

valamiképp realistának kell lennünk. Megengedheti-e egy ember magának, hogy az életben 

egyáltalán ne rejtőzködjön? Az a jó, ha nem rejtőzünk el, de nem nehéz elképzelnünk azt a 

helyzetet, amelyben lemondunk az elrejtőzés minden lehetőségéről, míg a többiek ezt nem 
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teszik meg… Ezt a dolgot nem lehet másképp elkezdeni, csak ha teremtünk hozzá egy 

különleges helyet; igen, úgy vélem, égető szükséglet, hogy legyenek olyan helyek, ahol nem 

kell elrejtenünk magunkat egymás elől, ahol tehát olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, 

minden lehetséges értelemben. Vagy zsákutca lenne: más élet itt – más élet ott? Nem, 

meggyőződésem, hogy ami odabenn, azon a helyen történik, amelyről beszéltem, előbb-utóbb 

ki is jut onnan, kiszivárog, egy kis lyukon, résen át, a maga módján. Az a lényeg tehát, hogy 

kezdjük el, bárhol, bármikor; kell hozzá egy hely, az bizonyos, ott elkezdhetjük, minden 

rendben, a többi meg… 
332

 

…a többi meg kiderült. Az eseményekről szóló beszámolók, visszaemlékezések záró 

szakaszaiban írottak alátámasztják,
333

 és személyes tapasztalataim is megerősítik, hogy az 

„Ünnep”-ben Grotowski által még „zsákutcának” feltételezett lehetőség egyik változata 

következett be: más élet itt és más élet ott. Ám attól, hogy ezt tényként elfogadjuk, a kérdés 

még kérdés marad: mi történik valójában a hétköznapokba való visszatéréskor? 

Ismét egy, a színházi kutatások tapasztalataival való analógia szolgálhat magyarázatul. A 

parateatrális esemény résztvevője, a hétköznapokba való visszatérés alkalmával ugyanis, 

mondhatni, éppen olyan helyzetbe kerül, mint a szegény színház szent színésze az önfeltárás 

aktusa után. Más célok megvalósítása érdekében és eltérő kontextusban ugyan, de mindkettő 

ugyanazt az aktust cselekszi meg és éli át: a hétköznapi álarcaitól való megszabadulást, az 

önbevallás és önlefegyverzés aktusát, amely után a „szent színésznek” éppen úgy vissza kell 

zökkenie a hétköznapok világába, mint a parateatrális esemény résztvevőjének. Az analógia 

világos, következésképpen itt a parateatrális esemény résztvevője viszonylatában – 

természetesen a parateatralitásra vonatkoztatva(!) – hasonló a megoldás, mint amit ott a „szent 

színész” mentálhigiénés viszonylatainak összefüggésében mondottunk:  

Ha csak felületesen kötelezzük el magunkat ebben a feltáró és analizáló folyamatban – amely 

nagy művészi hatást tud teremteni –, azaz, ha megtartjuk a hazugságok mindennapi álarcát, 

akkor valóban tapasztalhatjuk, hogy a maszk és önmagunk között konfliktus jön létre. De ha a 

folyamatban egészen extrém határokig veszünk részt, utána már nyugodt lélekkel tehetjük 

vissza a maszkunkat, hiszen tudjuk már, mire szolgál, és azt is, hogy mi van mögötte. Ez 
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pedig a bennünk rejlő pozitívum megerősítése, nem pedig a negatívumoké, nem a 

legszegényebb, hanem a leggazdagabb dologé. Majdnem ugyanúgy vezet el a komplexusok 

alóli felszabaduláshoz, mint egy pszichoanalitikai terápia. (… ) 
334

 

Vagyis a résztvevő az önmagával való találkozás és saját teljességének megtapasztalása után 

egy emberi többlettel, megerősödve tér vissza a hétköznapokba. Ott természetesen (ismét) más 

életet él, mint a parateatralitás körülményei között, ám a Grotowski által „zsákutcának” 

feltételezett kettősség mégsem zsákutca. A „más élet itt – más élet ott” formula ugyanis már 

nem csak a hétköznapi és parateatrális körülmények és életvitelkülönbségek 

konfrontálódásaként fogható fel csupán, hanem a hétköznapok életvitelének „másságaként” is 

értelmeződik egyben, jelölve azt a különbséget is, amely a résztvevőnek az eseményen való 

részvétele előtti és utáni hétköznapi életvitelében bekövetkezett. Amiről Burzyński vagy 

mások is beszámolnak, amit magam is megtapasztaltam… Amivel a parateatrális esemény 

betölti funkcióját. 

Ezzel a megállapításunkkal nem csak a parateatrális esemény pszichikai vonatkozásai 

elemzésének értünk a végére, hanem általánosságban összefoglaltuk mindazon sajátosságokat, 

amelyek a parateatrális eseményt jellemzik és más, hasonló jelenségektől elkülönítik. Azt 

pedig már korábban tisztáztuk, hogy nem színjátéki jelenségről van szó, hanem egy társadalmi 

funkció betöltéséről. Erre azonban összegzésünkben nem árt újra felhívni a figyelmet 

tekintettel arra, hogy e funkció betöltése mégiscsak a színjáték technikai eszköze, az emberi 

cselekvés által valósul meg. Ennek következtében jegyzi meg Margaret Croyden is, hogy az 

eseménynek akár esztétikai dimenziói is lehetnek.
335

 Ennek köszönhető, hogy a 

Laboratóriumot – 1975-ös névváltoztatása ellenére, amikor is hivatalos nevéből kimaradtak a 

színházra és színészetre utaló szavak – továbbra is „Laboratóriumszínházként” emlegették és 

ebből ered az is, hogy munkásságával továbbra is színházi fórumok, színháztudományi 

konferenciák foglalkoztak. Folyamatosan kísért tehát annak a lehetősége, hogy a parateatrális 

esemény a színházi eseménnyel rokonítódik. Talán éppen ez a lehetőség az, amely prof. 

Kosiński figyelmeztetését is motiválta. A parateatrális esemény sajátosságainak áttekintése 

végén, a Burzyński és Grotowski által mondottak visszaidézésével,
336

 különítsük el hát még 

egyszer e kettőt, és tegyük világossá a parateatrális tevékenység társadalmi funkcionalitásának 

elsőbbségét és újszerűségét a (színház)művészeti vonatkozással szemben: 
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Mit jelent az, hogy „a kulturális kutatás intézetének” (amelyet hagyományosan, mint 

Laboratóriumszínházat ismerünk) tevékenysége most egy parateatrális jelleget kapott? Egy 

időben ez a kérdés sok félreértést okozott a kritikusok között, és teljességgel értelmetlen 

vitákat eredményezett a verbális definícióval kapcsolatban. Valójában pedig nem az a kérdés, 

hogy ezen vagy azon a néven nevezünk-e valamit. Az alkotói jelenségek által előidézett 

szociális visszahatás szempontjából a fontos az, hogy – ámbár innovatívan, de – a 

hagyományos tárgykörön belül maradva beszélünk-e a tevékenységekről, vagy az alkotói 

aktivitás egy új fajtája születésének vagyunk-e tanúi. Úgy tűnik, hogy a Laboratórium 

tevékenységének esetében az utóbbi az igaz. 
337

 

Az aktív kultúra és a parateatralitás fogalmának tisztázásával, a kettő viszonyának 

tisztázásával, valamint a parateatrális esemény alapvető sajátosságainak áttekintésével 

elegendően meghatároztuk tehát azt az új kulturális jelenséget, amelyet a Laboratórium 

színház utáni szakaszának kutatásai létrehoztak. Ez a meghatározottság lehetővé teszi tehát 

immár, hogy a jelenséget további elemzésünk tárgyává tegyük, és a következőkben azt 

vizsgáljuk meg, hogy milyen módon és milyen formában tölti be funkcióját a parateatrális 

esemény. 

 

II.3. A parateatrális esemény szerkezeti és módszertani kérdései 

 

A szerkezeti-módszertani vizsgálódásunkat több tényező is megnehezíti. Legelsősorban az, 

hogy a parateatrális kutatások messze nem olyan következetes és tudatos kutatás-metodika 

szerint zajlottak le, mint a szegény színház esetében azt tapasztalhattuk. A színházi kutatások 

– legalábbis a második szakaszra jellemzően – ugyanis egységes irányultsággal, és tárgyra, a 

színházi szertartásra és a színész munkájára való „rászűkülő” tendenciával rendelkeztek. Ezzel 

szemben viszont a parateatrális korszak inkább egységes kiindulóponttal kezdődött el, amely a 

„Speciális projekt”-ben realizálódott, majd ettől kezdve – már magának a „Speciális projekt” 

változatainak létrejöttével – egyre inkább differenciálódott és „széttartó” tendenciákkal zajlott 

le. Ezt a bővülő kutatási kört még az is tovább bonyolította, hogy a különböző, a történeti 

részben részletesebben ismertetett okokból eredően, a ténylegesen parateatrális természetű 
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kutatás mellett, azzal párhuzamosan olyan tevékenységek is zajlottak, amelyek csak laza 

kapcsolatban álltak a fő kutatási területtel, vagy éppenséggel semmiféle kapcsolatban sem 

voltak azzal. Végül pedig az is problematikussá teszi az egyértelmű áttekintést, hogy a 

folyamat egy hármas végeredményhez vezetett, amelyet „Virrasztás” a „Hangos meditáció” és 

az „Emberek fája” című projektekben jelölhetünk meg. S ebben a tényben nem is elsősorban a 

hármasság ténye a problematikus, mivel már az események ismertetésekor kimutattuk, hogy e 

három „végpont” lényegét tekintve azonos jellemzőkkel bír, hanem az, hogy a három esemény 

egyike, a „Virrasztás” egy lényegében félbeszakadt eseményláncolat első eleme lett volna, 

ami azonban sohasem valósult meg, így a „Virrasztás”-t lényegében ezen eseményláncolat 

torzójaként kell végpontnak elfogadnunk. 

A parateatrális kutatás e lényegesen összetettebb folyamata és végeredménye(i) mellett 

megnehezíti a helyzetünket az is, hogy míg a színházi kutatások teoretikája és módszertana, 

szinte a folyamattal párhuzamosan, meglehetősen jól dokumentálódott, addig a parateatrális 

korszakból jószerével, pillanatnyilag csak egyetlen ilyen dokumentum áll a rendelkezésünkre. 

Annak a Grotowski-beszédnek a részlete ez, amelyet a „Virrasztás”-ról készült film 

bemutatóján mondott el, s amelyet mi is ismertettünk a történeti részben. Ami esetleg még a 

szerkezeti-módszertani kérdésekkel kapcsolatosan a Grotowski Institute archívumában 

megtalálható, az Dariusz Kosiński hozzám írott első levelének tanúsága szerint még 

feldolgozatlan. Így maradnak még a visszaemlékezésekből, beszámolókból, nyilatkozatokból 

kihüvelyezhető utalások és támpontok, amelyek nagyrésze a történeti részben szándékos 

bőséggel ismertetetten áll rendelkezésünkre. 

Mindez azonban összességében nem kevés, és ahhoz legalábbis elegendő, hogy a parateatrális 

esemény metodikájának kulcskérdéseit – az improvizáció, a spontaneitás és fegyelem, 

valamint a negatív út elvének jelenlétét – megvilágíthassuk, illetve hogy kitérjünk az esemény 

központi alakjának (alakjainak) az animátornak (animátor-csoportnak) módszertani szerepére 

is. 

 

II.3.1. Az improvizációval kapcsolatos megállapítások 

A történeti részben ismertetett eseményleírásból kitűnik, hogy a parateatrális eseményeknek 

az improvizáció nem csupán meghatározó, hanem kizárólagos cselekvési formája. Legalábbis 

ez az összkép bontakozik ki az idézettek alapján. Ahhoz azonban, hogy ezt metodikai 
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érvénnyel is megállapíthassuk, közelebbről is meg kell vizsgálnunk az improvizáció szerepét 

az esemény résztvevőjében végbemenő, valamint a közösen végzett tevékenységből eredő 

folyamatokban.  

Az egyén szempontjából az improvizáció kizárólagossága szinte természetes is, hiszen az 

„álarcok” elvetése nem képzelhető el másként, mint a résztvevő megfontolásoktól mentes, 

azonnali cselekvése útján. Ha viszont nem a folyamat végeredményét, az egyénnek „önmagára 

redukált állapotát”, hanem magát az ehhez vezető folyamatot tekintjük, abban két alapvető 

összetevőt fedezhetünk fel. Ezek: a résztvevő cselekvéseinek a megfontolásoktól való 

fokozatos megtisztulása és cselekvésfolyammá szervülése. Az esemény szerkezetét illetően 

tehát azt mondhatjuk, hogy a folyamat egyik legfontosabb, de mindenképpen kezdeti szakasza 

az, amelyben egyrészt a résztvevők cselekvései megfontolások nélküli, tiszta reakciókká 

válnak, másrészt pedig egyszeri, majd töredezett reagálásokból stabilan fennálló folyamattá 

válik. Az egyén szempontjából ehhez a kettős átalakuláshoz csupán azt kell hozzátennünk, 

hogy a résztvevőben ez a kettős folyamat valójában nem bontható fel egyik vagy másik 

összetevőjére, s hogy egyéne-helyzete válogatja, mikor melyik válik dominánsabbá az 

egységükön belül. Ha tehát a résztvevőnek, mint önmagában lévő személynek a relációjában 

vizsgáljuk az improvizáció kérdését, a cselekvéseknek megfontolások nélkülivé válását és 

folyamatosságát jelölhetjük meg az improvizáció metodikai céljaként. 

Ha viszont tekintetbe vesszük azt is, hogy a résztvevőnek ez az egyéni cselekvése ugyanakkor 

más jelenlévők viszonylatában zajlik, a kapcsolatok területére érkezünk. Ebben a tekintetben 

is azt állapíthatjuk meg, hogy a kapcsolat minden fázisának – létrejöttének, folyamatának és 

megszűnésének – kizárólagos építője az egyének közös improvizációja. Törvényszerűen van 

ez így, hiszen a kapcsolat létrejötte a „kezdeményező” akció, majd az arra érkező reakció és 

az arra viszont érkező válaszreakció folytán valósul meg, azaz feltételezi az impulzusoknak 

azt a szabad és azonnali áramlását, amelyet az imént, az egyén szempontjából éppen a 

megfontolások hiányával és a folyamatossággal jellemeztünk. Ugyanez igaz a kapcsolat 

folyamatára nézve is, amely mindaddig fennáll, amíg a kapcsolatban résztvevő feleknek a 

feléjük érkező impulzusok reagálható és reagálandó inspirációt jelentenek, s megszűnik (de 

legalábbis formálissá válik, „kiüresedik” és elhal), ha az impulzusáramlás megtörik, vagy 

elveszíti inspiratív jellegét (például a változatlanságban, ismétlés folytán, stb.) A kapcsolatba 

lépő vagy kapcsolatban lévő egyén szempontjából tehát döntő tényező az improvizáció 

folyamatos megvalósítása. Az esemény szerkezetének tekintetében pedig azt mondhatjuk, 

hogy az egyéni improvizációknak kapcsolatokká és közös improvizációvá alakulása már az 
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eseményegésznek egy előrehaladottabb stádiumát, magasabb szinten való megvalósulását 

jelenti. Természetesen a most mondottakhoz is hozzá kell tennünk, hogy mindez a valós 

folyamatok leírhatóvá egyszerűsített, „laboratóriumi modellje” csupán, és pusztán az elméleti 

megvilágítás érdekében élhetünk vele. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az improvizáció mind az egyénben és egyén által történő 

folyamatoknak, mind pedig az egyének közötti folyamatoknak kizárólagos megvalósulási 

lehetősége, azaz az improvizáció a parateatrális esemény legfontosabb metodikai eleme. 

Az improvizáció kiemelt fontosságának kimondásakor viszont nehéz lenne nem észrevennünk 

azt a párhuzamot, amely a szegény színház „szent színészének” munkája és a parateatrális 

esemény résztvevőjének tevékenysége között mutatkozik. Azt is mondhatnánk, hogy a kettő 

között a különbség „mindössze” annyi, hogy míg a „szent színész”, az előadás kezdetének 

pillanatában már birtokában van az improvizáció képességének, addig a parateatrális esemény 

résztvevőjének ehhez a képességhez az esemény során kell eljutnia, és éppenséggel e képesség 

megszerzése és „birtoklása”, használata adja az „önmagára redukálódás”, a megosztottság 

nélküli létezés és a kreatív tapasztalat élményét. Ez egy jelentős különbség, és igaz is, ám a 

különbség mégsem csak ennyi. Mert döntő különbséget jelent a kétféle improvizáció között az 

is, hogy míg a „szent színész” önbevallása (azaz álarcainak levétele) egy meghatározott cél 

érdekében történik és egy színpadi alakban realizálódik, a parateatrális esemény résztvevője 

esetében az álarclevétel nem egy cél érdekében valósul meg, hanem maga válik céllá, és 

önmaga megvalósulásában realizálódik. Az analógia tehát ismét csak magyarázó párhuzam 

csupán, és semmi esetre sem azonosság, s ebben egyébként a színjátékot és a parateatrális 

eseményt elkülönítő újabb, korábban nem említett jellegzetességet is felismerhetünk. Ha tehát 

egészen pontasak kívánunk lenni, a kétféle improvizációt ugyanúgy meg kell különböztetnünk 

és más szavakkal kell jelölnünk, amint tettük azt a színházi korszak tárgyalásakor az 

improvizáció és a rögtönzés vonatkozásában. Tehát ezen eltérő minőség jelölése érdekében a 

parateatrális esemény résztvevőjének improvizációját ezek után spontán cselekvésként fogjuk 

említeni, míg az improvizáció szót megtartjuk a „szent színész” ettől eltérő cselekvésének 

jelölésére. 
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II.3.2. A spontaneitás és fegyelem dialektikájának érvényesülése a 

parateatrális eseményben 

Ahogyan az előző fejezetrészben megállapítottuk, a parateatrális esemény kizárólagos 

megvalósulási lehetősége a spontán emberi tevékenységben van. Ez metodikai szempontból 

ugyanúgy felveti a fegyelem kérdését, amint felvetődött az a színházi korszakban a „szent 

színész” improvizációjával kapcsolatban is. A kérdést tehát ismét egy, a szegény színház és a 

parateatrális esemény metodikája közötti párhuzammal tehetjük érthetővé, s ez az analógia 

nagyban meg is könnyíti a dolgunkat. Eltekinthetünk ugyanis attól, hogy újra elemezzük, 

hogyan egészíti ki egymást e két, egymásnak látszólag ellentmondó metodikai tényező, hiszen 

a „szent színész” munkájának elemzésekor ezt már kellőképpen megvilágítottuk. Ezúttal tehát 

elegendő csupán visszautalnunk az ott elmondottakra, hogy a látszólagos ellentmondást 

feloldottnak, a két metodikai tényezőt pedig egymást feltételezőnek tekinthessük. Így a 

továbbiakban figyelmünket arra koncentrálhatjuk, hogy a korábban tárgyalt színészmetodikai 

törvényszerűség milyen analógia révén érvényesül a parateatrális esemény résztvevőinek 

viszonylatában. 

A parateatrális tapasztalat keretei között a tevékenység – hozzávetőlegesen mondva – az 

emberi lények közötti impulzuscserében vagy az ember és a természeti környezet között valósul 

meg. Ám ebben az esetben sem mondhatjuk azt, hogy az életünk jelenségei nem rendelkeznek 

struktúrákkal. Amikor egy vitális pontot érintünk, ahol az élet forrásai kiáradnak az ember 

bensőjéből, akkor (ellentétben a ténnyel, hogy ezen a ponton semmi sem lehet tudatosan 

megkomponált) amit teszünk, s ahogyan tesszük, az különösen harmonikussá, vagy 

pontosabban szólva, precízen strulturálttá tesz bennünket. A káosz kizárt. Az improvizált 

tevékenység különösen pontos és részletes körforgásán való áthatolás után, egy annak minden 

sajátja feletti struktúra születik meg. Nem tudjuk pontosan hogyan, de a gyakorlatban ez 

gyakran történik meg: nincsenek kaotikus vagy mechanikusan ismétlődő gesztusok, helyette ez 

a struktúra lélegzik, az élő biológiai szövet lüktet, egy organikus mozgás jön létre, vagy egy 

organikus nyugalom áll be. Ez az, amit mi „spontán létezésnek” nevezhetünk. 
338

 

Amit elsődlegesen meg kell állapítanunk az idézet kapcsán, hogy ez a spontaneitás és 

fegyelem kettősségéből születő harmónia tehát a parateatrális esemény folyamatában is létező 

jelenség, mi több, olyan valami, amely az esemény megvalósulásának előfeltétele és 
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eredménye is egyben. Előfeltétele, mert nem kérdés, hogy a káosz – a harmónia nélküliség 

(amely nem feltétlenül jelent fejetlenséget) – elkerülésének egyetlen lehetősége ennek a 

harmóniának a kialakulása. Azért az egyetlen, mert a másik lehetőséget erre a 

megtervezettség, a struktúra előzetes kialakítása kínálná, az pedig eleve kizárná a 

spontaneitást, mint célt és követelményt. Ugyanakkor eredménye is, mivel ennek a 

harmóniának a tapasztalata – annak megélése, hogy az egyén teljességgel szabad cselekvése 

révén, azonos szabadsággal cselekvő egyének csoportja harmonikus egészének válhat részévé, 

sőt, hogy ezt a harmonikus egészt éppen elemeinek teljes szabadsága hozza létre – a 

parateatrális esemény céljának, a kreatív tapasztalatnak meghatározóan fontos összetevője, 

mondhatni, legfontosabb élménye. A spontaneitás és fegyelem dialektikájának érvényesülése 

tehát ugyanolyan lényegi eleme a parateatrális eseménynek, mint a szegény színház „szent 

színésze” munkájának volt. 

Másrészt viszont Flaszen szavai 
339

 azt sugallják, hogy a spontaneitás és fegyelem dialektikája 

mintegy „magától” jön létre, azaz automatikusan bekövetkező jelenség. Ez pedig akkor is 

némi magyarázatra és kiegészítésre szorul, ha a megállapítás a résztvevő élményének 

perspektívájából egyébként vitathatatlanul helytálló. Ez az élmény ugyanis valóban abban áll, 

hogy ez a harmónia egyszercsak „lesz”, kialakul, anélkül, hogy a résztvevő(k)nek a létrejötte 

érdekében bármi céltudatosat(!) kellene tennie. Minden bizonnyal ebben rejlik a 

varázslatossága, élményének mély és hosszantartó volta.  

Ha viszont a jelenséget nem a résztvevői élmény felől, hanem metodikai szempontból 

közelítjük meg, keresnünk kell és meg kell találnunk azt az okot vagy azokat az okokat, 

amelyek e harmónia létrejöttéhez vezetnek. Ebben az esetben pedig ugyanoda érkezünk meg, 

ahová az improvizáció és a spontán cselekvés viszonyának vizsgálatakor is jutottunk: a „szent 

színész”, az önmaga pszichofizikális fejlesztésének köszönhetően, munkája során már 

birtokában van e dialektika érvényesítését szolgáló képességnek, hiszen az része 

improvizációs metodikájának, míg a parateatrális esemény résztvevője ezzel szemben az 

esemény során jut ennek birtokába, s éppenséggel e jelenség megtapasztalása az, ami az 

esemény élményét jelenti számára. Ami a „szent színész” számára metodikai „eszköz” 

valamely cél (a színpadi alak megalkotása) megvalósítására, az a résztvevő számára egyfelől 

cél, másfelől pedig a cél elérésének eszköze is egyben. Azt mondhatjuk tehát, hogy – azonos 
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sajátosságaik révén – az improvizáció/spontán cselekvés valamint a spontaneitás és fegyelem 

dialektikája egyaránt szorosan összetartozó és egymással kölcsönhatásban álló jelenségek 

mind a színészi tevékenység, mind pedig a parateatrális esemény résztvevőjének tevékenysége 

esetében. A lényegi különbséget tehát a szegény színház „partitúraként” említett szervező elve 

és a parateatrális esemény „szervező eleme” között abban láthatjuk, hogy a szerep- és előadás-

partitúra pszichofizikai jellegével szemben, a parateatrális esemény „szervező elemét” (a 

parateatrális esemény pszichikai sajátosságai után itt már ismételten) az esemény animátorával 

illetve animátor-csoportjával kell azonosítanunk. Mert, bár mindkettő arra hivatott, hogy az 

improvizációban/spontán cselekvésben a spontaneitás és fegyelem dialektikáját érvényre 

juttassa, az első esetben ez egy belső struktúra eredménye, az utóbbiban erről egy személy 

vagy csoport gondoskodik.  Azaz egy (vagy több) jelenévő személy által valósul meg, 

aki(k)nek cselekvő jelenléte nem csupán inspirálja a résztvevők tevékenységének 

megindulását és fejlődését, hanem egyszersmind szabályozza is, „mederben is tartja” azt, 

amint teszi a színész illetve az előadás partitúrája a színjátéki munka esetén. 

Ezzel a megállapítással azonban már a parateatrális esemény animátorának metodikai 

funkciójához érkeztünk, amelynek további részletezését hamarosan folytatni is fogjuk. Előbb 

azonban – még az eseménynek, mint egésznek a metodikájánál maradva – egy harmadik 

fontos metodikai elemre kell kitérnünk. A spontaneitás és fegyelem dialektikájának 

érvényesülését taglaló fejezetrészünket tehát azzal az összefoglaló megállapítással zárjuk le, 

hogy ez a színházi kutatásokban gyökerező alapelv – merőben eltérő kontextusban ugyan, de 

– lényegileg sajátja a parateatrális esemény metodikájának is, továbbá, hogy az 

improvizáció/spontán cselekvés metodikájával összefüggésben (kölcsönhatásban) valósul 

meg, a parateatrális esemény „szervező elemének”, azaz animátor cselekvő jelenlétének 

szabályzó jellege által. 

 

II.3.3. A negatív út elvének érvényesülése a parateatrális eseményben 

A negatív út elvének érvényesülését elsősorban nem a parateatrális eseményben önmagában 

fedezhetjük fel a legkönnyebben, hanem a parateatrális korszak kutatásainak folyamatában, 

általánosságban. Tekintettel tehát arra, hogy ez talán az egyetlen olyan sajátossága a 

kísérletsorozatnak, amely kimutatható koherenciát ad a kutatások egyébként egyre 

szerteágazóbb folyamatának, egy gondolatmenet erejéig érdemes kitérnünk rá, mint 

általánosan jellemző sajátosságra is. Ha ugyanis összevetjük az általunk „végeredménynek” 
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tekintett eseményeket – a „Virrasztás”-t, a „Hangos meditáció”-t és az „Emberek fájá”-t – a 

parateatrális korszakot megnyitó „Speciális projekt”-tel, első pillantásra is észrevehető az 

óriási különbség, amely a kezdeti, előkészített-preparált természeti környezetet a zárt térben 

zajló, és semmiféle kelléket vagy más eszközt nem használó események között fennáll. Nem 

megfeledkezve tehát prof. Kosiński figyelmeztetéséről, nem egy általános analógia 

érvényével, hanem csupán a redukálódás jelenségének kontextusában, ezt a letisztulási 

folyamatot nem lehet nem észrevennünk. Annál is inkább, mert erre több forrás is tényszerűen 

hívja fel a figyelmet. Elsőként lássuk Ludwik Flaszen visszaemlékezését egy, a Velencei 

Biennálén, 1975 őszén történt eseményre: 

Én a magam „Hangos meditációját” vezettem egy csodálatos narancsligetben, Giardiniben.  

(…) Egy napon úgy esett, hogy a motorcsónakra, amely minden nap Giardinibe vitt, 

ugyanakkor volt szüksége a San Giacomo nel Paludéban dolgozó csoportnak is. (…) Amint az 

ütött-kopott vaporettóval utaztam, egy másik motorcsónakot pillantottam meg, néhány fiatallal 

a fedélzetén, az egyik mólónál kikötve. A fiatalok énekeltek, egyikük, egy lány gitározott. Az 

úticél: Special project, Holiday, Święto. 

Büszkén gondoltam: az én „Hangos meditációmban” nincsen gitár – csak emberi hang. Ez az 

én „szegény paraszínházam” – a másik, a brzezinkai „gazdag paraszínház”. Régóta vitáztam 

már Grotowskival azon, hogy valójában az ő „szegény” kísérletei pazar természetet, eget és 

földet igényelnek díszletükként. Nem lenne elég néhány ember egy zárt teremben ahhoz, hogy 

egy rendkívüli utazást tegyen az elmondhatatlanba? Azt gondolom, hogy a fájdalmas 

bicegésem nagyban hozzájárult egy a Legvégső Tapasztalathoz vezető szűkebb ösvény 

kikövezéséhez. 
340

 

Mivel nem ennyire személyes, hanem tárgyilagosabb hangú megnyilatkozás, továbbá mert 

visszatekintő jellege sem oly erős, hanem szinte „jelenidejű” reagálás – a kötet 1979-es 

kiadású – még érdekesebbek talán számunkra a Tadeusz Burzyński által ugyanebben a 

témában írottak, amikor is a „Vállalkozások hegyé”-nek valamivel korábbi, a Nemzetek 

Színháza Kutatási Egyeteme idején nyilvánosságra hozott terveiről beszél: 

A „Vállalkozások hegyé”-t megelőző tapasztalatok sikeres fázisai az olyanfajta találkozások 

helyének és körülményeinek a letisztulása irányában bontakoztak ki, amelyeket még mindig, 

mint színházi maradványt, jelként és impulzusként kezeltek. Mondhatni azt jelenti ez: a helyzet 
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egyszerűsödött le, s ennek következtében el is mélyült. Ha a „Kaptárak”-ban még használtak 

kellékeket időnként az assziociációs lánc és a reakciók orientálásának megvalósításához, az 

„Éjszakai virrasztás”-ban már semmi sincs ebből. Egyszerűen egy üres terem területe és 

emberek… (…) „Az Út” esetében pedig egy olyan szabadtér van, amilyen az a valóságban, 

minden telepített „meglepetés” nélkül vagy a meghatározott cselekvéshez való adaptálás 

nélkül (amint az a „Speciális projekt” esetében történt). Azt mondhatnánk: ez a hiány egy 

akadály, egy gátló tényező, merthogy nincsenek katalizátorok. Minden a legegyszerűbb 

elemekre redukálódott: vagy te, vannak mások és van egy adott tér. A többi megtalálható: 

benned, másokban és az adott térben. 
341

 

A két idézetben továbbá ennek a redukálódási folyamatnak a tudatosságára utaló 

mozzanatokat is felfedezhetünk, hiszen Flaszen említi, hogy már „régóta vitázot már 

Grotowskival ezen”, illetve Burzyński utal rá, hogy az egyszerűsödés, mint tendencia, „a 

megelőző tapasztalatok” nyomán bontakozott ki. Mindez – az egyszerűsödés ténye és 

tudatossága – máris elegendően alátámasztja azt a véleményünket, hogy a negatív út alapelve 

– noha a színházi kontextusától egészen eltérően, de – érvényesült a parateatrális szakasz 

kutatási folyamatában is. Ebben az átfogó folyamatban azonban további momentumokat is 

felfedezhetünk, amelyek rendre-sorra kiiktatódnak az események metodikájából. Ilyen például 

a résztvevők előzetes szelekciója, amelyet korábban már kellőképpen részleteztünk. De 

ilyennek tekinthetjük azt is, hogy már a „Speciális projekt” után kiiktatódik az események 

folyamatából a munkavégzés, mint az „ismerkedés” és „átállítódás” kezdetben alapvető 

eleme, majd később – a „Virrasztás” esetén – általában az extrém fizikai erőfeszítés eleme is 

eltűnik, amely korábban az önmeghaladás fizikális lehetőségét, a pszichikai nyitottságot és 

közösségépítést volt hivatva biztosítani. Ugyanígy eliminálódnak a folyamat során az 

érzékelés korlátozását célzó megoldások is, mint például a sötétség, vagy a csukott szem, 

illetve részben a csend követelménye is, amely a kommunikációs lehetőségeket szűkítette be, 

s amelynek célja a más típusú érzékelési vagy kommunikációs csatornákra való „átterelés”, 

végső soron a „hétköznapi metodikából” való kiszakadás megkönnyítése, elősegítése volt. 

Mindebből az „Emberek fája” esetében már csak a verbalitás tilalma marad meg. 

Ezen eliminációs mozzanatok végül elvezetnek bennünket az esemény „hordozó anyagának”, 

a „vehicle” cselekvésnek a fogalmához, amely a kutatás végén megjelenő események – a 
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„Virrasztás”, a „Hangos meditáció” és az „Emberek fája” című projektek, mint 

„végeredmények” – alapvető sajátossága. Ennek megfelelően tehát a következőkben ennek a 

„vehicle” cselekvésnek a mibenlétét, a korábbi, érintőleges magyarázatok után, teljességében 

kell tisztáznunk. 

Korábban, a parateatrális esemény megismételhetősége kapcsán, már rámutattunk arra, hogy 

az a tevékenység, amely a parateatrális eseményben megismételhető elemként van jelen, nem 

azonos azzal a tevékenységgel, amelyet a résztvevők az egyes események alkalmával, spontán 

módon cselekszenek. Mert, míg az előző szinten mindig az önmeghaladás, az álarcok levetése, 

a megosztotsságon való túllépés, az alkotás lehetőségének megtapasztalása zajlik le, mint 

tényleges tett, addig az utóbbi szintjén spontán, azaz mindig egyszeri és megismételhetetlen, 

„itt és most” jellegű, mozgásban és hangi cselekvésben realizálódó cselekvéssor valósul meg. 

Ez utóbbi szint nyilvánvalóan szükséges és elengedhetetlen feltétel, hiszen az előbbi szint 

tényleges (belső) cselekvéseinek valamilyen fizikailag is érzékelhető cselekvésben kell 

realizálódnia, egyszerűbben szólván, a tényleges (belső) cselekvést valamilyen fizikális 

(külső) cselekvésnek hordoznia kell. Ez utóbbi (külső) cselekvési szintet nevezzük tehát 

„hordozónak”, „vehicle”-nek.
342

 

Nagyon fontos viszont, hogy a könnyebb érthetőség kedvéért zárójelben használt (belső) és 

(külső) megjelöléseket ne tekintsük a színészi alkotás különböző síkjai megjelenítődésének, 

mert esetünkben e két sík nem azonos a hagyományos(!) színészi tevékenység dimenzióinak 

közkeletű megkülönböztetésével. Ha úgy tetszik, ez is egy magyarázatul szolgáló analógia 

csupán.  A különbséget viszont nem könnyű meghatározni, noha éppen ez a különbség az, ami 

a színész külső cselekvésének „minősége” és a résztvevő cselekvésének „hordozó” mivolta 

között a lényegi. Ezt a különbséget leginkább abban ragadhatjuk meg, hogy, míg a színész 

külső cselekvése a színészi alkotás elválaszthatatlan része, (sőt bizonyos szemszögből az 

alkotás maga!), addig a „vehicle” nem immanens része, csupán hordozója, anyaga a tényleges 

cselekvésnek. Vagyis amíg a színészi alkotás külső formájának megváltoz(tat)ása befolyással 

van a belső tartalomra is (például a külső forma megváltozása átértelmezi az alak tartalmát, 

más jelentést ad neki vagy más belső motivációra utal, stb.), addig a „vehicle” tevékenység 
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módosulása nem befolyásolja a résztvevő tényleges cselekvését, csupán más módon, vagy más 

eszközrendszerrel fogja hordozni ugyanazt. E kettő megkülönböztetése és elkülönítése pedig 

döntő fontosságú, mert a hordozónak a tényleges cselekvésről való leválasztásnál fogva válik 

lehetővé, hogy a parateatrális esemény animátora (vagy animátor-csoportja) betölthesse mind 

az inspiratív, mind a szabályzó funkcióját. Azaz, hogy úgy irányítsa a hordozó tevékenységet, 

hogy az kedvező lehetőségeket biztosítson a résztvevő(k) tényleges tevékenységéhez, 

kiiktassa az ennek ellenében ható „vehicle” cselekvéseket, de mindezt olymódon tegye, hogy 

közben magára a tényleges tevékenységre ne legyen befolyással: ne irányítsa direkt módon, ne 

értelmezze, ne módosítsa, ne stimulálja erőszakosan, vagy ne gátolja le a tényleges (egyéni és 

közösségi) cselekvés megvalósulását. 

A „vehicle” cselekvésekkel kapcsolatban, a hordozó jellegük hangsúlyozása mellett 

ugyanakkor indifferencialitásukat is meg kell említeni, amely éppenséggel a tényleges 

cselekvésekről való leválasztottságukból és elemi fizikalitásukra való redukáltságukból ered. 

Mint láttuk ugyanis, a „vehicle” cselekvés egyedüli lényege ugyanis, hogy fizikálisan 

érzékelhetővé teszi mások számára a tényleges cselekvést, azaz megjelenési formái a 

legegyszerűbb, legelementárisabb fizikális cselekvések: a mozgás, a hang illetve a kettő 

együttese. Indifferencialitásuk tehát abban áll, hogy lényegileg mindegy, mely hordozó-

változat az, amely a tényleges cselekvés anyagául szolgál. Emlékezve Grotowski nagyonis 

plasztikus „tó: a víz, amelyben úszkálunk” metaforájára,
343

 ez az indifferencia teszi lehetővé, 

hogy elméleti-szerkezeti szempontból egyenlőségjelet tehessünk a három lezáró parateatrális 

esemény, a „Virrasztás”, a „Hangos meditáció” és az „Emberek fája” közé. Ebben a teoretikai 

kontextusban ugyanis mindegy, hogy milyen hordozó „segítségével” valósul meg az esemény, 

ehelyett közös jellemzőjük kerül előtérbe, az, hogy mindhárom a lehetségesen végsőkig 

redukált módon, saját lényegükre egyszerűsödötten valósítja meg az aktív kultúra funkcióit és 

célkitűzéseit. 

Végezetül a „vehicle”-cselekvés harmadik fontos sajátosságát kell még megemlítenünk. Ez 

pedig az „önmagáért-valóság”. Ezen azt értjük, hogy a „vehicle” cselekvésnek, funkciója 

betöltésén kívül, nincs saját célja, értelme, jelentése. Azon túlmenően, hogy e sajátossága 

empirikus úton is megtapasztalható, s erre nézve utalásokat több beszámolóban is találhatunk, 

elméletileg is alátámasztja ezt a sajátosságát az, hogy – ahogyan ezt már korábban kifejtettük 

– magának a parateatrális eseménynek, mint egésznek sincs saját célja, értelme, jelentése – 
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funkciója betöltésén kívül. Fontos ugyanakkor, hogy ezt az „önmagáért való”-ságát 

egyidejűleg elkülönítsük az önreferencialitástól is, azon egyszerű oknál fogva, hogy az 

önreferencialitás fogalma feltételezi a jelentésességet (azaz, hogy a cselekvés önmagát jelenti, 

nem jelentés nélküli tehát, hanem önmagán túli jelentése nincsen). 

Miután tehát áttekintettük a parateatrális korszakban általában tettenérhető eliminációs 

mozzanatokat, a negatív út elvének a kutatásban való jelenléte a „vehicle”-jelenség 

megértéséhez is elvezetett bennünket. Ezzel kapcsolatban pedig elmondhatjuk, hogy a 

parateatrális eseményben megjelenő tevékenységnek ez a kétszintű volta egy olyan metodikai 

sajátosság, amely az esemény megvalósításában, a korábban megállapítottak mellett szintén 

kulcsszerepet játszik. S mivel döntő jelentőségét abban láthattuk, hogy lehetővé teszi a 

parateatrális esemény animátorának (animátor-csoportjának) feladata betöltését, 

megállapításaink véglegesen ezen animátori funkciók és betöltésük részletesebb 

áttekintéséhez vezetnek bennünket. 

 

II.3.4. A parateatrális esemény animátora 

Amint a parateatrális esemény céljának tekintetében is, az esemény animátora 
344

 esetében is 

„hangsúlyeltolódást” fedezhetünk fel a parateatrális korszak folyamatának egészén belül. 

Kezdetben ugyanis, ahogyan azt a történeti leírásból láthattuk, az esemény animátora inkább 

szervezője és (le)vezetője az eseménynek, olyan ember vagy munkacsoport, amely 

megkonstruálja(!) az esemény folyamatát, történéseit, élményeit, cselekvési formáit, valamint 

direkt vagy közvetett irányításával, mintegy „levezényli” annak megvalósulását. Mindezekre 

bőségesen találunk példákat a „Speciális projekt” leírásában, de más, korai eseményekről 

szóló beszámolókban is. A „Virrasztás” és az „Emberek fája” esetében, (de a részletesebben 

nem leírt „Hangos meditáció” esetében is) viszont azt láthatjuk, hogy azok az események már 

egyáltalán nem bírnak ilyen előre konstruált szerkezettel, s ugyanakkor a folyamat inspirációja 

és szabályozása sem tekinthető egyszerűen egy eseménysor „levezénylésének”. Módszertani 

vizsgálódásunkban tehát nyilvánvalóan ez utóbbi animátori tevékenység metodikáját kell 

részletesebben áttekintenünk. 
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Konkrét célunk ilyetén meghatározásával máris megállapítottuk az animátor tevékenységének 

két sarkalatos jellemzőjét: az animátori tevékenység spontán voltát és az animátori 

tevékenység funkcióját, azaz a parateatrális esemény folyamatának inspirációját és 

szabályozását. Ahhoz azonban, hogy az animátori tevékenység e két kardinális funkcióját 

alaposabban vizsgálhassuk, elsősorban a parateatrális esemény interaktivitásának szerkezetét 

és e szerkezet működését kell világosan átlátnunk. 

II.3.4.1. A parateatrális esemény interaktív szerkezete 

A korábbiakban már rávilágítottunk, hogy a parateatrális esemény résztvevőjének az esemény 

során kell megszereznie azokat a tapasztalatokat, amelyekkel a szegény színház „szent 

színésze” már előzetesen rendelkezik, s hogy éppen ezeknek a tapasztalatoknak a megszerzése 

és birtoklása adja az alkotói tapasztalatot, az aktív kultúra élményét a résztvevőnek. Ezt most 

csupán azzal kell kiegészítenünk, hogy ez az „előzetes ismeret” nem csak a „szent színész” 

viszonylatában állapítható meg, hanem a parateatrális esemény animátora viszonylatában is 

igaznak kell lennie, mivel a résztvevőnek a tapasztalathoz való, animátor általi eljuttatása csak 

ennek az „előzetes ismeretnek” birtokában képzelhető el. Hiszen az animátornak tudnia kell, 

hogy miben áll az a tapasztalat, amelyhez a résztvevőt hozzá kívánja segíteni, s azt is, hogy 

melyek azok a gátak, amelyek e résztvevői tapasztalat megvalósulását meghiúsíthatják, azaz 

amelyeket a megvalósulás érdekében a folyamatokból eliminálniuk kell. Ugyanakkor azt is 

fontos hangsúlyoznunk, hogy ennek az előzetes animátori ismeretnek a birtoklása nem jelenti 

azt, hogy az animátor a „szent színész” képességeivel is rendelkezik. Újabb fontos különbség 

ez a szegény színház és a parateatrális esemény sajátosságai között. Vagyis a „szent színész” 

annak a metodikának és technikának is birtokában van, hogy az improvizációt – illetve az 

általa felszínre hozott tartalmakat – egy színpadi alak megformálásának szolgálatába állítsa, 

ezzel szemben az animátor ilyen tudás helyett inkább magának az improvizációnak a 

természetére, (akadályaira, sajátosságaira, lehetőségeire) koncentrál, annak érdekében, hogy 

annak lezajlását inspirálni és szabályozni tudja, kezdve mindjárt az esemény alapfeltételeinek 

megteremtésével.  

Természetesen minden „új” konvenció veszélyeket rejt magában, s itt sincs ez másként. 

Meglepő például, ahogyan bizonyos megengedhető viselkedési formák egészen mostanáig 

átöröklődtek az intézet munkájában. Egy újságot elővenni, vagy az ablakhoz menni, miközben 

mindenki más csendben ül, nyilvánvaló tapintatlanság. Még akkor is, ha az egyébként az én 

spontán megnyilvánulásom lenne, valójában mégis annak tényét bizonyítaná, hogy képtelen 
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vagyok kapcsolatot létesíteni, vagy egy helyzettel azonosulva létezni. Vagyis az igaz impulzus 

elviselhetetlenül hamissá válna a számomra. A megengedhető és kevésbé megengedhető 

viselkedési módok teljes köre egy csoportstílus, amely nagyon hamar megragadhatóvá és az 

egyén által személyesen is számításba vehetővé válik, s a legmegfelelőbb viselkedési mód a 

csoport számára nagyon korán meghatározódik, anélkül, hogy túlhangsúlyozná önmagát. 

Ebben az utóbbi esetben ugyanis, egy ilyen kényszer folytán eltűnne a viselkedés egyéni 

jellege, s ez könnyen oda vezetne, hogy hamis fetisizálását a legmagasabb rend közös 

tapasztalataként állítaná be. Másrészt viszont a dolog, mint mindig, komplexebb, mert egy, a 

„különutasok” iránti engedékeny attitűd viszont megkönnyítené számukra a távolságtartást, és 

valamiképpen igazolná az együttműködésük hiányát. (…) 

A legvégső cél pontosan az, hogy megszüntessük a fizikum és pszichikum elválasztódását, 

hogy megszüntessük azt az idegenséget, amelyet ez a szétválasztás eredményez az emberi 

életben, hogy megvalósítsuk a pszichofizikai egységet… (…) 
345

  

Az idézet értékeléséhez fontos tudnunk, hogy az nem egy, a feladatot és metodikát ismerő 

animátortól, hanem egy „Kaptár” résztvevőjének beszámolójából származik, ám ennek 

ellenére, ha kissé felszínesen és nem is teljes precizitással, de körvonalazza azt az animátori 

feladatot, amely a „csoportstílus” alakításának tekintetében – tehát az esemény szerkezetének 

alakítása vonatkozásában – jelenik meg. Felszínesen, mert csak egyetlen dimenzióját (a 

viselkedést) érinti annak a komplexitásnak, amellyel az animátor a folyamat „ütőerén tartva a 

kezét”, annak egész szerkezeti működését befolyásolja, „mederben tartja”, s nem kellő 

precizitással, mert csak körvonalazza számunkra, hogy lényegében az alkotói tapasztalathoz 

vezető út különböző, a résztvevő által „előzetesen nem ismert” részleteiről, és ezek 

megismeréséről, elsajátításáról van szó valójában. (Persze mindjárt hozzá kell, tegyük, hogy 

ez a beszámoló szerzőjének nem róható fel hibaként, s nem csak azért, mert nem elméleti 

értekezést írt, de azért is, mert a történeti fejezetben ismertetettekből tudjuk, hogy tapasztalata 

és annak leírása idején, 1975-ben, ez a kutatási folyamat még javában zajlott, s a végső 

események kiforrottságának csak első szegmentumait láthattuk még csupán.) Az idézet 

ugyanakkor kellően bizonyítja azon megállapításunk helyességét, hogy a parateatrális 

esemény folyamata során (1) a résztvevő az alkotói tapasztalathoz való eljutás azon 

kritériumainak jut a birtokába, amelyeket az animátor már előzetesen ismer, (2) az animátor e 
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kritériumokat saját cselekvő befolyásolásával tapasztaltatja meg a résztvevővel, oly módon, 

hogy (3) a résztvevőt nem irányítja, hanem a tevékenységéből eredő gátakat szünteti meg.  

Miután így tisztáztuk a parateatrális esemény résztvevői és animátori folyamatait és ezek 

lényegét, megállapíthatjuk, hogy milyen szerkezeti rendszer és hogyan biztosítja e folyamatok 

megvalósulását. Az első, azaz a legmélyebb szinten áll egyrészt a résztvevő tényleges 

cselekvésének folyamata, amelyben fokozatosan elsajátítja a fent említett kritériumokat, egyre 

spontánabbá válik, egyre közelebb kerül ezáltal az önmagává redukáltsághoz és megosztottság 

nélkül való létezéshez, majd ebbe az állapotba „megérkezvén”, spontán cselekvései alakítják a 

kapcsolatait, így tapasztalva meg önmaga teljességét és az alkotó létezés harmóniáját. 

Másrészt ugyanezen az első, tehát legmélyebb szinten zajlik az animátor tényleges 

cselekvéseinek folyamata is, amellyel kezdetben a résztvevő tényleges cselekvéséhez 

szükséges inspirációt és energiát „viszi be” az eseménybe, majd a résztvevő tényleges 

tevékenységének megindulása után, azt figyelemmel kísérve segíti annak kibontakozását és 

beteljesülését, végül pedig az esemény tetőpontja után levezeti a résztvevő energiáit, és 

befejezi az eseményt. Az eseménynek ebben a legmélyebb rétegében ez a két párhuzamos 

folyamat azonban nincs egymással közvetlen(!) kapcsolatban, közvetlenül(!) egymást nem 

befolyásolják. 

A közvetlen kapcsolat és kölcsönhatás az esemény második szintjén jön létre, amely mind a 

résztvevő, mind az animátor viszonylatában a „vehicle” cselekvések szintjét jelenti, amelyek 

jellegét és funkcióját korábban már szintén tisztáztuk. Erre a szintre „vetítődik rá” a résztvevő 

tényleges cselekvésének állapota, kibontakozása gátjainak jelei, tetőpont-élménye, stb., s ez 

közvetíti az erről szóló információkat az animátor felé. Ezek az információk azok, amelyek az 

animátor azon „vehicle” cselekvéseit kiváltják, amelyekkel befolyásolja az esemény 

résztvevőjének „vehicle” cselekvéseit, módosítva azok ritmusát, intenzitását, stb. vagy – 

amennyiben a „vehicle”, a hordozó, a hang és mozgás együttese – a hordozók közötti 

dominancia váltását is. Mindezzel azonban nem a résztvevő tényleges cselekvésének 

menetébe avatkozik bele, csupán a hordozó közeg általános állapotát módosítja, s ezzel 

alakítja ezt a „vehicle” közeget úgy, hogy az a résztvevő tényleges cselekvési folyamata 

számára egyre kedvezőbb megvalósulási feltételeket, egyre akadálytalanabb kibontakozást 

biztosítson. 

Talán néhány példa is segít ennek a nagyon kifinomult, szavakba csak nagyon körülményesen 

foglalható, ám a gyakorlatban szinte azonnal nyilvánvalóvá váló és magától értetődő 
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természetességgel működő interakció-sorozatnak a megértésében. Egy beszámolóban 
346

 

például azt olvashattuk, hogy kezdetben a résztvevő számára a legnehezebb mozzanat 

magának a „vehicle” cselekvésnek a megindítása: agya, megfontolásai egyetlen erre 

vonatkozó elgondolást sem találnak megfelelőnek. Az ezen az állapoton való túljutást 

segítheti például az animátor energikus mozgása, amely a résztvevőből „automatikus”, azaz 

spontán „vehicle” reakciót vált ki: a résztvevő félreszökken, összegörnyed, odébbgurul, stb. 

Vagy egy animátor által halkan dúdolt dallam, amire jól esik ringatózni, vagy amelyhez 

valamilyen módon, például ugyancsak halk dúdolással, csatlakozni lehet. S ha ez megtörténik, 

az a „vehicle” cselekvések megindulását jelenti, de egyszersmind túljuttatta a résztvevőt a 

legelemibb gátakon s elindította a tényleges cselekvések megvalósítása felé is. Vagy egy 

másik példa: egy meginduló-kialakuló mozgássor vagy közös hangakció „bátorítása”, azaz 

energiáinak táplálása, „repülőszőnyeggé” teheti a „vehicle” cselekvéssort valamennyi 

résztvevő tényleges cselekvései számára, ám kétséges, hogy az energiafokozás tovább már 

nem folytatható pillanatában tudnak-e a résztvevők (vagy akár csak egyikük) maguktól 

váltani, s e váltás által meg tudják-e őrizni a cselekvés folyamatosságát? Ha ugyanis a végső, 

tovább már nem fokozható ponton ez a váltás nem következik be, az energiaszint 

fenntarthatatlanná válik, és a folyamat összeomlik. Egy ilyen veszély esetén avatkozik be az 

animátor, és konvertálja a felhalmozódott energiát egy másik „vehicle” cselekvésbe (például 

egy végsőkig felfokozott hangi ritmust mozgásritmussá), amelyet azután tovább lehet 

transzponálni. Az animátor ekkor is a „vehicle” cselekvés szintjén avatkozott ugyan be, ám 

valójában a résztvevő tényleges cselekvésének folyamatosságát őrizte meg azáltal, hogy a 

„vehicle”-cselekvés kontinuitását fenntartotta. Ugyanígy differenciálhatja a mozgásos vagy 

hangi cselekvések ritmusát, jellegét, stb., ha a résztvevő „vehicle” cselekvéseiben utánzást 

tapasztal: a „vehicle” szintjén való beavatkozásával ténylegesen a kapcsolat kiüresedésének 

veszélyét hárítja el. Ebből a működésből következik az is, hogy a folyamat tetőpontján, 

amikor a résztvevők döntő többsége már folyamatosan képes önmagára redukáltan, lényének 

pszichofizikális egységében, spontán cselekedni, az animátor szinte „eltűnik” a folyamatból, s 

csak a tetőpont után jelenik meg ismét, hogy levezesse az eseményt. S ettől következik be az 

is, hogy az esemény résztvevője úgy érzi, hogy a létrejövő harmónia „magától” keletkezik, 

„magától” születik meg, aminek érdekében neki semmit sem kellett tennie. Mert valóban: 

semmi tudatosat(!), semmi akaratlagosat(!) nem kellett tennie. 
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Amint látjuk tehát, a gyakorlatnak már a szavakba foglalt példái is sokkal egyszerűbbé teszik 

a megértést, s a dolgok csak még egyszerűbbé válnak, ha nem példaként írjuk le, hanem 

ténylegesen megvalósítjuk őket. A metodika elméleti leírása bonyolultnak tűnő 

fejtegetéseinek e néhány gyakorlati példával való kiegészítése – természetesen csak, mint 

elméleti, „laboratóriumi modell” – átláthatóvá teszi számunkra a parateatrális esemény 

szerkezeti működését. S a kép csak tovább tisztul, ha immár a fentiek ismeretében, ilyen 

perspektívából olvassuk újra a történeti fejezetben idézett beszámolóinkat az „Éjszakai 

virrasztás”-ról,
347

 a „Láng hegyé”-ről,
348

 a „Hangos meditáció”-ról 
349

 és az „Emberek fájá”-

ról,
350

 valamint a „Virrasztás” szerkezetéről Grotowski által mondottakat.
351

 Ezek után 

rátérhetünk tehát az animátor tevékenységének funkcióinak összefoglalására. 

II.3.4.2. Az animátor tevékenységének funkciói 

Ahogyan az előzőekben megállapítottuk, az animátor célja, hogy a parateatrális esemény 

„vehicle”-cselekvéseinek szintjén történő megnyilvánulásaival, beavatkozásaival az esemény 

„partitúrájává” válva mederben tartsa azt; hogy eliminálja a résztvevő tényleges cselekvése 

spontaneitásának ellenében ható gátakat és veszélyeket; és ez által a folyamatokat a közös 

harmónia létrejötte irányába orientálja. S megállapítottuk azt is, hogy ezt a komplex célt úgy 

kell megvalósítania, hogy a résztvevő tényleges tevékenységét közvetlenül ne irányítsa, ne 

befolyásolja, s erre a „vehicle” cselekvések szintje biztosít terepet a számára. A 

megállapítottakat most azzal is ki kell egészítenünk, hogy a kutatások végén álló események 

eszköztárából a tevékenység direkt irányítása már a „vehicle” cselekvések szintjén is 

kiiktatódott: az „Éjszakai virrasztás”-tól kezdődően még korlátozó formájában („ezt vagy azt 

ne tedd!”) sem találkozunk vele. 

Ilyenformán céljainak megvalósításához az animátornak még a „vehicle” cselekvések szintjén 

is csak indirekt eszközei maradtak, amelyek feladatát az inspiráció és a szabályozás 

funkciójának ellátásában jelöltük meg. Ugyanakkor azonnal hangsúlyoznunk kell, hogy a 

kettőt, csak, mint funkciót, és csak elméletben választhatjuk külön, a gyakorlatban ezek egy 

egységes cselekvésben nyilvánulnak meg, s legfeljebb csupán e cselekvésben megjelenő 

dominancia alapján tekinthetjük őket ilyennek vagy olyannak. Ilyen elméleti síkon azonban, 
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inkább inspirációnak tekinthetünk minden olyan cselekvést, amely dominánsan a résztvevő 

cselekvéseinek megindítását illetve megerősítését (energiával való feltöltését) szolgálja, míg 

inkább szabályzónak azokat a cselekvéseket mondhatjuk, amelyek dominánsan a résztvevő 

cselekvéseinek transzformálására irányulnak. Természetesen egyértelmű, hogy a szabályozás 

maga is (egy más irányba történő) inspiráció – ebből ered a gyakorlati cselekvés egységessége 

– ám a két funkció elméleti szétválasztása ad lehetőséget arra, hogy rávilágítsunk az animátor 

szerpének megváltozására a parateatrális esemény folyamatának egészén belül.  

Ha ezen elméleti megkülönböztetést alkalmazzuk, láthatóvá válik ugyanis, hogy az esemény 

kezdetén döntően az inspiratív funkciót kell ellátnia, amelyet fokozatosan felvált a szabályzó 

funkció dominanciája, amely viszont a folyamat egyre harmonikusabbá válásával egyre 

ritkábbá és egyre finomabbá válik, majd a folyamat tetőpontján akár el is tűnhet. Ebben az 

esetben egy érdekes jelenség következik be: (mivel ekkor sem válhat passzívvá) az animátor 

maga is az esemény résztvevőjévé válik. Együtt és egyenrangúan vesz részt a többiekkel 

abban a kreatív tapasztalatban, amelyhez a többi résztvevő az esemény által eljutott. 

Ugyanakkor mégsem szűnhet meg animátor is lenni, hiszen nem szabad elszalasztania a 

pillanatot, amikor az esemény levezetését kell elkezdenie. Ahogyan Grotowski fogalmaz a 

„Virrasztás” szerkezetének magyarázatában: Abban a pillanatban állították meg tehát a 

folyamatot, amikor minden telített volt.
352

 S ebben a tekintetben mindegy, hogy leállításról 

vagy levezetésről beszélünk-e, hiszen a különbség csupán az időtartamban rejlik. Illetve 

egészen pontosan abban, hogy a tényleges tevékenységet a résztvevő hagyja-e abba s ekkor az 

animátornak már nem szabad továbblendítenie a folyamatot, hanem formálisan is le kell 

zárnia az eseményt; avagy a résztvevő még tovább „éltetne” egy valójában már lezárult 

folyamatot s ekkor az animátornak nyugvópontra kell vezetnie ezt a törekvést. Akár így, akár 

úgy azonban, a levezetés vagy a lezárás semmiképpen sem lehet valami még élő, organikus 

folyamat megszakítása. A legpontosabban mindezt Cynkutisnak az „Emberek fája” 

befejezéséül szolgáló mondata fejezi ki: „Véget ért – tehát befejezzük.” 

Felvázoltuk tehát, hogyan tartja mederben az animátor a parateatrális esemény folyamatát. 

Természetesen e mostani modellszerű vázlatunkhoz hozzá lehet és hozzá is kell tennünk a 

korábbiakban már érintett részletfeladatokat is: Az animáció „kétszintűvé” tételét; vagy a 

tevékenység „meghamisodásának” kikapcsolását (amin többnyire valamiféle jelentésesség – 

érzelem megjelenítése vagy cselekvés-illusztráció – eliminálását értjük); a káosz 
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lehetőségének elkerülését, amelyeket Grotowski említ a „Virrasztás” magyarázatában. Vagy a 

viselkedési keretekre vonatkozó részleteket, amelyeket legutóbbi idézetünk szerzője érintett, 

stb. Mindezek a részfeladatok azonban csak az esemény gyakorlati sokoldalúságára, a 

szempontok, kérdések és megoldások valószínűleg végtelen számú variációjára utalnak, a 

felvázolt lényegi modellen gyökeresen nem változtatnak. Ugyanakkor megerősítik viszont azt 

a már a vázolt modell által is involvált kérdéskört, amelyet az animátori tevékenység 

spontaneitásában jelölhetünk meg. 

II.3.4.3. Az animátor tevékénységének spontaneitása 

A korábbiakban kimondottuk, hogy a parateatrális esemény – végsőnek tekintett formájában – 

nem rendelkezik előre konstruált szerkezettel, s ezzel kimondottuk azt is, hogy az animátori 

tevékenység – azaz a spontán cselekvések inspirációja és szabályozása – maga is spontán 

cselekvés: egy, az esemény relációjában makro-szintnek is tekinthető, „magasabb szinten való 

spontán cselekvésként” határozható meg. Ebben a spontaneitásban, az animátor 

perspektívájából „impulzusnak” tekinthetjük mindannak az összességét, ami a parateatrális 

esemény folyamatának időpillanataiban, a résztvevő tényleges cselekvésének állapotáról, a 

„vehicle”-cselekvés által hordozottan hozzá érkezik, és „reakcióként” értelmezhetünk minden 

animátori „vehicle” cselekvést, amely a résztvevő „vehicle”cselekvéseinek menetét – jellegét, 

irányultságát, intenzitását, stb. – az arra adott válaszként, módosítja, befolyásolja. Mivel pedig 

a résztvevő cselekvései (kezdetben, mind a tényleges, mind pedig az ezeket hordozó „vehicle” 

cselekvései, idővel pedig már csak a „vehicle” cselekvései) emergensek, az animátori 

cselekvések is kizárólag spontán cselekvésként valósulhatnak meg. Vagyis, röviden 

fogalmazva: az animátor, a parateatrális esemény spontán folyamatainak egészét saját spontán 

cselekvései által befolyásolva orientálja, tartja mederben és építi fel. 

Ezzel a megállapításunkkal a végére értünk a parateatrális esemény legfontosabb metodikai 

kérdései áttekintésének. Az aktív kultúra általános elméletét feltáró, a parateatralitás fogalmát, 

valamint az aktív kultúra és a parateatralitás jelenségei, fogalmai között fennálló 

viszonyrendszert tisztázó, végül pedig a parateatrális esemény szerkezeti sajátosságaival, 

metodikájával és megvalósító animátorával foglalkozó elméleti fejezetünkből már csupán az 

van hátra, hogy egyetlen gondolatmenet erejéig kitérjünk még a parateatrális esemény formai 

sajátosságára is. 
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II.4. A parateatrális esemény formai nyitottsága 

 

A parateatrális esemény formájának áttekintését azért korlátozhatjuk csupán egyetlen 

gondolatmenetre, mert e forma legfontosabb meghatározó jegyeit az eddigiekben már 

érintettük. Elkerülhetetlenül érintenünk kellett, hiszen a korábban tárgyalt teoretikai és 

szerkezeti-módszertani kérdéseket lehetetlen lett volna a legfőbb formai sajátosságok – mint 

például a spontán cselekvések emergenciája vagy a „vehicle” cselekvések sajátosságai – 

említésének megkerülésével megvilágítanunk. A parateatrális esemény olyan legfőbb formai 

sajátosságai, mint a forma teljes egészében a résztvevőből való levezetettsége, kizárólagosan 

az emberi hangra és mozgásra való redukáltsága; az esemény térbeli redukáltsága; az esemény 

önmagáért való volta, azaz jelentésnélkülisége; és az esemény esztétikai dimenziók-

nélkülisége már mind megállapításra kerültek. Az utóbbi két jellegzetességből pedig 

kimondatlanul is következik, hogy esetünkben ok nélküli minden olyan további vizsgálódás is, 

amely egy műalkotás vagy művészeti alkotófolyamat esetében elengedhetetlen lenne. 

Ennélfogva a forma kérdéskörében már csupán annyi feladatunk maradt, hogy a parateatrális 

esemény időbeliségével kapcsolatosan fejtsünk ki egy eddig még nem említett 

gondolatmenetet. Ez pedig az esemény külső időtartamának viszonylagosságára vonatkozik, s 

egyrészt ugyanannak az eseménynek a különböző időkeretekben történő megvalósítását, 

másrészt az eseménynek magának az időtartamát foglalja magába. 

Az azonos eseménynek különböző időkeretekben történő megvalósítása alatt azt értjük, hogy 

ugyanaz a parateatrális program – mondjuk például az „Emberek fája” – időnként különböző, 

tizenkét és huszonnégy órás valamint három- vagy ötnapos változatokban is megvalósításra 

került. Ennek lehetőségét éppen a parateatrális folyamat megismételhetősége biztosította, 

amely lehetővé tette, hogy az a folyamat, amelynek során az esemény résztvevője fokozatosan 

megszabadul az álarcaitól, lefegyverzi magát, s ugyanakkor birtokába kerül azoknak az 

képességeknek is, amelyek összességében a megosztottság nélküli létezés állapotába, az 

alkotói aktivitás megtapasztalásához eljuttatják, egy következő alkalommal újra végbe mehet. 

Sőt, nem csupán újra, de akár – a korábbi tapasztalatoknak köszönhetően – gördülékenyebben 

és gyorsabban is mehet végbe, s ennek következtében az egységesként létezés és kreatív 

tapasztalat időszaka többször és/vagy intenzívebben és/vagy hosszabban megélhetővé válik. 
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Nyilvánvalóan erről tesz említést például Burzyński, amikor a „Láng hegyé”-ről szóló 

beszámolójában a következőket mondja: Azt gondolom, hogy csak néhány alkalommal sikerült 

ennek az élménynek a csúcsára jutnom, mégis erőteljesen megtapasztaltam.
353

 Mindazonáltal 

annak a biztonsága is megnő, hogy a folyamatot csak nehezebben vagy lassabban 

megvalósítani képes résztvevő is el tud végül jutni az esemény személyes élményét adó 

cselekvési és létmódhoz, amelyet Grotowski – a szegény színház „szent színészére” használt 

kifejezést a parateatralitás fogalomtárába átemelve – általában „a kegyelem állapotának” 

nevez. Ugyanannak az eseménynek egy tágabb időkeretben való megvalósítása tehát nem 

ütközik elméleti korlátokba, az esemény funkcióját, lényegi folyamatait, s céljának 

megvalósulását érdemben (azaz a jelenség sajátosságait illetően) nem befolyásolja, 

tágításának tehát csak külső tényezők, szervezési szempontok szabtak-szabhattak határt. 

A valós időkorlát tágításával ellentétben, ezen időkorlát szűkítésével kapcsolatban viszont már 

egy immanens korlátot is felfedezhetünk, s ezzel ugyanakkor már az esemény saját 

időkorlátjának viszonylagosságához is megérkeztünk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy – az 

esemény nyilvános voltából következően – a résztvevők az aktivitásra való eltérő készséggel 

és képességgel lépnek be a tevékenységbe. Ebből következően eltérő annak a folyamatnak 

nem csak a menete, de az időtartama is, amelyben az önlefegyverzés, az álarcoktól való 

elszakadás révén eljutnak az egységes létezés teljes spontaneitásáig. Másrészt ez a folyamat 

mindenképpen, még egy „gyakorlott” résztvevő esetében is időt igényel, amely, 

pszichofizikális állapota függvényében, még ugyanannak a személynek az esetében is, 

alkalmanként változó lehet. A különböző tényezők összetett komplexuma határozza meg tehát 

ennek a folyamatnak az időtartamát, amely folyamat ráadásul organikus természetű, azaz 

ebből a szempontból (is) „önszabályozó”, amit az animátor inspirálhat és orientálhat ugyan, de 

semmiképpen sem gyorsíthat fel. Ez egyszerűen nem áll módjában, e fölött „nincs hatalma”, 

és végzetes hiba is lenne a részéről, mivel a születés folyamatát könnyen „koraszüléssé” 

változtathatná. Az erre a folyamatra fordítható külső időtartam tehát semmiképpen sem lehet 

rövidebb, mint az organikus folyamat tényleges végbemenetelének ideje. 

Hasonló megállapítást tehetünk ugyanakkor az esemény tetőpontját jelentő egységes lét és 

cselekvő spontaneitás időtartamára, valamint a levezetődés szakaszára nézve is. Elegendő itt 

csupán arra visszautalnunk, hogy milyen jelentőséggel bír az esemény folyamatának 

levezetése az animátor munkájában, s hogy ennek Grotowski is milyen kiemelt jelentőséget 
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tulajdonított. Ahogyan ugyanis, organikus voltánál fogva, egy spontán cselekvéssor vagy egy 

kapcsolat is eljut a leépülés, a kiüresedés leszállóágának kezdetéhez, analóg módon igaz ez az 

esemény folyamatának egészére is. Ennek a pillanatnak a bekövetkeztét felismerni, mint 

mondottuk, az animátor feladata, amint az is, hogy azt követően igazodjék a folyamat 

organikus irányához, s a résztvevők tevékenységét is ennek megfelelően orientálja. S ahogyan 

a kibontakozó folyamat gyorsítására sem volt, ennek a leépülő folyamatnak a fékezésére 

sincsen módja, s értelme sem lenne, amint a kibontakozási szakasz esetében sem volt. 

Mindezeket összegezve tehát, azt kell megállapítanunk, hogy a parateatrális esemény 

tényleges folyamata, organikus jellegénél fogva, lezajlásának idejét tekintve is bizonyos 

öntörvényűséggel bír, amelyhez az esemény külsődleges időkeretének mindenképpen 

igazodnia kell. Ugyanakkor viszont meg kell, állapítsuk e tényleges, organikus időtartam 

meghatározó jellegének kizárólagosságát is, vagyis azt, hogy az esemény külsődleges 

időtartamát semmiféle egyéb szempont vagy körülmény nem befolyásolhatja, hiszen az 

egyenlő lenne az organikus folyamat gyorsításának vagy fékezésének kényszerével. Abból 

következően tehát, hogy a parateatrális esemény időkeretét csakis és kizárólag annak 

organikus, immanens ideje határozza meg, ki kell mondanunk az esemény külső időkeretének 

viszonylagosságát, azt, hogy csak kezdési időpontja adható meg pontosan, végpontja pedig 

csupán – a tapasztalatok alapján, valamint a résztvevők számából, korából, stb. következtetve 

– csak viszonylagosan, közelítéssel határozható meg. Ahogyan Cynkutis záró mondata is 

kifejezi: akkor fejeződik be, amikor végetér. 

* 

Az időtartam viszonylagosságának megtárgyalásával kibontottuk tehát azt az egyetlen 

gondolatkört is, amelyet a parateatrális esemény formájával kapcsolatosan korábban még nem 

említettünk. Ezzel ugyanakkor nem csupán az aktív kultúra és a parateatralitás jelenségének 

elméleti szempontú ismertetését vállaló fejezetünknek, hanem a Laboratórium parateatrális 

kutatásait bemutató rész végére is értünk. Amint azonban a színházi kutatásokat ismertető 

részt követően, ezúttal is egy „Intermezzó” zárja le a parateatrális szakasszal foglalkozó részt, 

amelyben a parateatralitás és a performativitás viszonyának megállapítását fogjuk elvégezni. 
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III. MÁSODIK INTERMEZZÓ: 

A PARATEATRALITÁS ÉS A 

PERFORMATIVITÁS  

 

 

Az aktív kultúra jelenségének valamint a Laboratórium ezzel kapcsolatos parateatrális 

kutatásainak történeti és teoretikai áttekintése után semmiképpen sem kerülhetjük meg a 

parateatrális esemény és a performatív esemény összehasonlítását, a kettő viszonyának 

vizsgálatát. Ennek elvégzését nem csupán és nem is elsősorban a szerkezeti és tematikai 

következetesség indokolja, vagyis az, hogy a szegény színház színjátéktípusa vonatkozásában 

is megtettük ugyanezt, hanem sokkal inkább annak felismerése, hogy a parateatrális esemény 

eddigiekben feltárt jellegzetességei között több olyat is találhatunk, amely – legalábbis első 

pillantásra – rokonságot, esetleg akár azonosságot is mutat a performativitás jelenségeivel, 

sajátosságaival. Hogy bevezetőnkben egyelőre csupán példaként említsünk néhányat: 

legelsősorban ilyen maga az esemény „esemény” jellege, de említhetjük az esemény 

részcselekvéseinek emergenciáját. Vagy azt, hogy ennek az emergenciának a révén a 

résztvevők maguk is az esemény alkotóivá válnak, s az eseményben végbemenő folyamatok 

nagyban hasonlítanak a performatív esemény „feedback-szalagjának” működéséhez, stb. 

Mindenképpen szükséges tehát, hogy alaposabban megvizsgáljuk ezeket (és a többi hasonló 
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sajátosságot is) annak érdekében, hogy a parateatrális és a performatív esemény viszonyára 

nézve megalapozott megállapításokat tehessünk.  

E második összevetés alkalmával könnyebbséget jelent viszont számunkra, hogy a 

performativitásra vonatkozó különböző sajátosságokat a szegény színház színjátéktípusával 

való összehasonlítás alkalmával már elegendően tisztáztuk és alátámasztottuk, ezúttal tehát 

elégséges azokra csupán visszautalnunk. Így az összehasonlítandó területek egyikét tehát 

kellőképpen meghatározottnak tekinthetjük. Ám – bár az összehasonlítandó területek másikát, 

a parateatrális eseményt, a korábbi két fejezetnek köszönhetően, szintén meghatározottnak 

mondhatjuk – a jelenlegi összevetés tematikája és szerkezete mégsem lehet a korábbinak 

mechanikus megismétlése, hiszen figyelembe kell vennünk azokat a lényegi különbségeket, 

amelyeket a szegény színház színjátéktípusa és a parateatrális esemény között, éppen az 

iménti fejezetekben mutattunk ki. Ezért, az összehasonlítás teljeskörűsége érdekében, a 

korábbi összehasonlítás valamennyi területét érinteni kívánjuk ugyan, de azokat, a tárgyunk 

eltérő jellegéből következően, némiképpen más logika és más sorrend szerint, más 

hangsúlyokkal fogjuk tárgyalni. 

E megfontolásokból eredően tehát, alapvetően a performativitás témaköreinek sorrendiségét 

követve, a következőkben részletesebben (1) a résztvevői aktivitás természetét és a két 

jelenség ebbéli viszonyát, (2) a résztvevők közösséggé válásának kérdéskörét, (3) a testi 

kontaktus területét, (4) az emergencia jelenségét, valamint (5) a résztvevői tapasztalat és 

élmény, azaz a hatás témakörét fogjuk megvizsgálni. Szükségtelennek tartjuk ugyanakkor 

kitérni mindazon jelenségekre, amelyek a performatív elemeket alkalmazó színjátékokkal 

kapcsolatosak, ugyanis azt nyilvánvalónak vehetjük, hogy a parateatrális eseménynek ezekkel 

semmiféle elemezhető viszonya nem lehet, lévén, hogy a parateatrális esemény, mint láttuk a 

korábbiakban, nem előadás. 

  

III.1. A résztvevői aktivitás 

 

Ez a kérdéskör mindjárt az egyike azoknak, amelyben a parateatrális és a performatív 

esemény között alapvető hasonlóságot, netán esetleg azonosságot is feltételezhetünk. Ennek 

részletesebb vizsgálatához azonban két területet is át kell tekintenünk, amelyek egyike a 
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résztvevői aktivitás természete, jelesül a cselekvések spontaneitásának jellege, a másik pedig 

az esemény kiemelt jelentőségű „résztvevőjének”, azaz a performernek és a parateatrális 

esemény animátorának aktivitása. 

Kiindulásként idézzük fel újra, hogy a performatív esemény megszünteti a játékosra és nézőre 

történő megosztottságot, azaz a performatív esemény a nézőt is „játékossá” emeli, s így az 

eseményen jelenlévőket az esemény résztvevőivé homogenizálja. Ebben a tekintetben a 

performatív esemény tehát teljes azonosságot mutat a parateatrális eseménnyel, hiszen, mint 

láttuk, a parateatrális kutatások egyik alapvető kiindulási pontja is éppen az volt, hogy 

felszámolja az előadás színészre és nézőre való megosztottságát, s hogy az egyetlen elvárás, 

amelyet a résztvevőjével szemben támasztott, az éppen a cselekvő részvétel volt. Mélyebben 

vizsgálva azonban ezt a felszíni azonosságot, e cselekvő részvétel minőségét is tekintve, 

markáns különbségeket fedezhetünk fel. 

 

III.1.1. A résztvevői aktivitás minősége és célja 

Amint azt ugyanis a performatív esemény résztvevőjének aktivitásával kapcsolatban már 

korábban kimutattuk, az a résztvevői aktivitás nem a szegény színház terminológiája szerinti 

improvizáció, hanem rögtönzés jellegű tevékenység. Egyrészt annak alapján tekintettük-

tekinthettük annak, mert ezt a rögtönzés jellegű cselekvést gondolatok, asszociációk által 

megindítottnak, tehát végső soron az agy által vezéreltnek találtuk, másrészt pedig azért is, 

mert kimutattuk, hogy a performatív esemény résztvevője esetében nem feltételezhetjük azt a 

képzettséget, amellyel viszont a szegény színház „szent színésze” rendelkezik, hogy a szegény 

színház terminológiája szerinti improvizációt meg tudja valósítani. 

A parateatrális esemény résztvevője kapcsán pedig éppen azt állapítottuk meg, hogy a 

résztvevő éppen az esemény folyamatának során jut azoknak az ismereteknek a birtokába, 

amelyeknek a „szent színész” (és a parateatrális esemény animátora is) előzetesen már a 

birtokában van. Ebből viszont nyilvánvalóan következik, hogy a parateatrális esemény 

résztvevője éppenséggel olyan képességek birtokába jut ebben a folyamatban, amelyek a 

szegény színház terminológiája szerinti improvizáció spontaneitásának, az agy mérlegelő-

irányító funkciójának megelőzését célzó cselekvésnek az irányába tart, s nem pedig az ilyen 

jellegű tudatfunkciókon alapuló rögtönzés irányába. (A félreértések elkerülése érdekében azt 

is idézzük fel, hogy a „szent színész” improvizációja és a parateatrális esemény 

résztvevőjének spontán cselekvése között nem ilyen alapon tettünk különbséget, hanem azért, 
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hogy az improvizáció célorientáltságát és a spontán cselekvés önbeteljesítő jellegét 

megkülönböztessük egymástól.) Mindebből látható, hogy bár a részvétel tényéből eredően a 

performatív és a parateatrális esemény azonosnak tűnik ugyan, e részvétel minőségét tekintve 

nemhogy különbséget, de kifejezetten ellentétes jelleget állapíthatunk meg.  

Szintén jelentős eltérésre világíthatunk rá, ha a résztvevői aktivitás minősége után, annak 

célját vesszük alaposabb vizsgálat alá. Amint ugyanis azt korábban már megállapítottuk, a 

performatív esemény résztvevői aktivitásának célja az esemény „feedback-szalagjának” 

beindítása és működtetése. Ennek a „feedback-szalagnak” az elsődleges funkciója, hogy a 

performatív esemény tartalma, folyamatai a résztvevők által közvetlenül is befolyásolhatókká 

váljanak, azaz az eseményt magát a résztvevők alakíthassák. Ezért, hogy a performatív 

eseménynek alapvető feltétele és lételeme ennek a „feedback-szalagnak” a működése, s ebből 

következik az is, hogy a performativitás révén, a résztvevők végül is olyan esemény 

részeseivé válnak, amilyet kollektíve kialakítanak maguknak. 

Ezzel szemben a parateatrális esemény résztvevői aktivitásának célja nem egy, a kollektíva 

révén és által létező esemény közvetlen alakítása, hanem a résztvevő saját, egyéni 

létállapotának megváltoztatása. Más kérdés, hogy ez a tevékenység – mivel más individuumok 

viszonylatában zajlik – végül egy közös(ségi) élményt is eredményez, vagy legalábbis 

magában hordja ennek lehetőségét, de az leszögezhető, hogy míg a performatív esemény 

résztvevői aktivitása az eseményegész alakítására irányuló, addig a parateatrális esemény 

résztvevői aktivitása a résztvevőre magára irányul. Ilyenformán tehát a parateatralitás esetében 

nem a performatív esemény egészére ható „feedback-szalagról” beszélhetünk, hanem 

dominánsan a résztvevő saját létállapotára (vissza)ható folyamatról, amelyet ennélfogva nem 

is tekinthetünk a performativitás „feedback-szalag”-fogalmával azonosnak, vagy az által 

lefedett jelenségnek. 

Végezetül pedig abban is alapvető különbséget kell látnunk, hogy – éppen a fentebb 

elmondottakból eredően – a performatív esemény csupán lehetőséget és inspirációt ad a 

résztvevőjének, hogy aktivitása folytán bekapcsolódjon a „feedback-szalag” működésébe, s 

tevékenységével a közösen létrehozott esemény menetét befolyásolja. Ám ebből következik az 

is, hogy ez az esemény, a mások aktivitása folytán akkor is végbemegy, ha történetesen egy-

egy résztvevője passzív szemlélő marad. Ezzel szemben viszont, a parateatrális esemény 

résztvevőjének aktívnak kell lennie ahhoz, hogy a saját létállapotát módosító folyamat 

végbemenjen, ha ezt nem teszi, saját viszonylatában semmi sem történik meg. A parateatrális 
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esemény tehát nem csupán lehetővé teszi és inspirálja a résztvevője aktivitását, hanem 

természetéből adódóan előfeltételezi azt. 

A performatív és a parateatrális esemény résztvevői aktivitásának minősége után tehát ezen 

aktivitás célja és irányultsága tekintetében is alapvetően ellentétes jellegzetességeket kell 

megállapítanunk, és azt is le kell szögeznünk, hogy a parateatrális eseményben nincs jelen a 

performativitás „feedback-szalagja”, amely pedig a performativitás lételeme, hanem helyette 

egy más funkcióval és irányultsággal bíró folyamatot fedezünk fel. Mindezek már előrevetítik 

azt is, hogy az események „kiemelt résztvevői” tekintetében is jelentős különbségeket találunk 

majd. 

 

III.1.2. A performer és az animátor 

Mivel fejezetünk elején már előrebocsátottuk, hogy a performatív elemeket alkalmazó 

színjátékok és a parateatrális esemény közötti különbségeket nem tárgyaljuk, így most nem 

vehetjük figyelembe azon színészi-színjátéki megoldásokat, mint a színész-szerep viszony 

megfordítása, a színész testi valóságának előtérbe helyezése, a testi korlátok kihangsúlyozása 

vagy a keresztbe szereposztás, illetve ezek kombinációi, amelyek a performatív eszközöket 

alkalmazó színjátékok körébe tartoznak. Jelen esetben tehát nem a színész, hanem a performer 

és az animátor tevékenysége közötti különbözőség meghatározása a feladatunk. 

Nyilvánvaló, hogy ezt a különbséget a résztvevői aktivitás jellegzetességei ellentétes voltának 

viszonylatában fedezhetjük fel. Amíg ugyanis a performer alapvető feladata a performatív 

esemény „feedback-szalagjának” beindítása és működtetése, addig a parateatrális esemény 

animátorának abban láthatjuk a feladatát, hogy a résztvevőben, mint egyénben zajló 

folyamatokat indítsa be és bontakoztassa ki. (Mivel ezt az előző fejezetben részletesen is 

elemeztük, most megelégszünk azzal, hogy tevékenységét csupán ilyen megközelítő módon 

foglaljuk össze.) A funkciók tekintetében tehát a különbség máris nyilvánvalóvá vált. 

A funkciók különbözőségéből eredően további eltérést tárhatunk fel e feladatok betöltésének 

metodikájában is. Bár természetesen nem kizárólagos érvénnyel, de a korábban hivatkozott 

Fischer-Lichte-könyv megannyi példája (hogy csak az Abramovic-performanszra utaljunk 

konkrétan) és más tapasztalatok alapján, általánosságban azt mondhatjuk, hogy a performer 

inkább a „közönsége” azaz az eseményen résztvevők egésze irányában tevékenykedik. A 

„feedback-szalag” tehát dominánsan(!) a performatív esemény a performere – mint az 



368 

 

esemény „centruma” – és az egyes résztvevők közössége között működik. Ugyanilyen 

dominanciával azt is megállapíthatjuk, hogy a performer által létrehozott „centrum-esemény” 

(vagy ha úgy tetszik „esemény-centrum”) és ezzel együtt a performer centrális helyzete, a 

performatív esemény során, általában felerősödik. Harmadrészt pedig, a korábbiakból 

eredően, azt is kijelenthetjük, hogy tevékenységével a performer heterogén, azaz egyénileg 

változó és irányukat tekintve esetleg akár „széttartó”, gondolati, asszociációs, azaz tudati 

folyamatokat indít meg a résztvevőkben.  

Mindezekkel ellentétben, a parateatrális esemény animátora – a résztvevő „vehicle” 

cselekvésének és tényleges cselekvésének szétválasztása folytán – formálisan ugyan a 

„vehicle” cselekvések szintjén, ám lényegét tekintve mégis az egyes résztvevő tényleges 

folyamataira irányultan tevékenykedik. Ugyanakkor a folyamatban való „centrális helyzete” 

az esemény kezdetén a legerősebb, s a folyamat előrehaladtával egyre inkább háttérbe kerül. 

Eközben pedig az animátor a résztvevők a megosztottság nélküli létezésének és a spontán 

cselekvésének, ha nem is homogén, de mindenképpen egynemű, egylényegű állapota 

eléréséhez vezető, azaz „összetartó” folyamat előidézésére törekszik, amely ugyanakkor nem 

tudati (gondolati, asszociációs), hanem spontán cselekvésekben realizálódik.  

A performer és az animátor funkciójának e háromtényezős összehasonlítása folytán tehát arra 

az eredményre jutottunk, hogy a „kiemelt résztvevőknek” (1) mind a tevékenységük irányát és 

„centrális” helyzetét, (2) mind a résztvevőkből kiváltani kívánt aktivitás szét- illetve 

összetartó voltát, heterogenitását és egylényegűségét illetően, (3) mind pedig ezen kiváltandó 

aktivitás természetét – tudati illetve spontán jellegét – tekintve is különbségeket kell 

megállapítanunk. 

Végezetül pedig, ha a performernek és az animátornak a tevékenységét magát vesszük 

metodikai vizsgálat alá, azt látjuk, hogy a performer nem csupán tudati (gondolati, 

asszociációs) eredetű cselekvéseket indít meg a résztvevőkben, hanem ezt ugyanilyen, a 

tudatban gyökerező módon is valósítja meg. Azaz rögtönöz: a résztvevők tudati indíttatású 

cselekvéseire ugyanilyen indíttatású cselekvésekkel válaszol. Ezzel szemben a parateatrális 

esemény animátora, ahogyan kimutattuk már, a „vehicle” cselekvésekből eredő, spontán 

cselekvések impulzusaira maga is spontán cselekvésekkel reagál; azaz feladatának 

megvalósulása nem tudati, hanem spontán cselekvések útján realizálódik. 
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Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a performatív és parateatrális esemény, 

látszólagos azonossága ellenére, mind résztvevői aktivitásában – annak jellegét, célját és a 

cselekvő részvétel lehetségességét illetve előfeltételezett voltát tekintve –, mind pedig 

„kiemelt résztvevőjének”, a performernek és az animátornak tevékenységében – funkciójukat, 

funkciójuk megvalósításának metodikáját, továbbá cselekvéseik metodikáját illetően – 

egyértelmű ellentéteket tártunk fel. Ennél fogva kimondhatjuk, hogy a performatív és a 

parateatrális esemény között, legalábbis a résztvevői aktivitás tekintetében, egyes felszíni 

hasonlóságok ellenére, lényegi különbségek vannak, a két jelenség tehát nem azonosítható, de 

még csak nem is rokonítható egymással, a köztük lévő ilyen kapcsolat csupán felszíni és 

látszólagos. 

 

III.2. A résztvevők közösséggé válása 

 

A résztvevők közösséggé alakítása szempontjából, a performativitás esetében mindenképpen 

figyelemmel kell lennünk a fizikai tér jellegzetességeire. Ahogyan ugyanis a performativitás 

és a szegény színház összevetésekor láttuk, a performativitás gyakorta él a fizikai tér 

variabilitásával, vagy speciális kompozíciójának kialakításával, vagy nem előadási 

(performatív) célú terek lehetőségeinek kihasználásával. És ez természetesen nem csak a 

performatív elemeket használó színjátékok esetére igaz (amelyekkel, mint mondottuk, jelenleg 

nem foglalkozunk), hanem a produkciót létre nem hozó performanszok, akciók, stb. 

vonatkozásában is. Ezért tehát a jelenlegi összevetésünkben ki kell térnünk rá. 

Annál is inkább, mert a parateatrális kutatások kezdeti szakaszában, a „Speciális projekt” 

idején, mint az a történeti részben leírtakból egyértelműen kitűnik, a parateatrális esemény 

maga is bőven élt a természeti (vagy természetközeli) környezet variabilitásának és speciális 

kialakításának (preparálásának) lehetőségeivel, illetve az eredetileg nem performatív terek 

lehetőségeivel való kísérletezéssel, legyenek azok nyitott terek vagy zárt helyiségek. Az 

elméleti fejezetben, a negatív útnak a parateatrális kutatásokban való jelenléte tárgyalásakor 

azonban azt is kimutattuk, hogy a kutatás folyamatában mindez hogyan szorul a háttérbe, s 

végül hogyan redukálódik a parateatrális tér az esemény helyszínéül szolgáló üres teremre. 

Miután pedig ezúttal a performativitás jellegzetességeit a parateatrális esemény „végső” 

sajátosságaival szándékoztunk összehasonlítani, különbségként ezúttal azt a tényt kell 
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megállapítanunk, hogy míg a tér kezelésének kérdésköre a performativitás esetében 

relevanciával bír, ez a relevancia a parateatrális esemény vonatkozásában – a tér végsőkig 

redukált volta miatt – nem áll fent.  

Amennyiben ennek megállapításával, a fizikai tér kérdésén túllépve a résztvevőknek 

közösséggé alakítását mélyebben is vizsgáljuk, további eltérésekre deríthetünk fényt. 

Megállapítottuk már, hogy ilyen perspektívában alapvetően eltérő a két esemény 

résztvevőinek helyzete, és ebből eredően az eseményben való részvételi lehetősége is. Vagyis, 

hogy a performatív esemény, a „feedback-szalag” működése révén lehetőséget teremt az 

esemény résztvevőjének a cselekvő részvételre (amellyel azonban nem feltétlenül kell élnie), 

addig a parateatrális eseményen a részvétel alapfeltétele az aktivitás vállalása (amely minden 

résztvevőre nézve egyaránt kötelező). Ebből következően a performatív eseményen, 

többszörösen is sokféle lehet az egyéni részvétel jellege. Többszörösen, mert egyrészt a 

cselekvő részvétel mértékében (a teljes és folyamatos passzivitástól a totális és folyamatos 

bekapcsolódásig) áll elő teljeskörű variabilitás, másrészt, mert ez a részvételi intenzitás is 

változó lehet az esemény során, harmadrészt pedig a részvétel irányultsága vonatkozásában is 

gyakorlatilag korlátlan a variációk száma, attól függően, hogy az egyes résztvevőt milyen 

tudattartalom (gondolat, ötlet, asszociáció, stb.) indítja cselekvésre. A performativitás 

közösségteremtő törekvésének ezek alapján tehát az a lényege, hogy résztvevőinek körét 

többszörösen is heterogén közösséggé alakítsa, s e közösségi létnek éppen a heterogenitását 

hangsúlyozza ki és tapasztaltassa meg. 

A parateatralitás aktív részvételre vonatkozó követelményeiből viszont egészen más 

jelenségek következnek. Ott ugyanis – ebben a kontextusban vizsgálva – minden résztvevő 

aktív, és mindegyik a saját létmódjának alakítása érdekében tevékenykedik, ámde mindegyik 

ugyanazzal az irányultsággal, céllal és metodikával teszi ezt. Vagyis: nem áll fent variabilitás 

a részvétel mértékében (amit viszont semmiképpen sem téveszthetünk össze az aktivitás 

intenzitásával!), hiszen az aktivitás (cselekvő részvétel) ténye és folyamatossága 

mindannyiukra igaz. Nem áll fent variabilitás továbbá a részvétel irányultsága tekintetében 

sem, hiszen minden résztvevő, végső soron, a maga viszonylatában – noha nem tudatos, 

hanem spontán cselekvésekkel és az animátor által orientáltan – ugyanarra a célra, ugyanarra a 

létállapotra „törekszik”. A performatív esemény heterogenitásához képest, a parateatrális 

esemény tehát a résztvevő egyének ilyen szempontból homogénnek mondható közössége 

kialakítására törekszik. Ebben megőrződnek ugyan az egyes résztvevők egyéni sajátosságai, 
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de az azonos létállapot és az egyéneket összekapcsoló harmónia összességében végül is 

homogenizálja ezt a közösséget, s e közösségi létben éppen ezt a harmonikus homogenitást 

hangsúlyozza ki és tapasztaltatja meg. Ez a sajátossága pedig a parateatrális eseményt inkább 

a szegény színház nézőhatásával hozza rokonságba, semmint a performatív esemény 

heterogenitásával, amellyel eszerint éppenséggel ellentétbe kerül. Feltétlen hangsúlyoznunk 

kell azonban, hogy ezen ellentétesség megállapítása korántsem jelenti valamiféle magasabb- 

vagy alacsonyabbrendűség megállapítását egyik vagy másik jelenséggel kapcsolatban, nem 

értékrend tehát, csupán teoretikai tény. 

A fizikai tér lehetőségeinek relevanciája és a résztvevők közösségéé alakításának folyamatai 

és eredménye után, a harmadik lényeges különbség a résztvevők közösséggé alakításának 

szándékában fedezhető fel. Azt mondhatjuk ugyanis, hogy a performatív eseménynek e 

heterogén közösség létrehozása kifejezett célja, hiszen éppen ennek érdekében teremti meg a 

néző részvételi lehetőségét, ennek érdekében működteti lényegi elemét, a „feedback szalagot”, 

ennek érdekében keresi és használja a fizikai tér lehetőségét, és így tovább. Más a helyzet 

azonban a parateatrális esemény folyamatában, ahol az esemény animátora nem a résztvevők 

közösséggé alakítására törekszik, hanem az egyén tényleges cselekvései és folyamatai 

spontaneitásának segítésére. Azaz a performativitás közösségre irányult tevékenységével 

szemben éppenséggel az egyes individuumokban végbemenő folyamatok állnak a 

tevékenysége középpontjában. Ennek következtében, a létmód és az individuális cselekvések 

harmóniája, mondhatni, indirekt módon hozza létre a közösséget, annak létrejötte másodlagos 

fontosságú, s hasonlóan „melléktermék”-jellegű, amint az előadás, a produkció létrejötte volt 

a szegény színház kutatásaiban. A parateatrális esemény közösségteremtésének ez az indirekt 

volta és másodlagossága pedig merőben ellentétes a performernek a heterogén közösség 

létrehozására irányuló közvetlen törekvésével, azaz a performatív és a parateatrális esemény 

ilyen szempontból is, egymással ellentétes sajátosságokkal bír. 

Miután tehát a résztvevők közösséggé alakításának kéréskörén belül, mind a fizikai tér 

szerepében, mind pedig a kialakítandó-kialakuló közösség jellegében, mind pedig a közösség 

kialakítására való törekvés tekintetében ellentétes sajátosságokat állapítottunk meg a 

performatív és parateatrális esemény között, kimonhatjuk, hogy a két esemény ilyetén 

összehasonlítása sem hozott olyan eredményt, amely a performativitás és a parateatralitás 

közötti látszólagos rokonságot, netán azonosságot igazolhatná.  
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III.3. A konstrukció és a szemiózis emergenciája 

 

A konstrukció és a szemiózis emergenciája tekintetében egy újabb olyan terület vizsgálatához 

érkeztünk, amelyben a performatív és parateatrális esemény látszólag azonosságot mutat. Az 

emergens jelleg ugyanis mindkét eseménynek tagadhatatlanul sajátja, hiszen a résztvevő 

cselekvéseinek kiszámíthatatlansága akkor is bekövetkezik, ha a résztvevő tudati indíttatásból, 

tehát rögtönző jelleggel cselekszik, s akkor is, ha a cselekvése spontán jellegű. Ezen a szinten 

a két jelenség tehát egyértelműen azonos egymással. 

A felszínen talált azonosság a konstrukció vonatkozásában mélyebben is igazólódni látszik, 

amennyiben konstrukción az esemény előre elhatározott és megszerkesztett belső rendjét, 

szerkezetét értjük. Ha ezzel szemben konstrukciónak tekintjük azt a végeredményként(!) 

létrejövő-megszülető szerkezetet is, amelyet a parateatrális illetve a performatív esemény a 

folyamatai által létrehoz, akkor azt kell mondanunk, hogy mindkét esemény rendelkezik ilyen 

konstrukcióval, de azt is hozzá kell tennünk, hogy mindkét esemény más-más konstrukciót 

hoz létre. Az eltérés megállapításához tehát ezt a még mélyebben ható másságot kell 

megvizsgálnunk. 

A korábban mondottakból következően, a performatív esemény által létrehozott konstrukció 

nem más, mint a heterogén közösség heterogenitása s egyszersmind az alkalmanként 

létrehozott közösségek egymáshoz viszonyított heterogenitása is. Amiből viszont egyenesen 

következik, hogy a performatív esemény által időről időre létrejövő konstrukció maga is 

emergens természetű. Mind a létrejövő heterogén közösség sajátosságai (legfőképpen a 

performatív esemény centrumában álló performatív cselekvésekhez való lelki-szellemi 

attitűdje), mind pedig e közösség heterogenitásának sajátosságai (például aktivitásának 

mértéke, iránya, intenzitása, stb.) egyaránt kiszámíthatatlanok.  Ugyanakkor a parateatrális 

esemény vonatkozásában azt látjuk, hogy annak homogenitásából következően, a 

végeredményként megszülető szerkezet előre prognosztizálható. (Természetesen, bizonyára 

nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy mind a performativitás, mind a parateatralitás esetében 

sikeresen végbemenő és egészében megvalósított eseményekről beszélünk.) Annak ellenére 

ugyanis, hogy spontán és individuális cselekvései emergens folyamatokat eredményeznek, 

ahogyan már az animátor tevékenységének elemzésekor azt megállapítottuk, ez az emergens 

folyamat „mederben tartott”, azaz az animátor által, a megosztottság nélküli létmód és alkotói 

tapasztalat harmóniája irányába orientált. Az így megszülető szerkezet tehát egy olyan 



373 

 

konstrukció, amelyet minden alkalommal, a spontaneitás szabadságával cselekvő 

individuumok egymással harmonikus viszonyrendszere alkot. Amíg tehát a performer célja, 

hogy a performatív esemény emergens folyamatai révén emergens szerkezetű végállapothoz 

jusson, addig az animátor célja, hogy a parateatrális esemény emergens folyamatain keresztül 

egy konkrétan meghatározható végállapot megszületéséhez járuljon hozzá. Látható tehát, hogy 

a konstrukció fogalmának kiterjesztése esetén, a performatív és a parateatrális esemény között, 

a létrejövő-megszülető szerkezet tekintetében, elvész a felszíni azonosság, s helyét egy 

ellentétes viszony veszi át. 

Ugyanilyen módon, mélyebbre kell mennünk a szemiotikai terület vizsgálatában is, bár a két 

esemény különbözősége azért itt hamarabb megmutatkozik. A performativitás a performatív 

esemény akcióinak deszemiotizációjára, azaz arra törkszik, hogy jelentés nélkülivé tegyen 

bizonyos – egyébként jelentéssel „felruházott” vagy „felruházható” – cselekvéseket, 

gesztusokat, éppen annak érdekében, hogy az önreferenciális akciót a többi résztvevő tetszése 

és személyisége szerint „ruházhassa fel” jelentéssel, vagy kapcsolhassa össze asszociatív 

(jelentés)tartalmakkal. Ez tehát a performatív esemény folyamatában megjelenő szemiotikai 

emergencia. A parateatrális esemény „vehicle” cselekvése viszont eleve jelentés nélküli, mivel 

csupán „önmagáért való” (és nem „önreferenciális”!) funkcionalitás, azaz egy hordozó. A 

résztvevő tényleges cselekvései pedig szintén nem bírnak semmiféle jelentéssel, hiszen csupán 

„állomásai” egy a résztvevőben lezajló folyamatnak. A parateatralitás esetében nincs tehát 

semmi, amit deszemiotizálni kellene-lehetne, azaz – szemiózis híján – szemiotikai 

emergenciáról sem beszélhetünk. Amíg tehát a performatív esemény folyamataiban a 

jelentések emergenciája ilyenformán jelenvaló és fontos sajátosság, addig a parateatrális 

esemény folyamataiból ez a jelenség teljességgel hiányzik. 

A szemiotika terén egy további különbségre is rávilágíthatunk, ha a kétféle esemény-egészben 

rejlő „kifejezés-igény” lehetőségét tekintjük át. E „kifejezés-igény” alatt azt a szándékot 

érthetjük, amellyel, és amely szerint az esemény, összességében valaminek a reprezentánsává 

kíván válni. Ennél fogva önmagában véve is liminális fogalom, mert ez a szándék nem arra 

irányul, hogy az eseménynek egyetlen jelentést vagy egy jelentésudvart adjon, ám létével, 

önreferenciálisan mégis törekszik egy – akár csak időlegesen vagy pillanatnyilag valós – 

állapot reprezentációjára, nyilvánvalóvá tételére, „kimondására”, ha úgy tetszik. A szemiotika 

és a résztvevőre gyakorolt hatás határterületén helyezkedik el tehát, s hogy önkényesen bár, de 
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mégis inkább a szemiotika területéhez kapcsoljuk, annak indoka, hogy a jelenséget inkább az 

eseménnyel, mintsem a résztvevővel gondoljuk összefüggésben állni. 

Ebben a tekintetben, Fischer-Lichte szavaival élve, azt mondhatjuk, hogy a performativitás: 

Az előadásokat 
354

 nem az emberi élet jelképének és leképezésének tekinti, hanem életnek és 

ezzel egyidejűleg az élet modelljének is. Megmutatja, hogy minden egyes résztvevőnek az és 

olyan az élete, ami és ahogy az előadásban lejátszódik, méghozzá nemcsak metaforikus, 

hanem szó szerinti értelemben is.
355

 A performatív esemény tehát az éppen jelenlévők életének 

reprezentálása és reprezentálódása, amely túl azon, hogy heterogén és emergens összkép (és 

önkép), a szó szerinti értelemben vett valóság is. Szempontunk szerint pedig most ez 

számunkra a legfontosabb, mert ez hordozza a parateatralitástól való eltérést. A parateatrális 

eseményben ugyanis nem ezt az élet-azonosságot, hanem egy létmódnak egy másik létmódtól 

való különbözőségét látjuk – s a korábbiak szerint egyáltalán nem emergens módon – 

megjelenni; egy olyan organikus létmód reprezentációját, amely merőben más, mint a 

hétköznapok általános és elfogadottnak tekintett létmódja. S ennek a különbözőségnek a 

következtében azt a további eltérést is megállapíthatjuk, hogy amíg – analógiában a 

résztvevők közösséggé alakításával – a performativitásnak célja e reprezentáció létrehozása, 

addig a parateatrális eseménynek elsődleges célja ezen organikus létmód megtapasztaltatása, 

nem pedig a hétköznapitól való eltérésének reprezentálása, mely utóbbi így csak mintegy 

„mellékesen” valósul meg. Így tehát, akár a két esemény folyamatait, akár az esemény-

egészek sajátosságait vizsgáltuk is, a szemiózis emergenciája területén valójában ellentéteket 

fedezhettünk fel. 

Kérdéskörünk egészére nézve is levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a felszíni 

azonosságok mellett, a performatív és parateatrális események lényegét tekintve, mind a 

konstrukció emergenciája, mind pedig a szemiózis emergenciája között különbözőségek 

állapíthatók meg. Az esemény-egészekre vonatkoztatott „kifejezés-igény” liminalitása 

ugyanakkor már átvezet bennünket az utolsó részletesebben vizsgálandó területre, a 

résztvevőre gyakorolt hatás kérdéskörére. 

 

 

                                                 
354

  Emlékezzünk rá, hogy Fischer-Lichte ezt a fogalmat a performatív esemény jelölésére használja! – A.V. 
355

  Lásd a 188. lábjegyzettel jelölt idézetünkben! – A.V. 
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III.4. A résztvevőre gyakorolt hatás: 

 

Többek között az eddig kifejtetteknek is köszönhetően, nagy valószínűséggel kimondhatjuk, 

hogy ezúttal a két jelenség közötti különbség már markánsan kirajzolódik. A látszólagos 

azonosság ugyanis mindössze annyi, hogy egyik esemény sem jelentéssel, racionálisan 

értelmezhető és értelmezendő tartalommal szolgál résztvevője számára, hanem mind a 

performatív, mind pedig a parateatrális esemény érzéki-intuitív tapasztalást biztosít számukra. 

Ezen túlmenően azonban, e tapasztalás mindkét esetben más-más módon realizálódik, és más-

más irányban is hat. 

A performativitás esetében ugyanis ez a tapasztalat a heterogenitás, a sokféleség, „a világ 

varázsosságának” megtapasztalását jelenti. A „vagy-vagy” dichotóma elvetését, illetve az „is-

is” relációval való behelyettesítését, amely résztvevőjét arra bátorítja, hogy próbáljon meg új 

(a „vagy-vagy” logikája helyett az „is-is” szerint működő) viszonyba kerülni önmagával és a 

világgal, továbbá próbáljon meg az életben is élni önnönmaga performálásának azokkal a 

módjaival, amelyekre a művészi előadásokban lát példát.
356

 A performatív eseményben 

szerzett résztvevői tapasztalat tehát részben arra inspirál, hogy fogadjuk el magunkat és a 

minket körülvevő világot olyannak, amilyen, részben pedig arra, hogy ezen elfogadás alapján 

próbáljuk meg önmagunkat „performálni” ebben a világban, azaz élni a dolgokba való 

„beleszólás”, az élet folyamatainak alakítása jogával és lehetőségével. Ne vitassuk most ennek 

társadalmi hasznosságát vagy netán problematikus voltát, hiszen ez egyértelműen 

szociológiai, pszichológiai esetleg filozófiai síkra terelné a gondolatmenetet (noha 

kétségtelen, hogy a jelenség ilyen aspektusokból is végiggondolható, sőt végiggondolandó). 

Szakmai-teoretikai területen maradva e helyett inkább azt rögzítsük, hogy ez az orientáció 

egyrészt toleráns-megengedő, másrészt pedig extrovertált irányultságú. 

Ezzel szemben, mint láttuk, a parateatrális esemény tapasztalata egy, a hétköznapi (a valós) 

világétól eltérő, másik, harmonikusabb létmód megtapasztalásának lehetősége, amely nem az 

elfogadásra, hanem elvárások (döntően az önmagunkkal szembeni elvárások) meglétére és 

önmagunk megismerésére, a bennünk és köztünk lévő harmónia erősítésére inspirál 

bennünket. Ehelyt is eltekintve a kérdés szociológiai, stb. dimenzióitól, ezesetben az esemény 

által nyújtott orientációt kevésbé megengedőnek (sőt elvárásokat támasztónak) és kifejezetten 

introvertált irányúnak tekinthetjük. 
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A nézőre gyakorolt hatás jellege közötti különbség tehát máris nyilvánvalóvá vált, s ezzel 

együtt nyilvánvalóvá lett a kétféle esemény társadalmi funkciója közötti eltérés is. Mert 

hiszen, amíg a performativitás eseménye a való világ sokféleségéből eredő „varázsosságát” 

tapasztaltatja meg velünk, addig a performatív esemény azzal a harmóniából eredő 

„varázsossággal” ismertet meg bennünket, amely akár a való világ sajátja is lehetne. A 

„valójában ilyen varázslatos” és az „ilyen varázslatos is lehetne” azonban merőben más 

dimenziók felé tart és alapvető divergenciát jelöl. Nem kérdés, hogy mindkettő arra törekszik, 

hogy otthonosabban érezhessük magunkat a világunkban, ám az sem kérdés, hogy ezt 

mindkettő egészen más módon képzeli megvalósíthatónak. Az pedig, hogy melyiket tartjuk-

véljük alkalmasabbnak, már valóban a filozófia tárgykörébe tartozó, s ugyanakkor 

individuálisan eldöntendő kérdés. 

* 

Összegezve látható, hogy minden látszólagos rokonság vagy azonosság ellenére, (1) mind a 

résztvevői aktivitás, (2) mind a résztvevők közösséggé válása, (3) mind a konstrukció és a 

szemiózis emergenciája, mind pedig (4) a résztvevőre gyakorolt hatás tekintetében jelentős 

eltéréseket, sőt ellentéteket is megállapíthattunk; továbbá, hogy a résztvevőre gyakorolt hatás 

különbözősége egy, már a filozófia szintjén megfogalmazódó különvalósághoz vezetett 

bennünket. Levonhatjuk tehát mindebből azt a végkövetkeztetést, hogy a performatív esemény 

valójában semmiben sem rokonítható vagy azonosítható a parateatrális eseménnyel, s a kettő 

összemosásának semmiféle teoretikai alapja nem lehet. A parateatrális eseményt tehát nem 

sorolhatjuk a performatív művészetek körébe. Mi több azonban, még a művészetek körébe 

sem igazán, s ez, a filozófiai szintű különvalóság mellett, a két jelenséget teoretikailag is 

elválasztó végső érv is egyben. A performativitás ugyanis művészetként definiálja önmagát, 

Erika Fischer-Lichte is ilyen alapon és ebből a megközelítésből tesz kísérletet a 

performativitás esztétikája megfogalmazására, míg az aktív kultúra kultúrszociológiai 

funkciójának betöltésére hivatott, liminális természetű parateatrális eseményének, bár lehetnek 

esztétikai dimenziói is (ahogyan ezt Margaret Croyden meg is jegyzi), ám ezek csak 

esetlegesek és marginális jelentőségűek lehetnek. Leszek Kolankiewicz szavaival élve egy új 

alkotói aktivitás születésének lehet(t)ünk tanúi, egy kézzelfoghatóan jelen lévő 

pszichoszociális funkció megvalósításának, s nem pedig egy művészeti ág innovatív 

gyakorlatának. 

* 
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A parateatrális és performatív esemény sajátosságainak összehasonlításával végére értünk a 

Laboratórium parateatrális kutatásait ismertető fejezeteinknek. Ezzel egyetemben 

megvalósítottuk dolgozatunk egyik fő vállalását, a Laboratórium 1959-től 1984-ig tartó 

munkásságának, a színházi és a parateatrális korszakot felölelő történeti és teoretikai 

szemléletű bemutatását, s a vonatkozó részeket követő „intermezzókban”, mind a szegény 

színház színjátéktípusát, mind pedig a parateatrális eseményt elhatároltuk a performativitás 

jelenségétől. Hátra van viszont még dolgozatunk másik fő vállalásának teljesítése: a 

Laboratórium munkásságából közvetlenül következő tevékenységeknek az eddigiekben 

kifejtettekre támaszkodó, vázlatos ismertetése, amellyel napjainkig érő áttekintését adjuk a 

Laboratórium legfontosabb örökségeinek. 
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I.  FOLYTATÁSOK ÉS ÖRÖKSÉGEK 

 

 

Nem lenne teljes a Laboratórium munkásságának bemutatása, ha történetének és szakmai 

tevékenységének ismertetését befejeznénk a társulat feloszlásával és az intézményes keretek 

megszűntével. Egyrészt, mert az áttekintett negyedszázad kutatásainak folyamata 

természetszerűen nem ért véget az adminisztratív cezúrával, másrészt pedig, mert e kutatások 

olyan széles körű jelentőséggel bírtak és bírnak ma is, hogy ez az adminisztratív cezúra 

értelemszerűen váltotta ki a dokumentálásukra és elméleti-gyakorlati megőrzésükre szolgáló 

igényt is. Ám éppen e hatás széleskörű volta kényszerít bennünket arra, hogy megkeressük azt 

a határvonalat, amelyen túl vizsgálódásunk nem terjedhet, hiszen a kutatások „örökségének” 

kimutatása a világszínház alkotóinak munkásságában egyszerűen lehetetlen feladat lenne. Bár 

már kijelölheti újabb vizsgálódások irányait, jelenleg még az is meghaladja e dolgozat 

kereteit, hogy ezeket a hatásokat akár csak a Laboratórium kutatásaival legkönnyebben 

összefüggésbe hozható alkotók – Barba, Brook, Schechner, Staniewski, hogy csak néhányukat 

említsük – viszonylatában kimutassuk. Mindez nem csupán terjedelmi vonatkozásban, vagy – 

kellő alaposságot feltételezve – gyakorlati megvalósíthatósága tekintetében haladná meg a 

lehetőségeinket, de ellentétes lenne a jelen tanulmány céljából és szerkezetéből adódó 

szándékunkkal is, amennyiben nem lezárná azt, hanem újabb perspektívákat nyitna meg.  

Ezeket végiggondolva, arra kell, szorítkozzunk tehát, hogy a Laboratórium huszonöt éves 

működésének csupán a legközvetlenebb és valamilyen formában intézményesült folyományait 
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tekintsük át. Ezek pedig a következők: (1) Jerzy Grotowski személyes kutatásainak szakaszai, 

amelyek egyrészt Grotowski személyének és szakmai pályaívének okán kapcsolódnak 

közvetlenül a Laboratóriumhoz, másrészt azért is, mert e személyes kutatások még a 

Laboratórium fennállásának idején kezdődtek el, s egy ideig annak égisze alatt zajlottak. (2) 

Említést kell tennünk a Thomas Richards által a pontaderai műhelyben ma is folyó munkáról 

is, amelyben Grotowski szellemi örökségének gyakorlati folytatását láthatjuk megvalósulni. 

(3) Át kell, tekintsük továbbá a Laboratórium megszűnését követően életre hívott Második 

Wrocławi Stúdió tevékenységét, amely – bár más, mondhatni újra színházi irányvonalat 

jelentett e területen – egyrészt újabb kísérleteket indított el, másrészt Zbigniew Cynkutis 

személyén és szakmai múltján keresztül, ha nem is folytatását, de mindenképpen közvetlen 

örökségét, következményét jelentették az ismertetett tevékenységeknek. (4) Végezetül pedig 

ki kell térnünk a Laboratórium tárgyalt tevékenységét dokumentáló, s a Laboratórium szellemi 

örökségét ma is tevékenyen gondozó Grotowski Intézet létrejöttére és munkásságára, hiszen 

ennek a Laboratóriumhoz való közvetlen kapcsolata még csak külön indoklást sem igényel. 

(Ilyen „intézményesült” folytatásnak tekinthetjük az Eugenio Barba által alapított Odin 

Teatretet is, ám mivel ennek tevékenységével külön kötet is foglalkozik,
357

 Barba színházának 

ismertetését ezúttal mellőzzük.) 

E négy tevékenységi terület és a hozzájuk köthető intézményi háttér ismertetése azonban így 

is csak vázlatos lehet csupán, s ennek okai sem (illetve nem elsősorban) a terjedelmi korlátok, 

hanem az, hogy mélyebbre ható vizsgálatuk egészen más perspektívából megközelített 

előzményeket kívánna meg. Grotowski személyes kutatásainak részletesebb ismertetéséhez 

ugyanis egy, a gyermek- és fiatalkorát is részletező, monografikus szemléletű feltárásra lenne 

szükségünk, s a Laboratórium kutatási korszakait is ebből a perspektívából kellett volna 

vizsgálnunk a korábbiakban. Ugyanez a helyzet némiképpen Zbigniew Cynkutis esetében is: 

ehhez részletesebben kellett volna ismertetnünk, a Laboratórium tevékenységében vállalt 

szerepén túlmenően, az ezzel párhuzamosan folytatott alkotói és oktatói tevékenységét is, ami 

szintén az előzőeknek egy másik perspektívából való megközelítését igényelte volna. A mai 

Grotowski Intézet elődjét jelentő dokumentációs tár létrejöttének részletes bemutatásához 

bővebb ismeretekkel kellene rendelkeznünk legalább a legfontosabb létrehozók (például 

Osiński professzor, Józef Kerela vagy Tadeusz Burzyński) egyidejű munkásságának és a 

Laboratóriumhoz fűződő viszonyuknak, nézeteiknek részletesebb ismeretével, amelynek 

bemutatása szintén perspektíva-eltolódásokat okozott volna a történeti fejezetekben. A 
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pontaderai műhely részletes bemutatása pedig egyrészt Grotowski személyes kutatásainak 

alaposabb kifejtését feltételezné, másrészt pedig, Thomas Richardsot illetően, a kutatásokba 

való bekapcsolódásának és a Grotowskival való együttműködésének a feltárását is. 

A vázlatos ismertetés oka tehát csak részben a terjedelmi korlát, tekintve, hogy a vázolt 

részletezések többségéhez (például Grotowski vagy Cynkutis monografikus 

megközelítéséhez, vagy Thomas Richards tevékenységét illetően) lenne elegendő forrás, míg 

mások (például Osiński, Kerela vagy Burzyński) esetében ezeket fel kellene-lehetne kutatni. A 

vázlatosság alapvető oka viszont mindenképpen az is, hogy ezeknek az előzetes ismereteknek 

a feltárása és közlése olymértékben bonyolította volna meg a Laboratórium tevékenységének 

történeti és szakmai bemutatását, hogy az mindenképpen az elsődleges célunk 

megvalósításának rovására ment volna. A továbbiakban ismertetendő területek vázlatossága 

tehát korántsem felületesség eredménye, hanem a dolgozatunk fő témájából következő, 

tartalmi-szerkezeti szükségszerűségé. Mindezeket figyelembe véve kezdhetünk bele tehát a 

kijelölt tevékenységi területek felvázolásába. 

 

I.1. Grotowski személyes kutatásai 

 

A meghatározott négy közvetlen örökség közül, minden bizonnyal Grotowski személyes 

kutatásainak felvázolása bír a legnagyobb jelentőséggel. Ahogyan már jeleztük, ennek 

részletes feltárása monografikus ismereteket feltételezne, most azt kell látnunk, hogy ezek 

közül a legfontosabbak még a téma vázlatos bemutatásához is elengedhetetlenek. A 

feldolgozás előtt tehát ezekre kell kitérnünk. 

Bár az a kutatói érdeklődés, amelyet általánosságban a „személyes kutatások” motivációjának 

tekintenek, a külvilág számára valójában csak a parateatrális kísérletek fordulópontja, a 

Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme és a Velencei Biennálé után, 1976 tavaszán váltak 

érzékelhetővé, gyökereinek feltárásához időben sokkal régebbre, egészen Grotowski 

gyermekkoráig kell visszanyúlnunk.  

A második világháború idején Grotowski egy kelet-lengyelországi kis faluban, 

Nienadowkában élt bátyjával és édesanyjával, aki, mint mondja, a legökomenikusabb 



384 

 

katolikus volt. Egyszer két könyvet hozott haza a városból. Az egyik Ernest Renan: Jézus 

élete volt, amely az édesanyja szerint „az ötödik Evangélium”, bár az egyház által tiltott mű 

volt, a másik pedig Paul Brunton: Kutatás a titokzatos Indiában című műve (magyarul India 

Titkai címen), mert édesanyja, katolikussága mellett buddhistának is érezte magát (s 

egyébként azokat is meg tudta érteni, akik nem voltak vallásosak). A harmadik könyv, amely 

a gyermekkort meghatározta maga a Szentírás volt, amelyet a gyermek Grotowski titokban 

kapott a falubéli kispaptól, mert akkoriban a Bibliát tilos volt egyedül olvasni (és értelmezni). 

A nagyjából tízéves Grotowskira mély, de nem elsősorban hitéletetbeli benyomást tettek ezek 

vallási tárgyú írások, csakúgy, mint a két év múlva, még mindig gyermekként olvasott Zohár 

könyve 
358

 részletei, majd az Ótestamentum és a zsidó tradíció történetei és alakjai, még 

később pedig a Koránéi sem. Emberi fejlődését határozták meg ezek a széleskörű vallási 

ismeretek s a történetek szereplői, amelyeknek fontos kiegészítői, egyenérékű „párjai” lettek 

később Zosima atya vagy Miskin herceg, s általában Dosztojevszkij alakjai és történetei. 

Egy élet fonalát szenteltem arra, hogy kapcsolatba kerüljek ezekkel az emberekkel, közvetlen 

kapcsolatba, nem titkolva, hogy ez a tudás meghódításának kérdése volt számomra, s nem 

afféle román kori módon, ahogyan az a nagyszerű regényekben áll, hanem valódi 

konfrontálódás révén, amelyben egy tényleges transzmisszió rejlik vagy tűnik el – mint 

ahogyan szinte minden igazi tanító arra vágyik, hogy a következő generáció egy tagja 

kirabolja őt. (…) 

Nagyon különösen hangozhat, de számomra mindezen sajátos érdeklődési területek (amelyek 

sohasem szűntek meg az érdeklődésem sajátos részének lenni), a kezdetektől fogva nem egy 

meghatározott vallás, vagy különböző vallások kérdései-ügyei voltak, hanem sokkal inkább 

valami másé, amelyet technikának mondhatok. Nem is a testből való kitörés, vagy a test 

megtagadása. Fizikai gyengeségem miatt szükségem volt a testre, vágytam az organikusságra. 

Inkább annak a vágya volt ez, hogy megérkezzem valamihez, ami talajt, egy megtartó valamit 

adhat a számomra – a „forrás” megerősítését. Bizonyos vagyok benne, hogy van bennem 

némi félelem az élettel szemben, a saját gyengeségemmel szemben; egy hatékony fegyver iránti 

vágy, egy erős bázis iránti vágy az egóm számára. Ám ezt semmilyen helyi vagy egzotikus 

vallásban nem tudtam fellelni. Valahogyan mindez inkább egy teljességgel természetes ajtót 

nyitott meg számomra a különböző tradíciók felé, s mintha ennek birtokában az én hazám 

rendkívül tágassá lett volna. Ebben az orientációban, metaforikus értelemben, valamit 
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„mélyen antropologikusnak”, emberinek hívhatok. Nem a mennyország kérdése ez (az életet 

követően); hanem az itt és most kérdése. 
359

 

Mindezek az ismeretek, ha csak felszínesen is, de sejtetik azt az indíttatást, amely az önálló 

kutatásokat a legmélyebben motiválta. Egyben érthetővé teszik azokat a további élet-

mozzanatokat is, amelyek valóban azt tanúsítják, hogy ez az életfelfogás és útkeresés valóban 

„sohasem szűnt meg az érdeklődése sajátos részének lenni”. Ebből ered például, hogy a 

középiskola elvégzése után, továbbtanulási szándékként három területet jelölt meg: a 

szanszkrit, a pszichológiai és a színházi tanulmányokat, (amelynek esetében úgy látta, hogy a 

cenzúra figyelme kiterjed ugyan az előadásokra, de relatíve figyelmen kívül hagyja a próbák 

személyes színterét). S mivel a krakkói Állami Színművészeti Iskola a három közül az első 

helyen szerepelt a felvételi lapon, a sikeres felvételit követően (eredeti céljával ellentétben) 

annak elvégzését választotta.
360

 De ennek jeleként tekinthetjük az „indiai átváltozást” is, 

amikor olyannyira meglepte munkatársait a shirazi repülőtéren, vagy, hogy az akkori, 1970-es 

turnén, szabadidejében kurd törzsek szokásait és hagyományait kutatta.
361

 De ennek az 

„életfonálnak” a jelenlétét láthatjuk meg a színházi kutatások produkcióinak témáiban és 

hőseiben, vagy a parateatrális kutatás vezérgondolatában is. Az, hogy a „Speciális projekt” 

szűkebb változatában végzett munka is érinthette ezt az életfonalat, csupán vélelmezhető 

valószínűség, amellyel lényegében azonban prof. Kosiński is egyetért. 

Úgy vélem, Önnek teljesen igaza van abban, hogy a parateatrális szakaszban is főként a 

színész vagy a cselekvő belső folyamatai érdekelték, s hogy ezért is dolgozott a „szűkebb 

Speciális projekt” keretei között. 
362

 

Mindez azonban új megvilágításba helyezi mind a színházi, mind a parateatrális kutatásokat 

is. Valószínűsíti ugyanis Richard Schechner azon gondolatának igazságát, amelyet Lisa 

Wolford is idéz a forrásként az imént már megjelölt írásában, s amelyben Georges Banu 
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Lisa Wolford and Richard Schechner, Routledge, London and New York, 1997. 255-257. oldal. – Kiemelés az 
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  Forrás: Lisa Wolford: „Grotowski’s Art as Vehicle: the Inventions of an Esoteric Tradition” – Grotowski 

„Art as Vehicle”-je: Egy ezoterikus tradíció megújítása –  in: Performance Research 3 (3) Routledge 1998. 85. 
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  Forrás: Ludwik Flaszen: „Grotowski Ludens” – A Játékos Grotowski – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & 

Company – Ikarus Publishers Enterprising 2010. 236. oldal. 
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abbéli véleményével száll vitába, hogy Grotowski pályája során a színházi kutatások központi 

jelentőségűek lettek volna: 

Azt szeretném sugallni, hogy Banu formulája annyiban félrevezető, amennyiben túlzott 

jelentőséget tulajdonít a színház központi szerepének, mint Grotowski életműve meghatározó 

elemének. A huszadik századi előadóművészethez és színészképzéshez való jelentős 

hozzájárulása ellenére, Grotowski nem kifejezetten színházi ember, hanem valaki, aki egy 

bizonyos ideig, de mindvégig valami más irányába orientáltan, a színház területén 

tevékenykedett. Amint azt Richard Schechner jelenleg látja, Grotowski célja, mindezidáig és 

most is az, hogy „a spirituális tudás egy meghatározott és sajátságos fajtájához” közelítsen, 

az előadásokat keretként, egy, az előadó belső kutatásaihoz szükséges struktúraként használva 

ehhez. 
363

 

Ebben a perspektívában vizsgálva tehát Grotowski személyes kutatásait, azt kell 

leszögeznünk, hogy azok – bár nyilvánvalóan magukban hordozták a megelőző kutatások 

minden tapasztalatát – nem a korábbi kutatások egyenes folytatásaként értelmezhetőek (amint 

az megtehető volt a színházi és parateatrális kutatások esetében), és nem is csak a parateatrális 

kísérletekből eredő „szakmai elágazásként” (ahogyan azt az 1975-ös korszakváltás kapcsán 

bemutattuk). Egy személyes paradigmaváltásnak is tekinthetjük egyben, amelynek révén a 

korábbi kutatásokban és azokkal párhuzamosságban is – bár talán mondhatjuk: látensebben – 

létező személyes orientáció központi helyzetbe került. 

Valahogyan így kezdtem a saját kutatásomat, mint kisfiú, szinte egyedül, és folytattam aztán – 

az életem révén – immár találkozva a jurodivijs
364

 különböző, „normális” vagy bizarr, vagy 

őrült fajtáival. Éveken át folytattam így, de ez a munka mindazonáltal szinte a privát ügyem 

maradt. Egy napon aztán úgy találtam, hogy nyilvánosabb tevékenység is lehetne – nem abban 

az értelemben, hogy egy nyilvános show-t csináljak belőle – hanem, hogy nem rejtegethetem: 

van a keresésnek egy fajtája, amellyel birtokba vehetem önmagamat. Ez a keresés jóval azelőtt 

kezdődött, hogy megkezdtem a színházi munkámat, s ez a keresés az, ami hatással volt a 

színházi útkeresésemre. 
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Most, az adott körülmények között, természetesnek tűnik, hogy nyilvánosan kijelentsem: „így 

van, ez a munkám”. Úgy 1977 körül történt, hogy a lehetőség megnyílott. A 

Laboratóriumszínháztól és bizonyos nemzetközi szervezetektől, alapítványoktól együttesen 

alkalmat kaptam arra, hogy egy nemzetközi programot hozzak létre. Azt mondtam magamban: 

„itt a pillanat”, és kitaláltam a Források Színháza nevet.
365

  

 

I.1.1. A „Források színháza” (Teatr źródel, Theatre of Sources) program 

Grotowski 1979 őszén, a már említett jubileumi beszédében, többek között, a következőket 

mondta: 

Muszáj kihangsúlyozni, hogy amint azt a plakátok is világossá teszik, a Laboratóriumszínház 

csoportjainak különböző projektjei, különösen azok, amelyek viszonylag ismertek, nem az én 

alkotásaim. A Virrasztások, a Hegy projekt, az Emberek fája vagy a tervezett 

Dosztojevszkijség és a Keleti utazás a társulat egyes tagjainak, alcsoportjainak vagy 

egészének munkája volt. Bizonyos értelemben velem érintőleges kapcsolatban jöttek létre, de 

nem a vezetésemmel. A Források színháza egy más ügy. 
366

 

Ezzel a kijelentésével pedig nem csupán visszamenőleg határozta meg a saját, korlátozott 

szerepét a parateatrális kutatások második szakaszában létrejött projektekkel kapcsolatban, 

hanem a „Források színháza” kutatásait formálisan is leválasztotta a Laboratórium egyéb 

tevékenységeiről. Az első személyes kutatási program tehát még a Laboratórium hivatalos 

keretei között kezdődött el, de már a társulat tagjainak részvétele nélkül, és bár hivatalos 

kezdete 1977 és 1978 fordulójára tehető, valójában – mint azt már említettük – Grotowski 

ilyen jellegű kísérleteket valószínűleg már a „Speciális projekt” szűkebb változatai alkalmával 

is folytatott (1974-től kezdődően). A konkrét előkészítést pedig a már az 1976 tavaszán 

folytatott franciaországi kísérletek jelentették, míg a program egészének körvonalai 1976 
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novemberében kezdtek teljessé válni.
367

 A programmal kapcsolatos első utazást Grotowski 

1977 decemberében tette, így valójában eléggé nehéz egyetlen pontos dátumot hozzárendelni 

a kutatás kezdetéhez. 

Legelsősorban azt kell tisztáznunk, hogy a „Források színháza” program nem a színház 

forrásainak kutatását jelenti, nem prehisztorikus eredetet keres, és nem is egzotikus kultúrák 

szertartásainak nyomát, ahogyan Artaud tette a bali táncosok esetében, de nem is azt az utat 

követi, amelyet Peter Brook járt afrikai kísérletei során primitív afrikai közösségekben a 

kapcsolatteremtés lehetőségeit keresve. S legfőképpen nem mindennek a „szintézise”, s nem is 

a különböző kultúrák színházi jelenségeinek, technikáinak a szintézise az, amit a kutatás fel 

kívánt tárni. 

A „Források színháza” az emberben rejlő „források” lehetőségeinek kutatását jelenti. A 

parateatrális kutatások ismeretében azt mondhatjuk, hogy azokhoz némiképpen hasonló terület 

feltárására törekszik, ám azzal a különbséggel, hogy míg a parateatrális kísérletek elsősorban 

és döntő módon az emberi kapcsolatban, a spontán emberi interakcióban rejlő lehetőségek 

kutatására koncentrált, addig a „Források színháza” kifejezetten az egyes ember, mint 

pszichofizikálisan létező lény belső lehetőségeit próbálja megismerni. Olyan „forrásokat” 

keres tehát, amelyek közösek az idők folyamán különböző kultúrákat és tradíciókat létrehozó 

emberekben és társadalmakban. Mondhatni ezek különbözőségeinek közös gyökereit, 

amelyek a különbözőségek kialakulása előttre nyúlnak vissza. Az viszont könnyen belátható, 

hogy ezeknek a közös gyökereknek magában a cselekvő emberben kell lenniük, s a 

körülmények azok, amelyek e közös gyökereket, az idők során, fokozatosan 

különbözőségekkel ruházták fel, kialakítván így az eltéréseket a nyelvek, a tradíciók, a 

vallások és hiedelmek, a szokások és viselkedési modellek, sőt végül a gondolkodási 

struktúrák között, végső soron kialakítva így a kultúrák különbözőségét. A „Források 

színháza” tehát inkább antropológiai természetű kutatási folyamat, mintsem színházi jellegű. 

(Hogy mégis miért kapta akkor a „Források színháza” elnevezést a program, arra a 

későbbiekben még visszatérünk.) Grotowski maga ennek a kutatásnak a lényegét így foglalta 

össze: 

Ebben a munkában kevesebb figyelmet szentelünk az emberek közötti viszonyoknak (amint 

tettük azt a parateatrális munkában), s többet az egyén önmagán végzett munkájának, amelyet 
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a másik jelenlétében, az iránta tanusított teljes felelősséggel, s a másik ember erőfeszítése 

iránti szolidaritással végez. Az egyén tevékenységek vagy mozgások sorozatát végzi, amelyek 

egyetlen bizonyosságban valósulnak meg. Egy adott pontig azt mondhatjuk, hogy ez a 

bizonyosság egy organizmus. Csakhogy ezt a bizonyosságot roppant nehéz analizálni. 
368

 

Erre a kutatásra vállalkozott Grotowski a varsói Kulturális és Művészeti Minisztérium által 

működtetett Nemzetközi Színházi Találkozók fenntartásában, a párizsi Nemzetközi Színházi 

Intézet védnökségével valamint a Rockefeller Alapítvány, a Mexikói Nemzeti Egyetem és a 

milánói Színházi Kutatási Központ anyagi támogatásával. Az előkészítő kutatások többek 

között Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban, és természetesen otthon, 

Lengyelországban zajlottak. A kutatás érintett olyan területeket is, mint az egyiptomi, a görög, 

a japán vagy a fekete-afrikai kultúrák, de Grotowski végül azokat a helyeket kereste fel, ahol 

különböző ősi kultúrák nyomai még viszonylag autentikus formáikban voltak fellelhetőek, 

mint Haiti szigete. Kutatási stratégiájának megfelelően igyekezett felkutatni olyan 

közösségeket, amelyek még tisztán őrzik a saját hagyományaikat. A közösségekkel és 

tradícióikkal való megismerkedés és az első szicíliai műhelymunka után, az eltérő kultúrák 

képviselőinek részvételével, közös, az eddigieket összefoglaló tevékenységet, az „első 

műhely-szeminárium”-ot 
369

 szervezte meg 1980. május 30. és augusztus 31. között. A kutatás 

folytatásaként egy újabb szicíliai műhelymunka került megrendezésre, majd további 

közösségek felkutatása zajlott Mexikóban és Indiában (Bengálban). Ezt követően, 1981 

augusztusától, a különböző kultúrák képviselőivel újra Lengyelországban folytatott közös 

munkát, javarészt a Laboratórium ostrowinai és brzezinkai bázisán. A tervek szerint a 

program 1982 januárjáig tartott volna, de 1981. december 13-án, a hadiállapot bevezetése 

megszakította a folyamatot. A program ezután – 1982 februárjától júniusig – Olaszországban 

folytatódott a nemzetközi csoporttal, majd egy rövid időre, július-augusztusban visszatért 

Ostrowinába. Ez a „második műhely-szeminárium” 
370

 már a program szélesebb körűvé 

nyitásának a kezdetét is jelentette egyben. Ekkor 15 lengyel résztvevő is csatlakozott a 

munkához, amely oktató jellegéből eredően szinte már egy műszaki leírás precizitásával adta 

tovább a metodikát. Ezután Grotowski, ismét Olaszországban, utoljára dolgozott együtt a 

nemzetközi csoporttal október végéig, majd az Egyesült Államokba ment, ahol az év végén 
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politikai menedékjogot kért. Ekkor a Columbia Egyetemen már a következő kutatásairól 

folytat tárgyalásokat, a „Források színháza” program pedig Eugenio Barbánál folytatódik a 

Színházi Antropológia Nemzetközi Iskolájában, Holstebroban. 

A „Források Színháza” teoretikai alapja Grotowskinak az a tétele volt, amelyet az említett, 

1979. november 19-i jubileumi beszédében a következőképpen foglalt össze:  

A „Források színháza” kiindulópontja az a feltételezés (megfigyelés?, hipotézis?,önigazolás?) 

volt, hogy két fal, két gát vág el bennünket az alapvető, életadó megújulástól. A bennünk lévő 

fal kizárja a benső, „elfeledett energiáinkat”, s a másik fal, előttünk – az érzékeinket bevonó 

filmréteg, amely kizárja „a világ vitális erőinek” közvetlen észlelését. Mallarme úgy fogalmaz, 

hogy kinőve a gyermekkorunkból lemondunk az örömre való képességünkről. A költőknek 

könnyebb szavakba foglalniuk ezt. Blake-re figyelve: „Ha az észlelés csatornái szabaddá 

válnak, minden tárgyat annak tekinthetünk, ami: határtalannak”. (A Menny és Pokol 

házassága).  (…) De valójában ez a két fal egy, ez a két gát egy. És amikor egy cselekvés által 

keresztültörünk rajta (egy originális cselekvéssel, önmagunkkal, a dráma szó eredeti 

értelmében), nehéz megmondani, vajon mi kerülünk-e összhangba az általunk érzékelt 

világgal, avagy a világ az, amely hozzánk szinkronizálódik. Összhangba kerülünk, ez minden. 

A régmúlt időkben ezt úgy hívták, hogy a „teremtmények szimfóniája”, „harmónia”. 
371

 

A parateatralitás egyén és egyén közötti kapcsolatainak terepe tehát felcserélődött az egyén 

önmagával és a (kül)világgal való kapcsolata területével, s a kutatás fókuszába az ember 

önmagával végzett, önmagára irányuló munkálkodása került. Grotowski viszont ebből eredően 

azt is kifejtette, hogy ennek a munkálkodásnak különböző technikái vannak, melyek vagy 

meditatív jellegűek (mint például a különféle jóga-technikák), vagy pedig cselekvő jellegűek, 

amelyek a világban való benne-lét kiiktatása helyett éppenséggel annak minél teljesebb 

megvalósítására törekszenek. Egyértelművé tette, hogy a „Források színháza” kutatásai 

kizárólag e második típusú elmélyedéssel foglalkoznak, amelyet az egyén saját cselekvései 

révén tud megvalósítani. Mivel pedig ezek az autentikus cselekvések nem célorientáltak, 

hanem, mondhatni önmagukért valók (az elmélyedést, az önmegismerést célozzák), ezen 

sajátosságuk analógiába állítja őket a játékcselekvésekkel (amelyek az ember természetének 

feltárását és megmutatását szolgálják). Ezt húzza alá az, hogy Grotowski maga figyelmeztet a 
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„dráma” szó eredeti (cselekvés) értelemben való használatára, s ez az analógia a magyarázata 

annak, hogy a program címében a „színház” szó szerepel. 

A programnak ezen, a teoretika és metodika határán álló leszűkítése tovább folytatódik, 

amikor a passzív (meditatív típusú) technikák kivezetése után megállapítást nyer, hogy a 

program tulajdonképpeni kutatási tárgyát valójában nem az aktív (cselekvő) technikák köre, 

hanem e technikák forrásai képezik. 

Mindamellett a „Források színháza” számára a központi kérdés nem a források technikáiban, 

hanem a technikák forrásaiban rejlik. Van egy pont, amely megelőzi a különbségeket, más 

szóval a szociális kontextus hatását: vannak kezdetek. Ezek, mint egy elvesztett tudás, 

folyamatosan bennünk élnek. S „kopogtatnak a kapukon”. A „Források színháza” félúton van 

a mesterség és a tudományos teszt között: feltételeket teremt és tesztelőket – szemtanúkat – 

foglalkoztat, akik eljönnek és megvizsgálják, hogy a dolgok működnek-e vagy sem. Egy kicsit 

olyan ez, mint a felfedezők munkája. 
372

 

Ezekből a teoretikai elvekből következően a technikák forrásainak kutatása döntően a 

formákra koncentrálja a kutatás metodikáját. Ez merőben ellentétes a megelőző, parateatrális 

kutatások spontán cselekvéseket inspiráló metodikájával, így – az egyének közötti kapcsolat 

helyett az egyénre való koncentráltság mellett – ez a másik fontos eltérés, amely a „Források 

színháza” kutatásait a parateatrális kutatásoktól megkülönbözteti. A technikák lényege 

ugyanis bizonyos cselekvések vagy cselekvéssorok precíz megismétlése, hiszen egy cselekvés 

vagy cselekvéssor éppen ez által válik technikává. Ennél fogva ez a kutatási tevékenység azt 

vizsgálja a gyakorlatban, hogy az egyes ősi tradíciókban gyökerező mozgásos vagy hangi 

cselekvések, mint egy szertartás mozzanatai, mennyiben érvényesek egy másik tradícióban 

élő-cselekvő ember számára. Ők tehát a „teszterek”, akik „eljönnek és megvizsgálják, hogy a 

dolgok működnek-e vagy sem”, s ha valamely (formai) cselekvést a maguk kultúrájába 

ágyazottan is relevánsnak találnak, ha az bennük is „visszhangot kelt”, akkor megtaláltak 

valamit, ami különböző kultúrájuk ellenére is közös Valamit, ami megelőzi azok 

különbözőségét, valamit, ami a kezdetekből származó. Ez, és csak ez volt a technikák forrásai 

kutatásának logikája, a metodika vezérfonala. 
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[Grotowskinak] Sohasem volt szándéka, hogy ezeket a rítusokat színre vigye, sohasem akarta 

a gyakorlatokat esztétikai kontextusban imitálni, hanem inkább azt kívánta meghatározni, 

hogy egy performatív elem, mint rituális eszköz, vajon funkcionálhat-e objektíven, vagyis, 

hogy tudna-e felismerhető, következetes és előre látható fizikai és/vagy pszichológiai hatást 

előidézni, ha azt egy eltérő kulturális háttérrel rendelkező ember alkalmazza. Az intenzív 

terepmunkának ebben a szakaszában
373

 elsősorban arra törekedett, hogy meghatározza: vajon 

voltak-e a pszichofizikális technikáknak bizonyos princípiumai, a testhasználatnak olyan 

precíz módjai, amelyek a különböző kultúrákban újjáéledtek, visszatértek, és mondhatni, 

alapját adták a kulturális differenciálódásnak. Olyan egyszerű dolgok – mint a járás módja 

vagy az a mód, ahogyan a gerincoszlop előrehajlik a tánc közben –, amelyek mint a rituális 

vagy performatív viselkedés alapvető elemei vagy „morfémái” jelennek meg a tradíciók 

sokféleségében, és amelyeket különböző kontextusban ugyan, de hasonló céllal vagy hasonló 

hatás elérése érdekében használtak. Grotowski ezeknek az elemeknek, a résztvevők fizikális és 

energiaállapotaira gyakorolt hatását akarta feltárni, figyelmen kívül hagyva a hit kulturálisan 

meghatározott struktúráit és egyben bármiféle, a nézőre orientált előadás kereteit is. 
374

 

Mivel ezek a kutatási programok teljesen zárt körben, csak a „teszterek” részvételével 

zajlottak, ezekről az eseményekről beszámoló forrásaink nemigen vannak. Ha mégis találunk 

ilyet (például Nicolas Núňez beszámolóját Grotowski első mexikói útjáról), az is inkább a 

körülmények, kapcsolódó konferenciák, stb. leírásával foglalkozik, s magával a 

tevékenységgel kapcsolatban elég kevés forrásértékkel bír. Más a helyzet azonban az 1980-

ban, a lengyelországi bázisokon, a kutatást először összegezni szándékozó „első szemináriumi 

műhely” munkájával kapcsolatosan, amikor a hónapokig tartó zártkörű munkát követően, öt 

napra – mint „külső teszterek” – meghívottak is részt vehettek a munkában. Erről a 

tapasztalatról született Ronald Grimes részletesebb beszámolója
375

 és Robert Findlay rövidebb 

összefoglalója is: 
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  Wolford, cikkében egészként kezeli a Grotowski munkásságának utolsó szakaszához – a „Rituális 
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Június elejétől kezdve augusztus végéig, öt napos periódusokban, kívülállók huszonöt-

harmincfős csoportjai találkoztak Grotowskival és a „Források színháza” harminchat főből 

álló alapcsoportjával. A tevékenység egy Grotowskival való, iránymutató találkozóval 

kezdődött a tényleges munkát megelőző éjszaka. Grotowski nagyon világos volt: a munka 

nonverbális és minden résztvevőtől elvárják, hogy az egyes csoportok vezetőinek mozgását 

vagy tevékenységét utánozzák, amelyekkel ő dolgozik. Ám ennek nem kell szolgai másolásnak 

lennie, hanem inkább egyfajta imitációnak, amely a résztvevő érzékenységén alapul, amellyel 

felveszi a vezető mozgását vagy akcióit. 

Az összes ötnapos szekció során, az első két napon minden résztvevő tíz különböző, négy-öt 

külső résztvevőt és tíz (Grotowski harminchat fős alapcsoportjának tagjaiból való) vezetőt 

számláló csoportban dolgozott. Kora reggel például két-három órás sétát kellett tenni az 

erdőben egy lengyel vezetővel: érzékelve a fákat a mellkasunkkal, nyugodtan szemlélődve, 

imitálva a levelek mozgását, megállva és ráfordulva a szélre, átölelve a fákat, stb. Aztán egy 

kis szünet után újabb két-három órát kellett dolgozni ebéd előtt a haiti vezetővel. Majd egy 

újabb erdei séta következett, de ezúttal ez egy tanyán ért véget, ahol újabb haitiak vudu 

énekeket énekeltek, amelybe be lehetett kapcsolódni. Később, még ugyanazon a napon, több 

órát dolgoztunk egy jógival, újra és újra egyetlen mozgásmintát ismételve. Egy résztvevő 

például azt mondta, hogy a legerősebb tapasztalata egy kolumbiai vezetővel kapcsolatban 

jelentkezett: „Sétálva vele az erdőn át, a feloldódás érzése fogott el, hogy a tudatomban nem 

az erdőtől különvaló létezőként érzékeltem magam. Összhangban éreztem magam a fákkal. A 

bőröm kitárult, hogy mindent befogadjon.” A két nap végeztével minden résztvevő megvitatta 

Grotowskival, hogy melyik csoporttal (néha csoportokkal) szeretne koncentráltabban dolgozni 

a hátralévő három napon át. Ami akkor következett, az a különböző tradíciókból és 

kultúrákból eredő források technikáinak az e kultúrákból való résztvevők általi feltárása volt, 

annak reményében, hogy ezek a technikák előidézik az elsődleges észlelésnek – vagy ahogyan 

Grotowski már utalt rá: az „originális állapotnak” – legalábbis esetleges pillanatait. 
376

 

Ennek az „originális állapotnak” a felkutatása tehát a cél, ez jelenti a „tiszta embert” – amelyet 

korábban 
377

 már, mint „tisztán emberit”, „kizárólag emberit” vagy „eredendően emberit” 

definiáltunk – s azt a létállapotot, amelyet Grotowski többször és hangsúlyosan a gyermeki 
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léttel szokott megvilágítani. Ez az a létállapot, amely a technikák forrását, a különbözőségek 

megszületése előtti alapot jelenti, s amely nem tévesztendő össze e gyermeki állapot 

eljátszásával vagy netán az infantilitással. Természetesen ez a létállapot egy teljességében 

soha el nem érhető cél, valójában tehát inkább irányultságot és orientációt jelent, mintsem 

gyakorlatilag megvalósítható és megvalósítandó végeredményt, ám ez a sajátossága nem az 

emberi organizmus vagy természet azon jellegéből ered, amelyet a Peer Gynt-i hagyma 

héjaival szokás jellemezni. 

„Én nem úgy gondolok az emberi lényre, mintha egyfajta hagyma lenne, amelynek ha lefejtjük 

a külső rétegeit, a ’tiszta ember’ az, ami megmarad. De mit tesz az, hogy lefejteni? Bizonyos 

szabályozást, bizonyos tradíciókat, bizonyos kultúrát.” Grotowski „tiszta embere” úgy tűnik 

olyan valaki, aki levetkőzve a konvencionális és tradíciókhoz kötődő kultúrát, képes a világot 

„tisztán” látni és érezni az elsődleges észlelés szintjén, az „originális állapotban”. Amint azt 

Grotowski sugallni tűnik, a tiszta látás és érzés e fajtája elkerülhetetlenül olyasmi, ami 

sohasem valósítható meg teljesen. És mégis, a gyakorlati munka bizonyítéka is az, hogy hinni 

egy ilyen „abszurd tárgyban” és dolgozni ennek irányában, ha csak pillanatokra is, de 

beteljesíteni annak az észlelését, hogy „minden a maga helyén van” – nyilvánvalóan 

konstruktív dolog. 
378

 

Összefoglalva tehát a „Források színháza” kutatásaival kapcsolatban elmondottakat, 

megállapíthatjuk, hogy ez a munka, a parateatrális kísérletekkel ellentétben nem az egyének 

közötti kapcsolatok lehetőségeit tárta fel, hanem az egyénben magában létező gyökerekhez 

való visszatérés lehetőségeit és technikáját. Arra irányult tehát, hogy a kultúrák 

differenciálódása előtti forrás-állapotoknak és képességeknek (újbóli) megtalálásával az 

ember (újra) összhangba kerülhessen a fizikai és perszonális környezetével, s e létállapota 

révén egy harmonikusabb létminőséget érhessen el. Szinte azt mondhatnánk, hogy így mindez 

az inverze a parateatrális kutatásoknak. Hiszen mindkettő az ember harmonikus(abb) 

létezésének lehetőségeit keresi, de míg az egyik az emberek közötti kapcsolatokban, addig a 

másik az emberben magában. Amíg az egyik a cselekvések spontaneitásában, addig a másik a 

formák precizitása révén; amíg az egyik a környező „világ” (értsd: a parateatrális esemény 

közege) harmonikussá tételére tesz kísérletet, addig a másik az egyénnek az őt körülvevő 

„világba” való harmonikus betagozódására. Szinte mintha ugyanannak a papírnak a két 

                                                 

378
  Robert Findlay: „Grotowski’s l’homme pur: Towards De-mystification” – Grotowski tiszta embere: A 

demisztifikáció felé – in: Theatre perspectives, University and College Theatre Association, Washington D.C. 

1982. No. 2., A Grotowski Institute archívumából, index 115. 



395 

 

ellentétes oldalát néznénk, mert nehéz megmondani, vajon mi kerülünk-e összhangba az 

általunk érzékelt világgal, avagy a világ az, amely hozzánk szinkronizálódik.
379

  

Ezzel a transzkulturális dimenziókban mozgó, az emberi cselekvések által megvalósuló, 

antropológiai természetű kutatásokkal Grotowski lényegében egy új tudományos területet 

jelölt ki, amelyet színházi antropológiának (Theatre antropology) nevezünk azóta, s amelynek 

– köszönhetően annak, hogy Eugenio Barba és az Odin Teatret, Grotowski emigrációja után 

átvette a program folytatását 
380

 – immár iskolája is van Holstebroban: az International School 

of Theatre Antropology, vagy röviden ISTA. 

 

I.1.2. Az „Objektív dráma” (Objectiv Drama) kutatása 

Amikor Grotowski 1982 végén New Yorkba érkezett és az emigráció mellett döntött, a 

Columbia Egyetemen kapott katedrát, és hamarosan hozzáfogott egy új kutatási program 

terveinek kidolgozásához, amely azonban eredetileg Richard Schechner asszisztenciájával a 

New York Universityn valósult volna meg a Rockefeller Fundation támogatásával, és a 

„Koncentrált kutatási program az objektív dráma területén” (Focused Research Program in 

Objective Drama) hivatalos címet viselte. Különböző finanszírozási akadályok jöttek azonban 

közbe, így Grotowski elfogadta a California Egyetem meghívását, hogy a programot Irvine-

ban, a Rockefeller Fundation és a National Endowment for the Arts támogatásával valósítsa 

meg 1983 őszétől kezdve. A Los Angeles Timesnak adott első nyilatkozatában, szeptember 

23-án így nyilatkozik a tervezett kutatásokról: 

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 szélsőségesen nagy erőt jelentett a cselekvő 

ember számára. 
381

 

Ugyanebben a lapban, két nappal később így folytatja: 
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Azt mondhatnám – s ez nem egyszerű metafora –, hogy vissza akarunk jutni a Bábel tornya 

előtti időkbe, s feltárni, ami akkor volt. Az ember először a különbségeket látja meg, később 

azonban azt is, ami a különbség előtt volt. 

Megvan rá a remény, hogy a művészet ősrégi formáit fedezzük fel, a művészetet, mint a 

megismerés útját. 
382

  

Első pillantásra ez a kutatási irány rendkívül hasonlatos a „Források színháza” kutatásának 

célkitűzéseivel, ám azzal mégsem azonos. A különbözőségek meghatározását azonban 

célszerűbb későbbre, fejezetünk végére hagynunk, amikoris a program lényegének vázolt 

ismeretében helyezhetjük majd el ezt a kutatást a többi kontextusában, így jelenleg csak arra 

hívjuk fel a figyelmet, hogy az „Objektív dráma” kutatása nem egyszerűen folytatása vagy 

közvetlen folyománya a „Források színháza” programjának. 

A kutatás irányultsága valójában abból a felismerésből fakad, hogy a kortárs 

előadások/performanszok egyre nagyobb mértékben „alkalmazzák” az eredetileg autentikus 

rituális formákat, struktúrákat, s ezzel a modern kontextusba való beemeléssel vagy az 

autentikus formák összevegyítésével mintegy „felélik” azokat. Az autentikus formák tehát 

veszélyeztetetté váltak, azaz megismerendőek és védendőek lettek. Ezek a megfontolások 

jelölték ki a kutatás általános célját.  

Ugyanakkor viszont – ha nem is teljes azonossággal bár – a művészet objektívitásának 

keresése nem volt előzmények nélkül való. A parateatrális kutatások ismertetésekor, az 1975-

ben megrendezett wrocławi Nemzetek Színháza Kutatási Egyeteme alkalmából már említettük 

Joe Chaikin elgondolását az érzelmek univerzalitásáról;
383

 az „Objektív dráma” kutatásának 

előzményeként azonban a különböző elemzők megemlítik még T. S. Eliot elméletét az 

„objektív viszonosságról”, amely a befogadás kizárólagos lehetőségének előfeltétele a 

műalkotásban, s említik az „objektív művészet” kifejezés előfordulását a Redutát alapító 

Juliusz Osterwa naplójában is, aki az építészet objektivitásának analógiájára alapozza a 

színművészet objektivitásának lehetőségére vonatkozó gondolatait. A legfontosabb, 

leggyakrabban említett teoretikai előzmény azonban G. I. Gurdjieff
384

 írásaihoz és 
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elméletéhez kötődik, amelyben kifejti az „objektív művészet” magasabbrendűségét a 

„szubjektív művészettel” szemben, mivel az utóbbi az alkotó személyiségétől, látásmódjától 

függő, esetlegesen születő alkotást hoz létre, amelyben az ember (a szubjektum) nyilatkozik 

meg az emberről és viszonyairól, míg az előbbi a vonatkoztatási pontjait az egyénen kívül és 

felül találja meg, ezért az embernek és viszonyainak ábrázolásában objektívnek mondható. 

Mindezen előzmények azonban csupán érlelő adaléknak tekinthetők Grotowski programja 

számára. Az „Objektív dráma” kutatásainak a múltba, az autentikus rítusokra s azok 

természetére való irányultsága, valamint cselekvő jellege alapjaiban különbözteti meg az 

említett teóriáktól. 

A kutatás, amely tehát 1983 őszén kezdődött el a kaliforniai Irvine-ban, alapvetően két nagy 

fázisra bontható. Az első fázis 1983 őszétől 1986 tavaszáig tartott s mindvégig Grotowski 

közvetlen irányításával zajlott, míg az 1986-tól 1992-ig tartó második fázisban a folyamatos 

munkát James Słowiak, Grotowski korábbi asszisztense irányította közvetlenül az egyetemi 

szemeszterek időtartama alatt, majd ezt követték az akkor már Pontaderában élő, s a „Rituális 

művészetek” programján dolgozó Grotowski Irvine-ba való „visszatérései” a nyári 

időszakban.  

Az első fázisban a munka alapvetően nyitott módon kezdődött el, ami lényegében azt jelenti, 

hogy a programban folyamatosan résztvevők csoportja rendszeresen kiegészülhetett a főként 

az egyetemi hallgatók köréből kikerülő „alkalmi” résztvevőkkel is, míg bizonyos alkalmakkor 

külső meghívottak és szakemberek, de akár külső érdeklődők is betekintést nyerhettek a 

tevékenységbe. Tematikáját tekintve a munka sok tekintetben visszanyúlt a korábbi 

kutatásokban szerzett tapasztalatokhoz. Így lett a technikai jellegű felkészülés és kutatás 

fontos része például a yanvalou, egy haiti tánc, valamint a sajátos rezonanciával megszólaló 

haiti énekek, amelyek a Források színháza kutatásaiból kerültek át a technikai programba 

Maud Robart és Tiga (Jean-Claude Garoute) vezetésével. Az Aktív kultúra kutatásaiból, 

konkrétan a Zmysłowski vezette „Virrasztás”-ból szűrődött le a „Figyelés” (Watching) nevű 

gyakorlatsor, amely egy rendkívül dinamikus és nagy figyelmet igénylő fizikai gyakorlatsor 

volt. Szintén a Források színházához kötődött a szabadtéren folytatott „Plasztika és merülés” 

(Sculping and Diving) elnevezésű gyakorlat, amely a környezettel való összhang 

megvalósítását célozta, illetve a „Tűz-tevékenység” (Fire Action), egy tűz körüli tánc-mozgás, 

amelyhez a lángok kiszámíthatatlan mozgásától inspiráltan kellett ritmuselemeket feltárniuk a 

résztvevőknek. Ezek a technikai jellegű feladatok azonban nem (csak) a résztvevők fizikális 
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(mozgásos, hangi, ritmikai, táncos, stb.) képességeinek fejlesztésére szolgáltak, hanem a 

végrehajtás pontosságának egészen extrém mértékig való megkövetelésével egy olyan 

szemléletet és irányultságot is kialakítottak a résztvevőkben, amely lényegében előfeltétele 

volt az egyre kisebb szegmensekkel való tudatos foglalkozásnak. Másként fogalmazva: az 

„egyre többet”, „egyre tovább” horizontális szemléletével szemben az „egyre részletesebben”, 

„egyre mélyebbre” vertikális szemléletét preferálta. 

Az első fázis tematikájának másik fontos területe volt az úgynevezett „játéktöredékek”, a 

„Mystery Play”-ek megalkotása, amelyek viszont teljes ellentétben álltak már a korábbi 

kutatások – elsősorban a parateatrális kísérletek – improvizációival. Ezek az 1984 

októberében elkezdett játékok valójában olyan, asszociációkra épülő improvizációk voltak, 

amelyek kiindulópontja rendszerint egy, a megvalósító személyes emlékeiben élő, gyakran 

gyermekkori esemény vagy eseménytöredék volt. Erre – tehát magára az eseményre, s nem a 

hangulatára, az akkori érzésekre, stb. – való, minnél precízebb visszaemlékezés indukálta, 

hogy az emlékhez egy dal kötődhetett (avagy máskor pedig éppen a dal indukálta az élményt), 

amely már megvalósítható formát jelentett a végrehajtó számára. A kifejezési forma (a dal) 

minél precízebb megszólaltatása volt a következő lépés, amely a melódia egyszerű 

eléneklésén túlmenően a rezonánsság megjelenítését is megkívánta, s amelynek talaján 

megszülethetett a megvalósító mozgásos cselekvéssora is. Ezt követően, mikor az így 

létrejövő improvizáció, a precíz újra-megszületések révén kellően mederben tartottá, 

fegyelmezetté is vált, következhetett egy másik személy megtanítása a dalra és az azáltal 

vezetett improvizatív cselekvésre, azt vizsgálva meg ezzel, hogy a közvetített formák 

érvényesek és relevánsak-e a másik személy számára, túlmutatnak-e a személyes 

vonatkozásokon, azaz objektívek-e? 

Bizonyos ősi dalokat a résztvevők szimultán is megvizsgáltak (például egy amerikai férfi, az 

emlékeivel összhangban egy gregorián énekkel dolgozva, egy szufi dallal dolgozó iráni 

viszonylatában). Az ilyen esetekben a résztvevők nem csupán úgy próbáltak meg dolgozni, 

hogy közben ne zavarják egymást, hanem bizonyos mértékig az egymással való harmóniára is 

törekedtek. Egy másik kísérletben Grotowski arra kérte az egyes résztvevőket, hogy találjanak 

két dalt, amelyek két ellentétes helyzetben működhetnek a számukra: ha fokozott éberségre van 

szükségük, például, ha álmosság tör rájuk vezetés közben, vagy ha aludni akarnának, de 

képtelenek rá. A résztvevők azt az instrukciót kapták, hogy nem kell hangossan énekelniük a 
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dalt, csak csendben, magukban, retournelle-ként, s ezen az úton derítsék fel a különböző dalok 

eltérő helyzetben való gyakorlati hatásait. 
385

 

Lisa Wolford példái jól érzékeltetik, hogy az egyszemélyes „Mystery Play”-ek hogyan váltak 

alkalmassá a cselekvések autentikusságának megtalálásában és megőrzésében való 

elmélyedésre. Ugyanakkor az is látható, hogy mennyire ellentétes ez az improvizációs 

technika azzal, amit a színészek a szegény színház metodikájában alkalmaztak, de azzal is, 

amire a parateatrális kísérletek résztvevőinek volt lehetősége. Mondhatni azoknak éppen a 

fordítottjával találkozunk itt: nem a spontán cselekvés megformálásáról beszélhetünk, hanem 

a precízen újra megvalósított formák spontánná válásáról, vagyis amíg ott a spontaneitás 

szülte a formát, esetünkben a formák hozzák létre a spontaneitást. Érzékeny, ám annál 

jelentősebb különbség ez, s fontos ahhoz, hogy a mostani kutatás metodikáját tisztán 

láthassuk. Hogy a gyakorlatban is azonnal érzékelhető, jelentős eltérésekhez vezetett, arról 

Thomas Richards számol be, aki a kutatásnak ebben a szakaszában csatlakozott a 

résztvevőkhöz, majd vált később Grotowski legfontosabb munkatársává, s még később 

szellemi örökösévé. Richards az „At Work with Grotowski on Physical Actions” című 

könyvében elmeséli, hogy az első, a csoportja által kidolgozott „improvizáció” után 

Grotowski a következőképpen értékelte a munkájukat: 

Analízisében Grotowski sokkolta az egész csoportunkat, megköszönvén nekünk, hogy a 

„parateatralitás” (vagy a „részvétel színháza”) minden kliséjét bemutattuk neki. Azt mondta, 

hogy ezek a klisék óhatatlanul megjelennek a „parateatralitásban” de meglepte, hogy olyan 

fiatal diákok előadásában is előfordulnak, akik még nem voltak kitéve ilyen munkának, s nem 

tanulhatták azokat másoktól. Mindazonáltal ez tette lehetővé a számára, hogy belássa: ezek a 

klisék univerzális emberi banalitások, s nem korlátozódnak bizonyos, az ilyenféle munkában 

érdekelt emberek csoportjára. 
386

 

Az egyre finomabb részletekben való elmélyedés azonban nem csupán az egyének 

irányultságát jellemezte, hanem a munka egészének orientációjában is megmutatkozott. A 

kutatás célját első nyilatkozataiban még „a Bábel tornya előtti állapotokhoz való 
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visszatérésként” megfogalmazó Grotowski, az 1983-ban adott előrehaladási jelentésében már 

sokkal pontosabban fogalmaz. Lisa Wolford idézi, hogy:  

…kutatási feladatainak egyike egy olyan előadástípus felfedezése, amelyben „a költészet nem 

elkülönült a daltól, a dal nem elkülönült a mozgástól, a mozgás nem elkülönült a tánctól, a 

tánc nem elkülönült a cselekvéstől”, egy a nagyon ősi rituális tradícióval összefüggésben álló 

előadástípus felfedezése. Leszögezte, hogy az előadás ilyen formái egy „a művészet és a rítus 

szétválasztását, a megtekintés és a részvétel szétválasztását megelőző” periódusban 

gyökereznek, egy, a művészeti alkotás és annak rituális funkciója elkülönülését megelőző 

időben. 
387

 

Egyrészt szembetűnő, hogy ez a törekvés mennyire egybevág Grotowskinak azzal a 

nyilatkozatával, amelyet még a színházi korszak elején ebben a témában tett,
388

 másrészt 

pedig az is figyelemre méltó, hogy ezzel szemben egy évvel később, 1984 márciusában, az 

aktuális előrehaladási jelentésben már ezt olvashatjuk: 

Grotowskit az a szándék vezérli, hogy különválassza és tanulmányozza a performatív 

folyamat, a tánc, a dallam, a nyelvi struktúra, valamint a térhasználat ritmusát és módozatait, 

ennek egyes elemeit. Egy desztillációs folyamat tárja fel ezeket, amely elválasztva egymástól a 

különböző alkotóelemeket, attól, ami összetett, elvezet ahhoz, ami egyszerű. 
389

 

A hangsúlyeltolódás ismeretében talán az sem tűnik paradoxnak, hogy éppen ez a szemlélet, 

ez a részletekre való fokozott odafigyelés vezetett el oda, hogy a „játéktöredékek”, a „Mystery 

Play”-ekkel végzett kísérletek végül létrehozták a „Főtevékenység” (Main Action) című 

összefoglaló munkafolyamatot, amelyet azért nem nevezhetünk előadásnak, mert nem annak 

volt szánva.  

Az összefoglaló munka tárgyalása előtt azonban egy jelentős eseményt kell megemlítenünk, 

amely valójában már a következő fejezetrészben tárgyalt „Rituális művészetek” kutatási 

programjának kezdetét is jelentette egyben. 1984 és 1985 fordulóján kezdett kialakulni a 

gondolat, hogy a további kutatások zavartalanabb megvalósítására egy munkaközpontot 

                                                 
387

 Lisa Wolford: „Introduction to Part III.” – Bevezető a III. részhez – in: The Grotowski Sourcebook, edited by 

Lisa Wolford and Richard Schechner, Routledge, London and New York, 1997. 289. oldal. 

388
  Lásd a 77. lábjegyzetünkkel jelölt idézetünket, 1959-ből! – A.V. 

389
 Zbigniew Osiński idézi a „Grotowski kitűzi az utat” c. írásában Robert Findlay alapján – in: Jerzy Grotowski: 

Színház és rituálé, Kalligram, Pozsony-Budapest, 1999. 185. oldal, fordította: Pályi András. 



401 

 

kellene alapítani, s úgy tűnt, hogy erre Olaszországban lehetőség is nyílna. A tavasszal 

lefolytatott tárgyalások után, 1985. június 12-től augusztus 12-ig, a Firenze melletti 

Botinaccioban zajlott az a gyakorlati munka, amely lényegében a kezdetét jelentette a 

Workcenter of Jerzy Grotowski tevékenységének, s a működés megkezdése alkalmából, 

június 15-én konferenciát tartottak Firenzében. Grotowski itteni felszólalása később, autorizált 

szövegként megjelent a Drama 1987. évi őszi számában,
390

 majd némi eltéréssel a Richard 

Schechner és Lisa Wolford által szekesztett The Grotowski Sourcebookban is. A „Valakinek a 

fia vagy” (Tu es le fils de quelqu’un, You are someone’s son) címen megjelent szöveg 

hasonlóan nagy jelentőségű, programadó értékű anyag, mint a színházi korszakhoz 

kapcsolódó „A szegény színház felé” (Ku teatrowi ubogiemu, Towards a Poor Theatre) vagy a 

parateatrális korszakot bevezető „Ünnep” (Święto, Holiday). A beszéd – természetesen 

Grotowski akkori, 1985-ben vallott nézetei szerint – átfogó képet ad a megelőző korszakok 

munkájáról. A színházi, a parateatrális és a „Források színházá”-val kapcsolatos kutatások 

alapelveinek összefoglalása és az „Objektív dráma” program kutatásainak tapasztalatai és 

konklúziói ugyanakkor már előrevetítik az eljövendő évek munkájának irányát, a „Rituális 

művészetek” – vagy ahogyan Brook érzékletesebben kifejezte: „A művészet, mint 

ekhósszekér” – kutatásának programját is. Beszédében Grotowski hangsúlyozottan szót emel a 

kutatást fenyegető két legfőbb veszély, a dilettáns magatartás és az általa „turizmus”-nak 

nevezett attitűd ellen, s e két jelenség elég releváns és eléggé összefügg egymással ahhoz, 

hogy egy gondolatmenet erejéig kitérjünk rájuk. 

A dilettantizmusra azért kell figyelmet fordítanunk, mert Grotowski ezt sokkal konkrétabb és 

mélyebb értelemmel használja, mint a mi köznapi szóhasználatunk teszi. Richards ennek 

lényegét megvilágítandó Sztanyiszlavszkijt idézi: 

Bizonyos, hogy az inspiráció forgószele a felhők fölé képes röpíteni a mi „kreatív 

repülőgépünket” (…) anélkül, hogy végigfutnánk a kifutópályát. A baj csak az, hogy az ilyen 

röpülés nem rajtunk múlik, és nem alakít ki a normát. Lehetőségünk van viszont rá, hogy 

előkészítsük a talajt, hogy lefektessük a síneket, vagyis hogy megalkossuk az igazság és 

meggyőződés által megerősített fizikai cselekvéseket. 
391
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Túl azon, hogy a fenti idézet tanúsága szerint, ez a kutatási folyamat, akárcsak a színházi 

kutatások, még mindig (illetve újra) mélyen gyökerezik Sztanyiszlavszkij örökségében – 

amelynek részletes kifejtése egy újabb tanulmányt igényelne – mostani témánk szempontjából 

azért fontos, mert rávilágít a kutatások formára koncentráltságának alapvető fontosságára, és 

érthetővé teszi azt az egészen extrém mértékig vitt precizitást, amelyet korábban is említettünk 

már. Ennek az extrém precizitásnak a hiányát tekinti Grotowski dilettantizmusnak, amely 

láthatóan más dimenzióban mozgó fogalom, mint a miénk, amelyet hétköznapi értelemben a 

„hozzá nem értés” jelölésére használunk. S ennek a precizitáshiánynak az összefüggésében 

használja Grotowski a „turizmus” kifejezést is: 

Amit mégis tisztán kell látnunk, hogy ebben a munkában nem lehetünk dilettantizmustól 

mentesek, illetve kompetensek, ha a turisták szellemében járunk el. Azt értem ezen, hogy úgy 

lépünk tovább egyik dologról a másikra, hogy valójában nem fejeztünk be, nem valósítottunk 

meg pontosan valamit. Egyfajta individuális etnodráma az egyik feladat,
392

 amit használok: 

indul egy régi dallam, amely összefügg az illető személy etnikai-vallásos hagyományával. Úgy 

kezdünk dolgozni ezen a dalon, mintha a mozgás, a ritmus és minden egyéb tekintetében 

totális lehetőségeket tartalmazna. Olyan ez, mint a hagyományos, kollektíven előadott 

etnodráma, de itt csak egy személy van és a dal. A modern ember esetében azonnal megjelenik 

egy probléma: rátalál valamire, a dal körül egy parányi rendszerre, aztán azonnal egy új 

verziót dolgoz ki, s rögtön ezután egy harmadikat. Mindez azt jelenti, hogy az elképzelés első 

szintjén marad meg, amit felszínnek is nevezhetünk, mintha már a kezdeti elképzelés idegi 

izgalma valaminek az illúzióját adná számára. Mindez azt jelenti, hogy horizontálisan 

haladunk – oldalirányú elmozdulásokkal – nem pedig vertikálisan, mint az a valaki, aki kutat 

ás. Íme, ez hát a különbség, ami a dilettáns és nem dilettáns között van. 
393

 

Mindez már nem csak az „Objektív dráma” kutatásának egyik legfontosabb tapasztalatát 

jelenti, de egyben a „Rituális művészetek” kutatási program metodikai alapvetése is egyben. 

Ezutá a rendkívül fontos nyári „közjáték” után visszatérve Irvine-ba, októberben Grotowski 

nekilátott az „Objektív dráma” program tulajdonképpeni összegzésének. Ez a munka azonban 

már nem mehetett végbe a korábbi nyitott szervezeti struktúrában, így a kutatás első fázisának 

ebben a későbbi szakaszában – 1985-1986-ban – egy kilenc főből álló, rendszeresen és 
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folyamatosan dolgozó résztvevői csoportra, az úgynevezett Performance Teamre hárult a 

feladat, hogy a korábbi tematika megőrzése mellett ennek az összegződésnek a teendőivel is 

foglalkozzék. A korábbi, alkalmankénti részvételeit követően, ebben a szakaszban, Du Yee 

Chang, Wayan Lendra, Cheng Wei Chen, Jairo Cuesta, David Estrada, Pablo Jimenez, Midori 

Nakamura, és James Słowiak, Grotowski asszisztense mellett, már Thomas Richards is 

folyamatosan részt vesz a kutatásban, így a folyamatról hiteles tájékoztatást kaphatunk tőle. 

Eszerint a későbbiekben „Főtevékenység”-nek elnevezett munkafolyamat általános fizikai 

tréningekkel kezdődött, majd a „Mozgások” (Motions) nevű gyakorlatsorral folytatódott, 

amely egy kötött – önmagában nem nehéz vagy bonyolult feszítések sorozatából és egyben a 

figyelemáthelyezés folyamatából álló –  „mozgáskoreográfia” végrehajtását jelentette. 

Nehézsége abban állt, hogy a mozdulatsort egyre precízebben kellett végrehajtani. (Ezt a 

precizitást jól érzékelteti, hogy a gyakorlatsor kidolgozása még 1979-ben a „Források 

színháza” idején kezdődött, s csak 1987-ben fejeződött be, amikor is már minden pillanatnyi 

mozzanata meghatározott volt.) A fizikai tréning és a „Mozgások” mellett a csoport „A 

Folyó” (The River) címmel, tánccal és mozgással kombinált vokális gyakorlatokat is végzett, 

amelynek anyagát a haiti énekek adták. 

A felkészülés egy bizonyos pontján Grotowski minden résztvevővel külön-külön 

megismertetett egy ősi egyiptomi szöveget, s arra kérte őket, hogy mindegyikük válasszon 

két-két töredéket belőle. Ezen fragmentumokra kellett aztán a résztvevőknek egy-egy dalt 

megalkotniuk, majd ezzel együtt kidolgozniuk egy „személyes szerkezetnek” nevezett 

játékstruktúrát. Mindez lényegében a „Mystery Play”-ekhez hasonló feladatrendszer volt, csak 

a dal volt immár saját alkotás a szövegtöredék szavainak felhasználásával. Ezután a csoport jó 

ideig e „személyes szerkezetek” tökéletesítésével, fizikai akcióinak precíz kidolgozásával 

foglalkozott. 

Ezzel együtt megkezdődött a szerkezetegész megalkotása is. Ennek kiindulópontja a már 

említett „Figyelés” nevű gyakorlat volt. A vezető követésének játékába fokozatosan új 

elemként épültek be a személyes fizikai akciók, így a korábbi gyakorlat fokozatosan eltűnt, s 

átvette helyét a „Főtevékenység”, mint egész. Ennek következtében – ahogyan Richards 

beszámol róla –, a „Főtevékenység” már viszonylag korán, 1985 decembere tájékán 

rendelkezett egy szerkezetegésszel, amely azután még fél éven át formálódott, míg el nem 

jutott a végül „előadott” változatig. 
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A „személyes szerkezetek” és a szerkezetegész kidolgozásával párhuzamosan azonban egy 

másik folyamat is elindult: Słowiakkal együtt kisebb, 2-3 fős csoportokban, a „személyes 

szerkezeteket” egymással szinkronban is megvalósították, illetve újabb, csoportos etűd-

vázlatokat is kidolgoztak ilyen módon. 

Nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy e három folyamat nem irányult egy közös 

történetté való szintetizálódásra. A „személyes szerkezetek”, az egymással szinkronban 

megvalósított változataik és a kisebb csoportokban kidolgozott etüd-vázlatok, megőrizve 

kiindulópontjaikat és folyamataikat, mintegy „egymás mellett” mentek végbe, s harmóniájuk 

nem egy spekulatív (sztori-) logika mentén, hanem a fizikai cselekvések tempója, ritmusa, stb 

révén alakult ki. 

Minden asszociációm és cselekvésem e személyes esemény körül forgott, ám az az én titkom 

volt. A „Főtevékenységet” figyelemmel kísérők közül soha senki sem tudta azt: ők, a teljes 

montázs jelentése folytán egy teljességgel más történetet láttak. Miközben én az apámmal 

összefüggő fizikai cselekvések sorát követtem, mellettem egy színésznő mást, egy teljesen 

különbözőt: az ő saját személyes történetét. De a cselekvéseink mozzanatainak pontos időbeni 

és ritmuskoordinációja miatt, és a közelségünkből eredően, a szemlélő a cselekvéseinket 

egymással összefüggőként foghatta fel. A megfigyelők egyetlen történetet láthattak, amelyet 

ketten együtt csinálunk, míg valójában mi az asszociációknak és cselekvéseknek két teljesen 

különböző és elkülönített vonalát követtük. A színésznő nem ismeri az emlékeket, amelyek 

alapján én dolgozom, s én sem ismerem azokat, amelyek alapján ő. 
394

 

Vagyis a megfigyelőben ébredő montázs és a résztvevő „szereplőben” ébredő montázs két 

teljesen különálló dolog, amely tökéletes analógiában van a színházi korszak montázs-

technikájával. Azzal a jelenséggel, amelyet mi is érintettünk a szegény színház tárgyalásakor, 

jelesül, hogy bár a színész önmaga tartalmait tárja fel, azt az előadás nézője a színpadi alak 

megjelenítéseként értelmezi. Grotowski ezzel összefüggésben gyakran említi példaként 

Cieślak munkáját Don Fernando, az állhatatos herceg alakjával, amikor is Cieślak egy intim, 

ifjúkori emléke asszociációja alapján dolgozott, amit a nézők, a drámai kontextus miatt, Don 

Fernando mártíromságaként realizáltak magukban. Hogy mégis csupán analógiáról s nem 

azonosságról beszélhetünk, annak oka pedig e montázs-kettősség funkciójában rejlik. E 

tekintetben egy finom eltérést jelent ugyanis, hogy míg a szegény színház előadása esetében 
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elsődleges fontosságú a nézőben ébredő montázs, a cél annak a (ki)alakítása, s a színészben 

létrehozott montázs ennek elérési útja és eszköze „csupán”, addig jelen esetben ez a kettő 

legalábbis egyenrangú fontosságú, sőt, a résztvevő „színészben” ébredő még fontosabbnak is 

tekinthető. 

A formák tökéletesen precíz kialakulása és egymáshoz harmonizálódása révén, a folyamat 

utolsó fázisaként a forma szinte önmagától töltődött fel a szabadon áramló érzelmi 

tartalommal, Richards kifejezésével élve: anélkül, hogy azt „belepumpálta” volna az alakba 

vagy a cselekvésekbe. Fontos és érzékeny mozzanat ez a megvalósításban. 

Új szakasz kezdődött a munkánkban. Azelőtt, régebben, a struktúra létrehozását egyedül az 

értelmem alapján kezdtem. Most a testre figyeltem, hagyva, hogy felfedezze a szükséges 

cselekvések áramlását. És a cselekvő test elkezdte megtalálni a saját, természetes és 

erőltetettség nélküli útját, a saját organikusságát. 

Grotowski ekkor megjegyezte, hogy most nem szabad gyorsan struktúrálnunk. Most fel kell 

ismernünk, hogy a maga organikusságával egyfajta vadállat lépett be a térbe. Nem szabad túl 

hamar a struktúra csapdájába ejteni, vagyis éppen csak korlátozhatjuk a természetes útját. Az 

állatnak a maga természetes útján kell érkeznie, és a rendezőnek pontosan tudnia kell azt a 

pillanatot, amelyben szűkíthet a szerkezeten, s a precíz módot is, amellyel be kell kerítenie a 

vadállatot, anélkül, hogy elijesztené. 

Ezekről a pillanatokról mindig úgy beszélt, mint a „kegyelem” pillanatairól, amelyekben a 

mélyben rejlő források aktivizálódni kezdenek, s minden egyes mozdulatukat mintha a fény 

venné körül. Amikor „kegyelemi” állapotban vagy – mondta Grotowski – ne szakítsd meg [a 

folyamatot]. Nem a strukturálás pillanata ez, vagy a fizikai akciókon végzendő munkáé, még 

csak nem is a cselekvés rögzítéséé, mert ha azt teszed, az ismeretlennek a tudatossá válását 

kockáztatod meg. Csak megölheted ezt a valamit, ami megjelenik. 
395

 

Mindebből pedig az válik nyilvánvalóvá, hogy a szegény színház „szent színészének” totális 

cselekvése és az „Objektív dráma” résztvevő „színészének” organikus cselekvése egyaránt „a 

kegyelem állapota”, azaz ugyanaz a pszichofizikális munkaállapot. A különbség a szegény 

színház és az „Objektív dráma” munkafolyamata között „csupán” annyi, hogy a színházi 

korszak színésze ehhez a spontaneitás felől indul el, s a fegyelem korlátai közé „szorítva” éri 
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el, míg az itteni, résztvevő-„színész” a formai fegyelem talajáról közelíti meg, s a formai 

struktúra spontaneitással való „feltöltésével” jut el hozzá. 

A folyamat végéhez közeledve aztán Grotowski külön kezdett el dolgozni Jairo Cuestával és 

Pablo Jimenezzel egy mini-struktúra kidolgozásán, amelyet aztán hetekig senkinek sem 

mutattak meg. Később Thomas Richardsot is bevonták a munkába, s így hozták létre a 

„Főtevékenység” vezérfonalát jelentő alaptörténetet. Eszerint az „előadás” egy fiatalembernek 

a felnőttkorba, a felnőttek világába való befogadásához vezető „utazásának” montázsa lett, 

melynek során bizonyos próbákat kell kiállnia. 

Így jött létre az a bemutatható egész, amelyet néhány meghívott Irvine-ban 1986. június 15-én 

és 16-án láthatott. Ez is aláhúzza, hogy a „Főtevékenység” – noha magán hordozta egy 

színházi előadás minden ismérvét: színészei és nézői voltak, változatlan jelentéssel 

megismételhető volt, és a nézők észlelése szerint a színészek másokat játszottak, mint akik – 

mégsem azért készült, hogy előadássá váljék. Igazi célja az volt, hogy az „Objektív dráma” 

kutatásának tapasztalatait – amelyet a firenzei beszéd elméletben már összefoglalt – a 

gyakorlatban is összegezze, s mind a résztvevők, mind pedig Grotowski számára egésszé 

alakítsa. Lényege szerint a „Főtevékenységen” végzett munkafolyamat s annak tapasztalatai 

voltak a fontosak, bemutatása pedig csak a kontroll szempontjából volt szükséges. 

A bemutató után nem sokkal Grotowski eltávozott Kaliforniából, s az olaszországi 

Pontaderába költözve augusztusban megkezdte munkáját a Workcenterben. Az „Objektív 

dráma” kutatási programja azonban még 1992-ig folytatódott Irvine-ban. James Słowiak 

vezetésével, az egyetem szorgalmi időszakaiban, ősztől tavaszig zajlottak az előkészítő 

tevékenységek: a fizikai tréningek, a rezonancia és táncgyakorlatok, a személyes és csoportos 

akciók és az előadás-struktúrát fejlesztő munkafolyamatok is. Ez utóbbiak megtekintésére és 

korrekciójára Grotowski nyaranta két hétre vissza-visszatért Irvine-ba, személyes munkájával 

segítve a program további megvalósulását. Pontaderában pedig megkezdte a „Rituális 

művészetek” című, utolsó kutatási programját, de úgy is fogalmazhatunk, hogy egy másik 

szinten és egy másik néven folytatta az „Objektív dráma” kutatását. Olyannyira nézőpont 

kérdése ez, hogy Osiński professzor e két kutatási programot Grotowski munkásságában
396

  

együttesen korszakolja, s az „Objektív dráma” programját, mint a „Források színháza” és a 

„Rituális művészetek” programjai közti átmenetet határozza meg. Mi azonban, vele 
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ellentétben külön korszakoknak tekintjük e két kutatási szakaszt. Bár feltétlen egyetértünk 

azzal, hogy e két kutatás rendkívüli simasággal szervül egymáshoz, az „Objektív dráma” 

kutatásában olyan sajátosságokat is felfedezhetünk, amelyek a „Rituális művészetek” 

programjára már nem érvényesek. Ezek pedig indokolttá teszik számunkra a két program 

különválasztását. 

 

I.1.3. A „Rituális művészetek” (Ritual Arts), avagy „A művészet, mint 

ekhósszekér” (Art as Vehicle) 

Grotowski utolsó kutatási korszakának felvázolását mindenképpen a kettős elnevezés 

tisztázásával kell kezdenünk. Az első, a „Rituális művészetek kutatása” a Grotowskitól 

származó, eredeti elnevezés, és egyben a Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale 

által a toszkanai régióval közösen finanszírozott program hivatalos neve is. A programot a 

pontaderai Workcenter of Jerzy Grotowski valósítja meg a Rockefeller Fundation, a National 

Endowment for the Arts és az International Center for Theatre Creation, valamint 

magánszemélyek támogatásával, az irvine-i egyetemmel és a Peter Brook vezette intézettel, az 

International Center for Theatre Creationnel együttműködésben. A második elnevezés Peter 

Brook firenzei felszólalása nyomán keletkezett 1987-ben, s a nyomtatott változat 1988-as 

megjelenését követően terjedt el, elsősorban az angolszász szakirodalomban, de olyannyira 

pontosan világít rá a kutatás lényegére, hogy Grotowski maga is gyakorta használta későbbi 

írásaiban vagy beszédeiben. Szinoním használatuk tehát mindenképpen jogos, sőt a brooki 

elnevezés használata időnként célszerűbb is, mint az eredeti elnevezés, ezért a továbbiakban 

mi is élünk ezzel a lehetőséggel. 

A kutatás lényegét a legegyszerűbben és legvilágosabban úgy fogalmazhatjuk meg, ha 

visszautalunk az „Objektív dráma” program felvázolásában arra a „kegyelmi állapotra”, 

amelyet – a színházi szakasz „szent színészével” analóg módon – az objektív dráma 

résztvevő-„színésze” is elér. A „Rituális művészetek” kutatásának tárgyát ebből kiindulva, 

előzetesen úgy határozhatjuk meg, hogy az erre a pszichofizikális állapotra koncentrál, s 

immár figyelmen kívül hagyja azokat a struktúrákat és a „sztorit”, amelyek az „Objektív 

dráma” kutatásának gyakorlati összegzését, a „Főtevékenység”-et előadásszerűvé tették, és a 

struktúrát is csak, mint a pszichofizikális folyamatokat szükségképpen rendezett mederben 

tartó szerkezetet veszi figyelembe. Vagyis a kutatás területét a résztvevő-cselekvő személyére, 

tevékenységére, valamint e tevékenységnek a cselekvő környezetére (a többi cselekvőre) 
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gyakorolt hatását is figyelembe véve, főként a cselekvőnek önmagára való visszahatására 

szűkíti rá. Ez a szűkítés az oka annak, hogy a program olyan szervesen következik a 

megelőzőekből (értve ezen természetesen a „Források színháza” kutatását, sőt egy kissé a 

parateatrális kísérleteket is), hogy azt Osiński egyenesen csak átmenetnek (de nem 

előzménynek!) tekinti-tekintheti. Ám éppen ez a szűkítés az oka annak is, hogy fontos 

különbségeket látunk az „Objektív dráma” és a „Rituális művészetek” programjai között, s 

hogy mégis külön kutatásokként kezelhetjük őket. E szűkítés eliminálja ugyanis a kutatásból 

azokat a területeket, amelyek az előadásszerűséggel összefüggőek, s az „Objektív dráma” 

programjában még fellelhetőek, a „Rituális művészetek”-ében pedig már nem. 

A tényleges kutatás tehát, az 1985-ös firenzei megalakulást és kéthónapos botinacciói 

műhelymunkát követően, 1986 augusztusában kezdődött el a kutatócsoport összeállításával, 

amelyben Grotowski segítségére volt az irvine-i munkatársak közül Pablo Jimenez, James 

Słowiak és Thomas Richards is. Mint azt Richards is leírja, ez a szakasz nem volt sem könnyű 

sem rövid. Ennek egyik oka, hogy a vártnál kevesebben jelentkeztek munkatársnak, lévén, 

hogy a Workcenter nem tudott számukra sem szállást, sem ellátást, sem pedig fizetést 

felajánlani, ugyanakkor legalább napi tizenkét órás elfoglaltságot igényelt, ami viszont a 

vállalkozók önfenntartását nehezítette meg. Ráadásul a csatlakozni kívánó jelöltnek azt is 

vállalnia kellett, hogy legalább egy évig nem szakítja meg a munkáját a csoportban. 

Ugyanakkor a befogadásról való döntés egy hosszasabb, gyakorlati munka tapasztalatai 

alapján született meg, amelyben a jelentkezők a három asszisztens által vezetett, Irvine-ból 

ismerős gyakorlatokat végeztek. Így gyakorlatilag egy nemzetközi csoport jött létre (főként az 

euroatlanti kultúrkörből), olyan tagokból, akik korábban még nem dolgoztak Grotowskival, 

vagyis a nulláról kellett (s lehetett is) építkezni. További nehézségeket okozott, hogy Slowiak 

1987 végén visszatért Irvine-ba, az „Objektív dráma” kutatása második fázisát folytatandó, 

Pablo Jimenez pedig 1989 szeptemberében távozott. Hamarosan csatlakozott viszont a 

csoporthoz Mario Biagini is, aki Richards mellett Grotowski másik fontos állandó segítője 

lett, de dolgozott velük asszisztensként Maud Robart is, aki korábban a „Források színháza” 

haiti csoportjának volt tagja, s Irvine-ban is volt már Grotowski asszisztense. Hosszútávon 

tehát a munkacsoport időnként átalakulásokon ment keresztül, a kutatás és a munka 

folyamatosságát azonban, Grotowskin kívül, Richards és Biagini jelenléte is biztosította. 

A munka során a csoport tagjai megismerkedtek az Irvine-ban kialakult munkatípusokkal és 

résztvevői attitűddel, a vezetők pedig tovább finomították az ottani tapaszatalatokat és 
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precizitást (például Richards a „Mozgások” gyakorlatsort dolgozta ki a legapróbb részletekig). 

Ezzel párhuzamosan Grotowski, külön dolgozva a csoport egyes tagjaival és az 

asszisztensekkel, elkezdte a kutatás fókuszálását is, amely egyben a későbbi „Akció” 

(Tevékenység, Action) kidolgozásának kezdetét is jelentette. A munka jellege tehát csakhamar 

az egyének önmagukon végzett tevékenységévé alakult, a személyes önfejlesztés eszköze lett. 

A következő évben, 1987. március 14-én konferenciát tartottak Firenzében, amely közelebbről 

volt hivatva megismertetni a résztvevőkkel a pontaderai kutatások lényegét. Brook ezen a 

konferencián elmondott felszólalásának címében jelent meg először az „Art as Vehicle” 

kifejezés, amely az irodalmibb magyar fordításánál („A művészet, mint ekhósszekér”) 

pontosabb értelmezésben arra utal, hogy ezúttal a (szín)művészet nem esztétikai célokat 

szolgál, hanem az egyén individuális fejlődésének eszközévé, hordozó (vehicle) cselekvésévé 

válik. Brook ezt megvilágító példája rendkívül világos és érzékletes: 

…a nagy tradíciókban látható, hogy például a szerzetesek, megbízható feltételeket keresve a 

saját belső keresésükhöz, felfedezték a fazekaskodás vagy a likőrkészítés szükségét. Mások a 

zenét választották hordozónak. Nekem úgy tűnik, hogy Grotowski valami olyat mutat nekünk, 

ami a múltban már létezett, csak a századok folyamán elfelejtődött. Ez pedig az, hogy egy 

ilyenfajta hordozó, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy az észlelés egy másik 

szintjére lépjen, megtalálható az előadóművészetben. Csupán egyetlen feltétele van: az 

individuumnak tehetségesnek kell lennie. Világos, hogy ha egy ember, Istent akarván keresni, 

belép egy kolostorba, ahol minden munka alapja a zene, de nem szereti a zenét és botfülű, 

akkor ő rossz címre jött. Másrészt viszont rengeteg ember van a világon, aki vonzódik a 

szerepjátékhoz. Ez az emberi lény számára egy nagyon természetes funkció. Az emberiség két 

csoportba osztható: azokra, akik akarnak játszani, de nem tehetségesek, és azokra, akikben 

valódi tehetség van. Gyakran pedig azoknak, akik bírnak a valódi tehetséggel, a 

leghalványabb elképzelésük sincsen mit is jelent ez; egyszerűen csak tudatában vannak egy 

„vonzódásnak”. Ezzel a vonzódással azok, akik a színésszé válás lehetőségéről álmodnak, 

teljesen természetes módon, egyenesen a színház világa felé tartanak. Ám bizonyos esetekben 

valami mást is érezhetnek. Azt érezhetik, hogy ez az adottság, ez az egész szerelem egyfajta 

megnyílás egy más minőségű megértés felé; s megérezhetik, hogy ezt a más minőségű 

megértést nem találhatják meg, csak egy mesterrel való személyes munkán keresztül. 
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Brook tehát egyértelművé tette, hogy ami a pontaderai műhelyben folyik, az a (színészi) játék 

hordozóként való felhasználása a játszó ember individuális belső fejlődéséhez. Másként – a 

korábbi montázs-kettősség rendszerében fogalmazva – azt mondhatjuk, hogy ebben a 

munkában a színház nézőjében vagy az „Objektív dráma” „Főtevékenység”-e 

„szemtanújában” meglévő kettősség végleg eltűnt. Nemhogy a nézőben ébredő montázs 

dominanciájának nincsen nyoma, hanem a „Főtevékenység” szemlélőjében ébredő montázs 

egyenrangúsága vagy akár alárendelt jelentősége is eliminálódott. Ami maradt, az 

kizárólagosan a cselekvőben ébredő montázs, a cselekvésnek a cselekvőre való visszahatása. S 

ebből akár azt a következtetést is levonhatnánk mindjárt, hogy tehát ennek a kutatásnak már 

semmi köze sincs a színészethez és a színházhoz, ez azonban kissé elhamarkodott 

következtetés lenne. Mert annyiban igaz ugyan, hogy ennek a játékcselekvésnek már nincs 

közvetlen(!) köze a színészethez és színházhoz, ám – amint majd látni fogjuk – áttételesen 

azonban nagyon is van. 

Előbb azonban, még mindig Brook felszólalásánál maradva, jegyezzük meg azt is, hogy abban 

Brook, a konferencia céljának megfelelően, a folytatásban egy kérdést is megfogalmaz: 

Úgy tűnik ez az a pont, ameddig Grotowski már eljutott, s ez az oka, hogy megkérdezem a 

barátomat, a barátunkat, Grotowskit, tegye világosabbá számunkra, hogyan és milyen 

mértékig elválaszthatatlan a dramatikus művészeteken végzett munkája az őt körülvevő 

emberektől, akiknek belső szükséglete a személyes, belső evolúció. Azt szeretném, ha némileg 

megvilágítaná ezt. 
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Brook kérdésében, a primer szinten túl egy másik, szempontunkból fontosabb kérdés is 

meghúzódik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kérdés nem csupán a Grotowski és munkatársai 

között fennálló személyes viszonyrendszerre vonatkozik, hiszen az igen kevéssé lenne 

releváns a téma és a konferencia szintjét illetően. Ez a mélyebb és lényegibb kérdés pedig 

éppen a minden korábbi kutatási szakaszban fellelhető kétpólusúság megszűnésére irányul, 

arra, hogy ha a vehicle cselekvés értelme kizárólagosan magára a cselekvőre vonatkozik, ki 

vagy mi tölti be a másik pólus szerepét, amelynek a viszonylatában ez a cselekvés lezajlik. Ki 

vagy mi tölti be azt a funkciót, amelyet a szegény színház esetében a szemtanú-néző, a 
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parateatrális kísérletek idején a cselekvő résztvevő, a források kutatásáa idején a cselekvő 

környezete és az objektív dráma kutatásában a megfigyelő töltött be. Ahogyan Flaszen egy 

2009-es esszéjében is megfogalmazza: 

Egyszer, a Genezis-periódusunkban, szándékunkban állt, hogy kiiktassuk a nézőket 

(spectators) a színházból azáltal, hogy egy színházi szertartás aktív résztvevőivé változtatjuk 

őket. 

Akkor a színházi néző szemtanúvá alakult át: valakivé, aki nem működik együtt a színésszel 

tevőlegesen,… (…) Egy szemtanú, aki figyel, akiért a színész-ember feláldozza magát. Az 

átalakulásnak ez az aktusa [ti. a színészé] – az önmaga által megvalósított rendkívüli 

őszinteségen keresztül – a színésznek egy emberi lénnyé való átalakuláshoz vezetett. Cieślak 

szerepe az Állhatatos hercegben reprezentatív példája ennek. A színházból kivezető út volt ez 

számára – noha még mindig egy színházi intézményen belül. A színház – úgyszólván –, mint a 

totális cselekvés hordozója. (…) 

Az, aki cselekszik és az, aki figyel rá, kölcsönös relációjukban mindig is a színház ontológiai 

kritériuma volt, és ugyanakkor a nem-színházba vezető utazás kiindulópontja is. 
399

 

Vagyis az a tény, hogy a színházi cselekvés, mint vehicle cselekvés valósul meg, csupán a 

színházi cselekvés funkcióját(!) írja át, de ontológiai lényegén nem változtat. Tehát a színházi 

cselekvésnek vehicle-funkciójában is „színházinak” kell maradnia. Lennie kell tehát a 

cselekvő mellett egy másik pólusának is, s Brook is erre a másikra kérdez rá a kérdése 

mélyén. 

Grotowski válasza vázlatszerű formában két hónapra rá (1987 májusában), egy 

sajtókonferenciát követően jelent meg a párizsi Art Pressben, majd átdolgozott és kiegészített 

formájában, Brook felszólalásának nyomtatott változatával (és Georges Banu egy írásával) 

együtt, 1988-ban, Pontaderában, a Workcenter kiadásában olaszul, franciául és angolul. Az 

írás címe „A Performer” 
400

, s befejező tagja annak a sornak, amelybe „A szegény színház 

felé”,  a „Mi volt?”, az „Ünnep”, és a „Valakinek a fia vagy” című írások, mint Grotowski 

életművének legfontosabb írásos dokumentumai tartoznak. 

                                                 
399

 Ludwik Flaszen: „Theatre, or the God’s Eye” – Színház, avagy az Isten Szeme – in: Ludwik Flaszen: 

Grotowski & Company – Ikarus Publishers Enterprising 2010. 209-210. oldal. – Kiemelés az eredetiben. 
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Írásában Grotowski mindjárt az elején a kérdés primer szintjére válaszol. A Performert, mint 

„a cselekvés emberét”, önmagát pedig, mint „a Performer tanítóját” definiálja. Ezzel pedig 

meghatározza a köztük lévő viszonyt is: „A tanító – mint a kézművességben – az, aki a tanítást 

átadja: a tanítást kapni kell, de ez csakis személyes aktus lehet, hisz a gyakornoknak az a 

dolga, hogy felfedezze magának [tudniillik a tanítást], hogy benne emlékezzék.” 
401

 Ebből a 

definícióból aztán levezeti a Performer létállapotát, majd rátér az eredeti kérdés mélyebb, 

lényegibb megválaszolásának kifejtésére: 

Nagyon régi szövegekben olvashatjuk: Ketten vagyunk. Egy madár, amelyik szemezget, és 

egy madár, amelyik néz. Az egyik meghal, a másik élni fog. Megittasulva attól, hogy létezünk 

az időben, lefoglal bennünket a szemezgetés s elfelejtünk életet adni énünk azon részének, 

amely néz. Az a veszély fenyeget tehát bennünket, hogy csak az időben tudunk létezni és rajta 

kívül semmiképp sem. Ha azt érzem, az énem ama másik része néz engem (az, amely mintegy 

kívül van az időn), más dimenzióba kerülök. Én-Én vagyok. A másik Én mintegy virtuális; nem 

az, ahogy a többiek rám pillantanak, nem is az, ahogy megítélnek; olyan ez, mint egy 

mozdulatlan tekintet: néma jelenlét, ahogy a nap megvilágítja a tárgyakat, és ez minden. Én-

Én: e kettősség tapasztalatilag megoszthatatlannak mutatkozik, egyetlennek, teljesnek. 
402

 

A Performer feladata tehát nem más, mint ennek a teljességnek, az Én-Én kettős egységnek a 

kibontakoztatása, azaz a totalitás pillanatának elérése: ez az a pszichofizikális létállapot, 

amelyet a szegény színház esetében totális cselekvésként, az Objektív drámával kapcsolatban 

organikus cselekvésként, összefoglalva „a kegyelem állapotaként” említettünk korábban. 

Ehhez a kibontakoztatáshoz pedig végig kell járnia az utat, „amely a test-és-esszenciától az 

esszencia testéig vezet”.
403

 Az út végigjárásának módját tekintve lényegében már a kutatás 

gyakorlatának alapelveit fogalmazza meg: 

Arról van szó, hogy a cselekvésben passzívnak kell lennünk, a nézésben pedig aktívnak (épp 

fordítva, mint a szokás diktálná). Passzív annyit tesz: szívd magadba a világot. Aktív annyit 

tesz: légy jelen benne. A Performernek, ha az Én-Én élettel akar táplálkozni, nem a tömeg-
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organizmust (az izmos, atletikus organizmust) kell kifejlesztenie magában, hanem az áteresztő 

organizmust, amelyben az energia árad. 

A Performernek a munkájához pontos struktúrára van szüksége. Erőfeszítéseket kell tennie, 

hisz az állhatatosság és a részletek tiszteletben tartása szigorú szabály, ettől lehetséges 

azonban az Én-Én jelenléte. Amit tesz, annak pontosnak kell lennie. Don’t improvise please! 

Egyszerű műveleteket kell találnia, ügyelve rá, hogy ezek valóban fegyelmezettek legyenek, s 

az egész tartósnak bizonyuljon. Különben nem egyszerűségről van szó, hanem banalitásról. 
404

 

Ám ismét a lényeghez visszakanyarodva, írásában Grotowski az Én-Ént, az „esszencia testét” 

egy másik megközelítésben is meghatározza. Ez a megközelítés már a „Valakinek a fia vagy” 

című írása végén is felbukkan, s döntően emiatt tekinthettük azt az írást az Objektív dráma 

kutatása elméleti összefoglalásán túlmenően a Rituális művészetek kutatása megalapozásának 

is egyben. „Ha egy-egy apró cselekvésből indulunk ki – írja – felfedezhetünk magunkban 

másokat: a nagyapákat, az anyákat.” S ezen az úton, visszafelé „már olyanokat is, akiket nem 

ismertünk, az ősapákat, az ősünket. Pontosan őt magát? Lehet, hogy nem pontosan őt magát, 

inkább amilyen lehetett”. S ennek a gondolatmenetnek a végén jogosan veti fel a kérdést, hogy 

végül „nem érintünk-e meg valamit, ami már nem is annyira a kezdetekkel, inkább – ki 

merjem-e mondani? – magával a kezdettel kapcsolatos?” 
405

 Végezetül pedig Grotowski egy 

Ekhart mestertől vett idézettel fejezi be az írását, amellyel a kutatások célját és értelmét már 

transzcendentális perspektívából világítja meg, s tegyük hozzá mindjárt: minden alapja 

megvan ehhez. 

Ugyanakkor azonban le kell szögeznünk, hogy magát a kutatást mégsem a transzcendens 

dimenziókon való elmélkedés jelenti, hanem a mindennapok kőkemény, fegyelmezett és 

precíz gyakorlata. S mindez korántsem hangzatos szólam, hanem a napi tevékenység pontos 

meghatározása. Osiński professzor egyike volt azon keveseknek, akik nem csupán az 

érdeklődők számára szervezett munkatalálkozókon vagy a tevékenységet demonstráló 

„Akció” megtekintése révén szerezhetett információkat erről a munkáról, hanem 1988 

májusában meghívottként valóban a „munkás hétköznapokba” volt módja betekinteni. Mivel 

                                                 

404
  Jerzy Grotowski: „A Performer” – in: Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram, Pozsony-Budapest, 

1999. 215. oldal. A Grotowski által készített lengyel változatot fordította: Pályi András. – Kiemelés az 

eredetiben. – A.V. 

405
  Az idézett szövegtöredékek forrása a TDR Vol. 31. T115. nr. 3. 1987. ősz, magyarul „Valakinek a gyermeke 

vagy” címmel, Regős János fordításában olvasható a Világszínház című folyóirat 1989/2. számában. – A.V. 



414 

 

erről szóló beszámolója magyarul is olvasható,
406

 szügségtelennek látom leírásából idézni. 

Ám annyit összegzésként mégis el kell mondanunk, hogy amit leír, az napi minimum tízórás 

fizikai tevékenységről, órákon át ismételt mozgáskoreográfiák hallatlan és egyre növekvő 

precizitással történő megvalósításáról, elmélyült rezonancia-gyakorlatokról, éjszakai 

elemzésekről és megbeszélésekről, s mindezeken túlmenően a fáradtsággal és a „minden nap 

ugyanazt, s mégis mindig másként, tökéletesebben” monotonitásával való állandó 

küzdelemről szól. A valóságban ezt jelenti az „esszencia testéhez” elvezető út: az energia 

áramlásának állandó megindítását, folyamatos tanulmányozását, és az erre való abilitás 

napról-napra való fejlesztését. 

Ennek a mindennapos erőfeszítésnek az összegző demonstrációja az „Akció”, amelyen 

keresztül az érdeklődő megtekintheti a kutatás eredményeit. Az „Akció” egy mindjárt a 

kutatások kezdetén, 1986-ban megkezdett munka, amelynek alapvető anyagát az archaikus 

vibrációt tartalmazó, ősi afrikai és afro-karibi dalok adják,
407

 valójában egy állandóan fejlődő, 

alakulóban lévő cselekvéssor, egy „work in progress” esemény. Ennek a kutatási főiránynak 

egy leágazásaként vagy kiegészüléseként fogható fel az „Alagsori akció” (Downstairs Action), 

amelynek keretében, 1988. és 1992. között a „cselekvők” (akiket az angol nyelvű irodalom 

„doer”-ként, azaz „csináló”-ként, „tevő”-ként jelöl) pszichofizikális folyamatainak részleteit 

és azok személyes strukturálását, tehát mondhatni az „Akció” elemeinek metodikáját 

tanulmányozták behatóbban. Tehát ez is egy „work in progress” tevékenység volt. 

Következésképpen mindkettő leírhatatlan. Ez az oka, hogy – az általam feldolgozott források 

között – az „Akciónak” csupán egy írásos rögzítménye, az „Alagsori akciónak” pedig egy 

filmfelvétele ismeretes az 1999. előtti időszakból. A film egy 1989-ben, Mercedes (Chiquita) 

Gregory által forgatott anyag, amely nagyon sokáig az egyetlen dokumentáció volt erről a 

munkáról, a leírás pedig az a beszámoló, amelyet Lisa Wolford írt az 1995 júliusában és 

augusztusában látott öt „bemutatás” alapján, s az általa és Richard Schechner által szerkesztett 

Grotowski Sourcebookban olvasható. Az „Akció” (és az „Alagsori akció”) tehát nem előadás, 

a fentiekben mondottakkal összhangban nincs szüksége nézőre, arra való, hogy segítse a 

cselekvőt az önfejlesztés munkájában. Mindezt a film bevezetője és Wolford is erőteljesen 

hangsúlyozza, s az is megerősíti, hogy a film a szerződés szerint „csak Grotowski vagy 

Richards személyes jelenlétében vetíthető azok számára, akik művészeti vagy kutatási 
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szempontból érdeklődnek a Workcenter tevékenysége iránt”, továbbá „sem promóciós vagy 

kereskedelmi céllal, sem a tömegmédiában nem mutatható be”.
408

 

Noha az állandó változás okán az „Akció” és az „Alagsori akció” tehát, mint végleges forma 

nem leírható, a lényegükre, a különbségekre mégis e két rögzítményről illetve rögzítményből 

származó információk összevetésével tudunk rávilágítani. 

 Az első tehát az 1989-ben forgatott film, amely három részből áll. Az első az előkészítés, 

amely Thomas Richards direkciójával azon fragmentumok újra-megvalósítását mutatja be, 

amelyeket az előző napon még hiányosnak ítéltek meg. A második rész maga az „Alagsori 

akció”, a harmadik pedig egy Grotowski által adott magyarázat, amely nagyjából az általunk 

is elmondottakat tartalmazza. Joanna Ostrowska, Grotowski utolsó wrocławi látogatása 

alkalmával, tehát 1997. március 6-án látta ezt a filmet, s maga is megjegyzi, hogy „az, ami 

Wrocławban látotható volt, különbözik az 1989-es felvételtől”.
409

 A filmen látottakról pedig 

így számol be: 

… nagyon nehéz számomra a leírás. Kézenfekvő okokból egy színházi előadás leírásához 

kötődő terminusok jelennek meg benne, noha azoknak itt nem lenne helyük. Vitathatatlan 

tényekkel kezdem: az Akció 
410

 nagyjából negyven percig tartott; öt fő, köztük egy színesbőrű 

nő vett részt benne. (…)  

Az Akció néhány eleme kétségtelenül egy színházi előadáshoz lehetne köthető – az előadók 

dalokat énekelnek, amelyek valamiképp kiváltják a mozgásaikat… Mindazonáltal az egészet 

nehéz lenne színházi előadásnak tekinteni. Nekem nem úgy tűnik, hogy bármiféle, a fikció 

struktúrájához alkalmazkodó „történeten” vezettek volna végig. Az én szemszögemből nehéz 

lenne azt állítani, hogy az Akció kezdettől fogva bír egy konkrét és adott motívummal vagy 

témával, amely aztán kibontódik vagy megoldódik valamiképpen. 

Maximum a „mikrotörténetek” sajátos fajtái voltak fellelhetőek benne. Egy, amely igen erősen 

bevésődött az emlékezetembe, egy leánynak öregasszonnyá való átváltozása volt, amelynek 

során a hangja és a járása totálisan átalakult. Nem az volt a benyomásom, hogy az Akció 

megtestesített volna bármiféle, a néző által is felfogható logikát; mindazonáltal kétségtelen, 
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hogy létezett egy „belső logikája”, amely a cselekvéssorban résztvevők számára világos volt. 

411
 

Vagyis a filmen egyértelműen megfigyelhető a cselekvők folyamatainak személyes 

strukturáltsága, ám a cselekvések egésze nem szervül közös és egységes szerkezetté. Ezzel 

szemben Lisa Wolford beszámolója az „Akcióról” egy montázstechnikával szerkesztett, tehát 

egymásra épülő és egymásból építkező képek sorát, egy koherens belső logikával rendelkező 

egészt, azaz végül is egyfajta narratívát mutat be. Ez a narratíva egy „prológussal” kezdődik, 

amely az emberi élet három stációját mutatja be, végezetül pedig azt, hogy az önérdekükkel 

ügynökölők számára nincs út az örök életbe. A „prológus” után megtörténik az „igazi ember” 

eljövetele, ám ez az ember öregként születik a világra. Így „visszafelé” járja végig az életútját, 

és szimbolikus „jótétemények” után, a gyermekkorból a csecsemőkorba átlépve fogalmazza 

meg, mi is szükséges ahhoz, hogy az ember az örök élet, vagy ha úgy tetszik, a halhatatlanság 

földjére lépjen. Végezetül egy „epilógusban” Jézus keresztrefeszítésének felidézése által 

utasíttatik el az életút befejezésének ilyetén lehetősége, s ennek alternatívájaként mutatják fel 

az univerzalitás törvényeinek felismerését, és befogadását.
412

 

Mindjárt e rövidke összefoglaló után azonban nyomatékosan meg kell jegyeznünk, hogy a 

leírás egyrészt csupán Lisa Wolford olvasata, másrészt vissza kell utalnunk arra is, hogy ez a 

benne (vagy akár bármely más szemlélőben) létrejövő montázs semmiképpen sem 

azonosítható a „doerek” személyes motívumaival, vagy azok összességével.  Így a fentiek, 

csak, mint egy, a korábbi állapothoz és az „Alagsori akcióhoz” viszonyított különbség 

példájaként értelmezhetők, és azt mutatják, hogy az „Akció” struktúrája nem a néző 

percepciójának egységes orientálása érdekében történik, hanem a cselekvők „érdekében”, 

személyes munkájuk közös egésszé rendezése végett, amely az esetlegesen jelenlévő 

megfigyelők percepcióját figyelmen kívül hagyja. 

Amiben azonban a két beszámoló megegyezik, az a „doerek” által végbevitt játékcselekvések 

rendkívülisége. Ostrowska is megemlékezik a film kapcsán a leány öregasszonnyá való 
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átalakulásának tökéletességéről, Wolford beszámolójában pedig sokszor tér ki egy-egy 

játékelem különlegességére: 

Bidaux váltogatva jeleníti meg a Szfinx és a szellem-préda alakját, eljátszva a köztük lévő 

dialógust. A Szfinx ülő helyzetbe kuporodik, törzse felível, erőteljes és fennsőbbséges; az 

ember előregörnyedve pislog fel a fölétornyosuló Kapuőrre… 
413

 

A terem hátsó részéből egy ének hallatszik – sohasem hallottam ilyen éneklést azelőtt. 

Richards kezdi a dalt, aki a vibráció váltogatásával énekel, oly eleven, oly különleges módon, 

hogy a dal szinte kézzelfoghatóan jelenlévővé válik a térben… 
414

 

A második ének egy harci dal, agresszív, tamastic
415

: felhívás és válasz Richars és a férfiak 

csoportja között. Úgy értelmeztem, mintha az erő megidézésének dala lenne, feltöltődve a 

Teremtés nyers erejével; Chirco
416

 a terem közepén áll, egy mozgást indít el, amelyben kitágul 

a teste, de nem a csípejétől, hanem a mellkasától a vállai felé, mintha valami a teste 

központjában megnyílna, csavarodna, növekedne. Van valami vulkánszerű és elementáris a 

mozgásában, mint amikor a föld pulzálja ki a tüzet magából. Szilárdan áll, legyökerezve 

szétvetett lábaival… 
417

 

…Biagini közelít Richardshoz, meghajol, hogy a feje Richards mellkasa közelébe kerül. A 

részlet nem csak a fizikai akció miatt meglepő (Biagini messze magasabb, s mindenki fölé 

tornyosul a csoportban), hanem azért is, ami végbemegy közöttük: valami jelenvaló halad az 

egyik szívéből a másik testébe. Külsődlegesen ez egy egyszerű részlet, s csupán technikai 

értelemben is felfogható lehetne – mintha Biagini egy precíz hangrezonanciára figyelne, 
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amely Richards testének egy határozott pontjából árad ki. (…) Semmi utánzás nincs ebben a 

részletben: a figyelmemet a kapcsolat ragadja meg, egy életteli reláció. 
418

 

Sokáig lehetne még folytatni a fentiekhez hasonló példák sorát, amelyekből egyértelműen 

kitetszik, hogy a tartalom vagy a karakter erőteljes kifejeződése mindig a félelmetes technikai 

képességeknek és a hihetetlenül pontos formai megvalósításnak köszönhető. S ebben érhető 

tetten az akció irányultsága: nem a tartalom kifejeződése, vagy a karakter létrejötte az igazi cél 

(ezek csupán a külső megfigyelő számára teszik megragadhatóvá a jelenséget), hanem az, 

hogy a megvalósítás során az Én-Én, az „esszencia teste” megérkezzen, jelen legyen. 

Természetesen a „doerek” tudatában vannak a jelenlétének, a megtekintés lényege tehát nem 

több mint az, hogy ennek az „esszenciatestnek” a jelenléte a szemlélők számára is 

demonstrálódik. 

Az „Akció” során tehát a „doer” nem arra törekszik, hogy másvalakivé váljék, ám arra sem, 

hogy ne váljék valaki mássá. Ez egyszerűen irreleváns a szempontjából. „Csupán” precíz 

formai megvalósításával megteremti az „esszenciatestté” válásának lehetőségét. Ez pedig 

alapvetően különbözteti meg a színészi cselekvéstől, annak ellenére, hogy a „doer” is 

színjátéki cselekvést hajt végre. Következésképpen tehát az „Akció” cselekvéssora (illetve 

nem csak az „Akció” de minden ilyen vehicle-cselekvéssor) alapvetően különbözik a színjáték 

cselekvésfolyamától. Felmerül tehát a kettő között fennálló reláció megállapításának 

szükségessége, amelyet Grotowski a következőképpen határoz meg: 

Azt is mondhatnám, hogy létezik a látvány- vagy előadóművészetek hosszú lánca, amit én az 

angol alapján legszívesebben úgy mondok, hogy „performing arts”, (…) amelynek az egyik 

végén a megjelenítőművészet található (a színházi előadások színháza), a másik végén a 

vehikulum-művészet. Ez egy hosszú lánc, sok láncszemmel, a lánc két vége között azonban 

működnie kell a funkciók áramlásának. A vehikulum-művészetre azért van szükség, hogy a 

megjelenítőművészet ne vesszen bele a saját meddőségébe, sőt, ha a kommerszet vesszük, a 

saját prostituálódásába. Szükség van rá, hogy más léptékű munka is folyjék e szakmában, 

hogy a művészet az előadások dimenziójában is megőrizze magasabb rendű céljait, 

ugyanakkor a vehikulum-művészet számára is nélkülözhetetlen a konfrontáció a 

megjelenítőművészettel, különben túlságosan is elnéző lesz önmagával, és mind szubjektívebb 
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kritériumokat használ majd az objektívek helyett, holott azoktól függ a munkánk minősége. 

Másképp egyáltalán nincs ránk szükség. 
419

 

A színjáték (előadó)művészete és a színjáték vehikulum-művészetként való használata tehát 

nem csupán összefügg egymással, hanem egyugyanaz művészeti ág, a színházművészet 

egyenrangú tagjai is. Egyenrangú, de más, sőt, kifejezetten ellentétes funkcióval bíró 

láncszemek. Ezeket a teljességgel ellentétes funkciókat érzékletes metaforával írja le és 

különíti el számunkra Grotowski, amikor a színjátékot egy felvonóhoz hasonlítja, amelyet a 

színész működtet, s amelynek kosarában a megjelenítőművészet esetében a színjáték nézője 

ül, a vehikulum-művészet esetében pedig maga a színész. A funkciók különbsége világos: az, 

hogy a színészi cselekvés valaki mást juttat el egy magasabb régióba, avagy önmagát emeli 

oda – ez nem ugyanaz.
420

 A funkciók különbsége mellett ugyanakkor a hatás különbsége is 

kimutatható a kétféle művészeti attitűd között. Ez pedig abban áll, hogy – tovább építve a 

felvonó-metaforát – e magasabb régióból a földre, a hétköznapok szintjére visszatérve, az 

előadás nézője (több-kevesebb idő múltán, és inkább nagyobb, mint kisebb mértékben) 

visszavált az eredeti létformájába, spirituális szintjére, a vehikulum-művészet „doere” viszont 

nem.  

[A „doer”] arról az érdes, durva, biológiai erejénél fogva mégis roppant erős szintről, ahol 

normálisan tartózkodunk, át akar lépni egy másfajta, sokkal finomabb, és hogy úgy mondjam, 

fénylő régióba. Ha pedig visszatérünk ebből a régióból a mindennapi szintre, a biológiai 

testiség szintjére – megőrizve ezt a fénylő állapotot – az a vehikulum-művészet. 
421

 

Ez az oka annak, hogy Osiński úgy határozza meg a Pontaderában folyó tevékenységet, mint 

az eleusziszi misztériumok modern megjelenési formáját, s az azokhoz hasonlatos modern 

funkciót.
422

 S ez az oka annak is, hogy egy ilyenfajta munkának zártnak kell maradnia, hiszen 

az érdeklődők és a média jelenléte nyilvánvalóan tönkretenné és ellehetetlenítené a 

mindennapok elmélyült munkáját. Zártnak kell tehát lennie – de nem teljesen. A teljes 
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bezárulás ugyanis nem csupán funkciója betöltését, a tapasztalatok áramoltatását gátolná meg, 

hanem tönkretenné magát a zártkörű tevékenységet is: 

Az ősi kínai Ji King, azaz a Változások Könyve egyik fejezete a Kút címet viseli. Abban 

olvasható, hogy hiába végzik el a kútfúrást elsőrangúan, hiába vájják ki és ácsolják körül 

mesterien azt a kutat, hiába lesz kitűnő a vize, ha senki nem jár rá, elszaporodnak benne a 

halak, és a víz megromlik. Ezért teszem fel magamnak újra és újra a kérdést: mi a teendőnk, 

hogy abban a pontaderai kútban, amit megépítettünk, ne szaporodjanak el a halak? Így lett 

alapelvünk a színházi csoportok meghívása, és ennek folytán – a végzett munka 

konfrontálásával – a szakmai ismeret és gyakorlat technikai elemzése. 
423

 

Mindezekkel elegendően meghatároztuk a kétféle művészeti funkció ontológiai hovatartozását 

és a funkciójuk területén fennálló különbségeiket, továbbá egymással való 

viszonyrendszerüket, összefüggésüket is. Ezzel pedig befejeztük Grotowski utolsó 

kutatásának s egyszersmind az önálló kutatások korszakának felvázolását is. Az életmű 

vázlatának teljessé tételéhez tehát már csupán egyetlen szempontra kell kitérnünk, ami pedig 

az életmű egészének, koherenciájának áttekintése. 

 

I.1.4. Az életmű koherenciájának vizsgálata 

Már az „Objektív dráma” kutatásának felvázolásakor megelőlegeztük, hogy a program 

kontextusba helyezését a későbbiekben fogjuk elvégezni, s ezzel még adósak maradtunk a 

„Rituális művészetek” kutatásának vonatkozásában is. E „késleltetés” indokául az szolgál, 

hogy – mint azt korábban már kimutattuk – e két utolsó program meglehetősen erősen szervül 

egymáshoz, így a korábbiakhoz való viszonyuk meghatározását is célszerű egyszerre 

elvégeznünk. További indok ugyanakkor az is, hogy összefüggésük a színházi kutatások 

szakaszával egyre nyilvánvalóbbá vált, ezért ezen összefüggéseket is célszerű egyidejűleg 

megvizsgálni. Végezetül pedig, ha az egyes kutatási szakaszokon túlmenően, képet akarunk 

kapni az életmű egészéről is, szerencsés, ha a többi kutatási szakaszt is figyelembe véve, a 

teljes kontextust próbáljuk meg felvázolni és elemezni. 
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Annál is inkább meg kell ezt tennünk, mert több, a témával foglalkozó szakember is tett erre 

kísérletet, nem feltétlenül azonos konklúziókra jutva a témában; jogos igény merülhet fel tehát 

arra, hogy az elmondottak alapján vázlatosan ismertessem a magam nézeteit e tárgyban. 

Többen – közöttük például Tadeusz Burzyński – azt sugallják, hogy Grotowski életműve 

különböző irányú kutatások lazán összefüggő, de alapvetően heterogén halmaza. „Hatása és 

ösztönző szerepe eléri a többi művészeti, kulturális, sőt tudományos ágat is. Tőle ered a 

színházi antropológia és számos kutatási kezdeményezés a színház, az élet, valamint a tudás és 

kultúra különféle érintkezési pontjain” – írja.
424

 

Richard Schechner, a The Grotowski Sourcebook egyik szerkesztője, a kutatások sorát egy 

logikusan egymásra épülő sorozatként fogja fel, mondván: „Az [egyén] önmagán végzett 

munkája vezetett a színházból a Parateatralitáshoz; a transzkulturális és a lényegi keresése 

vezetett a Parateatralitásból a Források színházához; ezeknek a forrásoknak a 

viselkedésmintákba történő desztillációja vezetett az Objektív drámához és a Vehikulum-

művészethez” 
425

 – és ezzel egyfajta linearitást is sugall az életmű egészében. 

Lisa Wolford, a The Grotowski Sourcebook másik szerkesztője – az „Objektív dráma” 

kutatásáról szólván – ezzel szemben úgy látja, hogy „Grotowski előrehaladása, amely inkább 

spirális, mint lineáris formában ment végbe, már visszatért a mesterség technikai/előadói 

aspektusának hangsúlyozásához”.
426

 – vagyis az „Objektív dráma” kutatását a színházi 

korszak kutatásainak egy magasabb ponton való megismétlődéseként értelmezi. 

Zbigniew Osiński egyetérteni látszik ezzel a megállapítással. Ám hozzáteszi, hogy „Ott 

ugyanis [azaz a színházi kutatásokban] a színészben zajló folyamatokra összpontosult a 

figyelem, a színész emberi aktusára, amelyhez meg kellett találni a struktúrát, „a forma 

zabláját”; az „Objektív drámában” viszont éppen ennek az ellenkezője történt: a résztvevők a 

formán dolgoztak, s ez szabadította fel bennük a kívánatos folyamatot” 
427

 – azaz az elképzelt 

spirál két pontjának inverzitását emeli ki. 
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Megint másként látja a saját pályaképét maga Grotowski, aki életművét egy ívként fogalmazza 

meg, mondván: „A startmezőt a színházművészet jelentette a számomra, az a színház, amit 

megjelenítőművészetnek neveznék, előadásokat építő, önmagát megmutatni kívánó alkotásnak 

– ez volt az én kiindulópontom. Ez az alap, ez az, ami megtanított rá, mennyire fontos a szolid 

kézművesség. Majd pedig megadatott nekem, hogy akár egy ballisztikus pályára lőtt rakéta, 

átvágjak a ritka légkörön, a saját legsajátosabb tapasztalataimon (azon, amit itt Degler 

professzor parateatrális útkeresésként, a Források színházaként említett). A tapasztalatok 

ballisztikus pályájáról beszélek, amin végül is túljutottam, nem pedig a szakmáról; és 

mindezek után megérkeztem arra az állomáshelyre, ahol jelenleg működöm, és amit 

vehikulum-művészetnek hívok. De nevezhetném Rituális művészeteknek is.” 
428

 Lényegében 

ugyanezt az ívet fejti ki bővebben a „From the Theatre Company to Art as Vehicle” (A 

színházi társulattól a vehikulum-művészetig) című írása IV. fejezetében is,
429

 ami annyiban tér 

el például Schechner linearitásától, hogy az ívvel, mintegy „elemeli” az életmű közbenső 

kutatásait a két végponttól, a szegény színháztól és a vehikulum-művészettől. Ezzel viszont ez 

utóbbi kettőt össze is kapcsolja, tehát ez a pályaív akár a Wolford féle spirállal is 

mefeleltethető lenne, azzal a különbséggel, hogy az egymást fedő pontok ezesetben a 

megjelenítőművészet és a vehikulum-művészet lennének. (S ha felidézzük, hogy ezt az utóbbit 

magunk is az „Objektív drámáva” szorosan szervülőnek mutattuk ki, ez a felfogás egyáltalán 

nem jelent nagy különbséget Wolford elvéhez képest.) 

Ha jól meggondoljuk a fentieket, az említett megállapítások mindegyikében sok 

helyénvalónak tűnő felismerés van, ám első pillantásra mégis nagyon különbözőeknek tűnnek. 

Ezért a záró gondolatmenet talán túlzott elméletieskedésnek is tűnhet, ám mégsem felesleges, 

mert elvezetett bennünket a különböző életműfelfogások valamiképp közös gyökeréhez, közös 

nevezőre hozva az egyes elvekben meglévő igazságokat. Ezt a közös gyökeret az ember lelki-

spirituális
430

 fejlődése lehetőségének állandó keresésében fedezhetjük fel, annak a 

szenvedélyes és elkötelezett kutatásában, hogyan haladhatja meg az ember a saját hétköznapi 

életéből következő pszichoszociális korlátait, hogyan léphet egy, a korábbi szintet meghaladó 

                                                 
428

  Forrás: Jerzy Grotowski: „A magas művészet felfedezés, nem üzemelés” – in: Színház, 2009. szeptemberi 

szám, 10-11. oldal, fordította: Pályi András. 
429

  Olvasható in: Thomas Richards: „At Work with Grotowski on Physical Actions” – Grotowskival dolgozva a 

fizikai cselekvéseken – Routledge, New York, 1995. 113-135. oldal. 
430

  A „spirituális” kifejezést itt abban az értelemben  használom, ahogyan annak Brook is definícióját adta: „A 

»spirituális« szót abban a jelentésében értem, hogy az egyén a belső emberi tartalmak felé halad, az ismerettől 

tart az ismeretlenhez és (…) fokozatosan esszenciálissá válik (…)” – in: Peter Brook: „Grotowski, Art as 

Vehicle” – Grotowski. A művészet, mint ekhósszekér – in: Peter Brook: With Grotowski; Theatre is just a form – 

Grotowskival – A színház csupán egy forma. Szerkesztette: Georges Banu és Grzegorz Ziółkowski Paul Allaine-

nel, The Grotowski Institute, Wroclaw, 2009. 34. oldal. 



423 

 

létminőségbe. A továbbiakban tehát ennek az állandó vezérgondolatnak a perspektívájából 

próbáljuk meg az életmű egyes szakaszait tartalmazó, teljes kontextust felvázolni. 

a. A színházi szakaszban az univerzálissal való kapcsolatot a közös mítoszok hitelessége 

és a velük való konfrontáció jelentette a kutatás számára, amelyben az autentikus 

színészi cselekvés keresése meghaladta a hagyományos metodikával dolgozó színész 

„mássá válását” és kialakította a színész „totális cselekvésének” metodikáját. Ennek 

lényege, hogy a színész, a „másik” (a színpadi alak) álarcainak felvétele helyett, a saját 

maszkjait veti le, s ennek érdekében a spontaneitás területéről indulva jut el a 

spontaneitás és fegyelem dialektikus állapotához, amelyet Grotowski „a kegyelem 

állapotaként” nevezett meg. Ezt a „totális cselekvéshez” vezető utat a színész 

színjátéki cselekvései révén járja be. 

Lényege ugyanakkor, hogy ez a színjátéki folyamat a munka tárgyát jelentő drámából 

indul ki, majd az előadás témáját (a mítosszal való konfrontációt) meghatározva, a 

sajátos munkafolyamatot követően eljut az előadáshoz, amely lehetőséget ad arra, 

hogy az ember (a néző) szembesüljön önmagával, és e szembesülés révén módja 

legyen a spirituális továbblépésre. 

b. A parateatrális kutatások korszakában az univerzálissal való kapcsolatot az emberek 

közötti kapcsolat harmóniája jelentette. A megelőző szakaszban az autentikus 

színjátéki cselekvések megvalósítása ugyanis nem csupán a néző önmagával való 

szembenézésének lehetőségét teremtette meg, de ezzel párhuzamosan kialakította a 

színészi cselekvés autentikus emberi cselekvésként való felfogásának lehetőségét, és 

kifejlesztette a spontán emberi cselekvések harmonizálódásának metodikáját is. Ez 

vezetett el ehhez a korszakhoz, amelynek lényege: módot találni arra, hogy ezt a 

harmónikus szabadságot bárki megtapasztalhassa. 

Lényege ugyanakkor, hogy ez a mások által megtapasztalható harmonikus szabadság, 

s benne a spontaneitás és fegyelem dialektikája, a játékcselekvések (de már nem 

színjátéki cselekvések!) révén jöjjön létre. A folyamat kiindulópontja az egymás 

számára ismeretlen résztvevők (az emberek heterogén csoportjának) találkozása, 

amely találkozásban lehetővé válik a személyes álarcok levetése és egyszersmind a 

spontán cselekvés metodikájának tapasztalati megismerése, amelynek köszönhetően 

megvalósul a szabad és harmonikus „közös tevékenység”, a „heterogén csoport” 
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alkalmi közösséggé válása, amelynek megtapasztalása biztosítja, hogy a parateatrális 

esemény résztvevője olyan élményhez jusson, amely hozzásegíti őt a spirituális 

továbblépéshez. 

Ebben a fázisban a folyamat egésze egyrészt egy mélyebb szintre ér, lévén hogy a 

résztvevőnek már nem csupán az önmagával való konfrontáció lehetőségét adja, 

hanem a résztvevőt egy „igazabb” önképhez vezeti, és tapasztalással segíti egy 

magasabb spirituális létmód felé. Ugyanakkor másrészt nem csak mélyebbre ás, de 

szűkül is, amennyiben nem az általában vett közállapotokkal (a viselkedési mintával) 

foglalkozik, hanem hatókörét a pszichoszociológiai alanyra, az egyes emberre szűkíti 

le. 

c. A „Források színháza” kutatása közben az univerzálissal való kapcsolatot a közös 

gyökerek jelentették, mindaz tehát, ami az emberi viselkedésben a differenciálódás 

előtti „közös emberit”, az objektívet, az általános emberit jelenti. A kutatás tárgya 

ennélfogva ugyancsak az ember harmonikus létmódja, ám e harmónia lehetősége 

ezúttal lényege szerint nem az emberek közötti relációban, hanem az emberben 

magában válik vizsgálat tárgyává. Egészen pontosan: az emberben, mint 

individuumban és az emberben, mint adott környezetben élő lényben megszülethető 

harmónia kutatása a cél. Ilyen értelemben inverze tehát a megelőző kutatási 

szakasznak. 

Lényege továbbá, hogy a folyamat kiindulópontja itt már maga az ember (az egyes 

résztvevő individuum), aki a cselekvései (s nem játékcselekvései, még kevésbé 

színjátéki cselekvései!) által, a benne rejlő ön- és környezetérzékelési gátakat bontja le, 

s ezáltal alkalmassá és képessé válik arra, hogy önmagával és környezetével 

harmonikus viszonyt alakítson ki. Ennek a képességnek a felfedezése pedig egyszerre 

jelenti a résztvevő számára a spirituális továbblépés lehetőségét, s az erre való abilitást 

egyaránt. 

Ebben a fázisban a folyamat egésze ismét egy mélyebben fekvő és szűkebb területre 

lépett. Mélyebben fekvő, mert a résztvevőt már nem a szociológiai szintű 

kapcsolataihoz vezeti el, hanem az önmaga személyiségére irányítja a figyelmet, s 

szűkebb is, mert egyrészt ez a folyamat már nem bárki érdeklődő számára elérhető, 

másrészt pedig – s talán ez a fontosabb – az individuumnak nem a beágyazottságát, 
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hanem magát az individuumot, s a benne rejlő lehetőségeket vizsgálja. (Talán nem 

érdektelen rámutatni arra, hogy a „ballisztikus ívnek” mintha ez lenne a tetőpontja, ez 

áll talán a leginkább „elemelten” a két végponttól, s mintha innentől a kutatás egésze 

mintha ismét „visszafelé” ívelne, a kezdőpont/végpont felé.) 

d. Az „Objektív dráma” kutatási szakaszának univerzáliája az emberi organikusság, azaz 

annak keresése, hogyan állítható helyre az ember biológiai (állati, ösztönös) és az 

ember humán (gondolkodó, tudatos) természetének összhangja. Hogyan születhet meg 

az organikus ember, amely e két ellentétes dimenzió harmonikus egysége? A kutatás 

lényege tehát az emberi „egész-ség” keresése, amely az előző két dimenzió mellett, 

egy másik perspektívából, egyúttal magába foglalja mind az emberi kapcsolatok, mind 

pedig az indivíduum szempontjából tekintett harmóniát is. Ebben az értelemben 

tekinthetjük ezt a kutatási szakaszt a megelőző (parateatrális korszak és „Források 

színháza”) kutatási szakaszok „dialektikus párjának”.
431

  

Lényege továbbá, hogy a folyamat kiindulópontja az ember (ám ezúttal már nem 

„bárki”, hanem csak az „objektív” játékcselekvésre, sőt színjátéki cselekvésre képessé 

lett ember). Ebből a kiindulópontból a munkafolyamat az individuum által hordozott 

személyes témát tárja fel, majd sajátos metodikájával ezek harmonikus struktúráját 

alakítja ki, amelyet vendég-megfigyelők jelenlétében történő megvalósítás során 

kontrollál is, de tulajdonképpeni célja az ember (a játék- illetve színjátéki cselekvést 

végrehajtó individuum) organikus cselekvésének megvalósítása, s ennek 

következtében a cselekvő spirituális fejődéséhez való hozzájárulás. Megjegyzendő, 

hogy ez az organikus cselekvés lényegében ugyanúgy „a kegyelem állapotához” való 

eljutást, a spontaneitás és fegyelem dialektikájának megvalósulását jelenti, mint a 

színházi szakasz Totális cselekvése. A különbség csupán az, hogy míg a folyamat ott a 

spontaneitástól haladt a dialektikus egység felé, itt a formai fegyelemtől tart ugyanoda. 

Ott a fegyelem elengedhetetlen része a spontaneitásnak, míg itt a spontaneitás válik a 

fegyelem részévé, eredményévé. Ilyen értelemben tekinthetjük az „Objektív dráma” 

folyamatát a szegény színház folyamata inverzének. 
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  Lásd: „Grotowski ragaszkodik hozzá, hogy az „Objektív dráma” nem a „Források színháza” folytatásaként 

fogható fel. Azt tanácsolja, hogy azt talán inkább helyénvaló a „Részvétel színháza” [a parateatrális kutatás – 

A.V.]  és a „Források színháza” időszakának egy dialektikus párjaként tekinteni.” – Forrás: Lisa Wolford: 

„Subjective Reflections on Objective Drama” – Szubjektív reflexiók az „Objektív drámá”-ról – in: The 

Grotowski Sourcebook, edited by Lisa Wolford and Richard Schechner, Routledge, London and New York, 

1997., 348. oldal. 
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Ebben a fázisban ismét mélyebbre kerül a kutatási terület, amennyiben már (csak) 

azokat a mozzanatokat kutatja, amelyek az embert ehhez az organikussághoz vezetik 

el, és szűkebbé is válik, hiszen már nem az individuum lehetőségeit vizsgálja 

általában, hanem az embernek azt a lehetőségét, hogy játék- vagy színjátéki cselekvés 

által egy magasabb régióba emelkedjék. 

e. „A Rituális művészetek” avagy a vechikulum-művészet univerzáliája végül maga az 

ember spirituális fejlődése, tárgya pedig e fejlődés lehetősége. Lényege pedig e 

fejlődés színjátéki cselekvések által való megvalósíthatóságának kutatása, amennyiben 

színjátéki cselekvésnek tekintjük az ember Cselekvő Énjének tevékenységét önmaga 

Figyelő Énje „jelenlétében”. 

Lényege ugyanakkor, hogy folyamata ugyancsak az emberből indul ki, a 

személyiségből építkezik, amíg el nem jut az organikussághoz, amely a cselekvő 

egyénre visszahatva hozzásegíti őt egy magasabb spirituális szféra 

megtapasztalásához, s a tapasztalatoknak a visszatérés utáni megőrzéséhez. 

Ebben a fázisban a kutatás célja már mondhatni a lehető legmélyebb pontra jut, 

amelyet úgy is fogalmazhatnánk: „hogyan tudjuk önmagunkat egy másik régióba 

emelni ’a felvonó kosarának’ segítségével?” s ugyanakkor egyetlen pontra szűkül le: 

arra a „színjátéki” cselekvésre, amely az Én-Én viszonylatban valósul meg. 

Összegezve tehát a fentieket – miközben szeretnék visszautalni a vázolt folyamatnak a 

„ballisztikus ívhez” való hasonlatosságára is –, az életmű jellegét a magam részéről is 

spirálisnak képzelem el. De egy olyan spirálnak, amely lefelé vezet, s egyre szűkül, mint az 

örvény, amíg végül koncentrálódik a mélység sohasem látott – pontosabban mára már 

elfeledett – pontján, ha úgy tetszik az univerzalitás középpontján. Mert az talán az eddigiekből 

is nyilvánvaló lehet, hogy az életreszóló kutatás fő jellemzője nem csupán a bevezetőnkben 

hangsúlyozott vertikalitás, hanem az időben való visszafelé haladás is. Vagy ahogyan 

Grotowski fogalmaz: 

A felfedezéseink messze mögöttünk vannak, és hosszú utat kell megtennünk visszafelé, hogy 

rájuk találjunk. 
432
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 Jerzy Grotowski: „A Performer” – in: Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram, Pozsony-Budapest, 

1999. 216. oldal. A Grotowski által készített lengyel változatot fordította: Pályi András. 
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Mindezekből következően elegendően indokolt, hogy kijelentsük: az egész életmű egyes 

kutatási szakaszai rendkívüli koherenciával épülnek egymásra még akkor is, ha mindez nem 

egy fiatal rendező „karriertervének”, előre meghatározott elképzelésének köszönhető, hanem 

az egyre újabb és újabb kihívásokra mondhatni „spontánul” adott válaszoknak. Az, ami ma, 

számunkra – de már a huszadik század tudatos karrierépítésének korában is – rendkívüli, 

szinte elképzelhetetlen. Ugyanúgy, ahogyan szinte borzongató belegondolni ennek az 

életműnek a koherenciájába Grotowski két kijelentése kapcsán is: 

Utolsó wrocławi látogatása alkalmával – amikor is arra a kérdésre, hogy mi a következő 

terve?, brutális őszinteséggel azt válaszolta: „Meghalni.” – a következőket mondta a vehicle 

cselekvésről (tehát csupán egy cselekvésről!): „… a cselekvő ember bizonyos technikája, aki 

szintváltásra törekszik; arról az érdes, durva, biológiai erejénél fogva mégis roppant erős 

szintről, ahol normálisan tartózkodunk, át akar lépni egy másfajta, sokkal finomabb és hogy 

úgy mondjam fénylő régióba.” 
433

 

Másik megállapítását pedig az „Alapelvek kinyilatkoztatása” című, az 1960-as évek derekán 

írott szövegben olvashatjuk, amelyet belső használatra, a Laboratóriumba érkező első 

gyakornokok számára készített: „A művészet nem a lélek állapota (mint az inspiráció 

rendkívüli és megjósolhatatlan pillanata), de nem is az ember állapota (mint hivatás, vagy egy 

szociális funkció). A művészet egy érés, egy evolúció, egy felemelkedés, amely lehetővé teszi 

számunkra, hogy a sötétségből a fény lobogásába jussunk.” 
434

 

A két megfogalmazás között több mint harminc év telt el. És egy élet munkássága. 

* 

1996-ban Grotowski a pontaderai műhely hivatalos elnevezését Thomas Richards nevével 

kiegészítve „Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards”-ra változtatta meg, s a 

gyakorlati munka vezetését is átadta tanítványának. Röviddel ezután, számos díj, kitüntetés, 

díszpolgári és díszdoktori kinevezést követően, 1997. január 2-án Grotowski a színházi 

antropológia „katedráját” is megkapta a párizsi Collége de France-ban. A nagymultú (1530-

ban alapított) tudományos intézetben ez mindössze alig több mint hétszáz tudósnak jutott 
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  Joanna Ostrowska: „My Future Plan? To Die.”: Grotowski’s Last Visit to Wroclaw – „Jövőbeni tervem? 

Meghalni.”: Grotowski utolsó látogatása Wroclawban. – in: New Theatre Quarterly, 16, part 2 (NTQ 62), May 

2000. A Grotowski Intézet arhívumából, 176. index. – Kiemelés itt tőlem. – A.V. 
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  Jerzy Grotowski: „Statement of Principles” – Az alapelvek kinyilatkoztatása – in: Towards a Poor Theatre 

by Jerzy Grotowski, Touchstone Books, New York, 1968. 256. oldal. – Kiemelés tőlem. – A.V. 
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osztályrészül a csaknem félezer év során, s lengyelként Grotowski a harmadik,
435

 aki ilyen 

magas tudományos elismerésben részesült. Március 3-6. között utoljára látogat Wrocławba, 

ahol a lengyel kultúrához való hozzájárulásáért a Lengyel Kultúra Alapítvány díját veszi át, 

majd március 24-én, a College de France katedrájával kapcsolatos előadását kezdi meg a 

párizsi Théatre de Bouffes du Nord színpadán. 

Egy méltóságteljes, testes öregúr ült a színpadon egy kis asztalkánál. Sápadt arcát közrefogta 

hosszú szürke haja és kiadós szakálla: mint valami életrekelt tizenkilencedik századi tudós, író 

vagy költő – valaki Darwin, Marx, Flaubert és Victor Hugo között – egy prospektusból 

előhúzva. 

Aztán Grotowski, rosszullétére hivatkozva megszakította a párizsi előadásait és örökre eltűnt 

a világ szeme elől. 
436

 

Bár 1997 novemberében a bolognai egyetem díszdoktori címét még személyesen veszi át (ez 

az utolsó nyilvánosság előtti megjelenése), Flaszen megállapítása lényegét tekintve igaz. 1998 

májusában, a Toszkána tartomány által adományozott díjat már Richards veszi át helyette, s 

október 29-i keltezéssel született „Feljegyzés barátaimnak” című írását már tollba mondja.
437

 

1999. január 14-én hal meg Pontaderában, s hamvait a végrendelete szerint a gyermekkori 

olvasmány, Brunton: Kutatás a titokzatos Indiában című könyvének helyszínén, az 

Arunachala hegyen szórják szét, ahol az olvasmánybéli együgyű öregember is járhatott, 

folytonosan azt a kérdést ismételgetve: „Ki vagyok én?”.
438

 

Utolsó gondolatait, végakaratának megfelelően, csak a halála után hozták nyilvánosságra. A 

„Címnélküli szöveg” elején kategorikusan tisztázza, hogy az „Akció” nem az ő utolsó 

előadása, egyrészt, mert nem előadás, másrészt mert nem is az övé, mégcsak nem is 

„négykezes” együttműködés Richardszal, hanem egyértelműen Richards alkotása, amelyet ő 

csak tanácsaival és bírálataival segített létrehozni az 1985-től tartó közös munkájuk során. Ezt 

követően fogalmazódik meg utolsó üzenetének lényege: 
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  Az általában említett Adam Mickiewicz (katedrája szláv nyelv és irodalomból 1840-1852 között) után 

ugyanis katedrája volt még Alexander Chodźkonak is ugyanabban a tárgyban 1857-1883 között.  
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 Ludwik Flaszen: „Grotowski Ludens” – A Játékos Grotowski – in: Ludwik Flaszen: Grotowski & Company – 

Ikarus Publishers Enterprising 2010. 259. oldal. 
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  Lásd: „Feljegyzés barátaimnak” – in: Színház, XXXIII. évfolyam, 2000, Grotowski különszám, 26. oldal, 

fordította: Szántó Judit. 
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  Lásd: Jerzy Grotowski: „Theatre of Sources” – A Források Színháza – in: The Grotowski Sourcebook, edited 

by Lisa Wolford and Richard Schechner, Routledge, London and New York, 1997. 254. oldal. 
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Mit tud valaki átadni? Hogyan és kinek? Ezek azok a kérdések, amelyeket minden tradícióval 

bíró ember kérdez magától, mert a tradícióval együtt egyfajta felelősséget is örökölt: átadni 

mindazt, amit örökölt. 

Miféle rész(ünk) kutat egy tradícióban? Milyen kiterjedésűnek kell az önmagamon való 

munkálkodás tradíciójának (vagy, egy analógiával élve, a jóga vagy egy belső élet 

tradíciójának, és az egyidejű keresésnek, kutatásnak) lennie, amely minden új generációt egy 

lépéssel előbbre visz? 

Egy tibeti buddhista csoportban úgy mondják, hogy a tradíció akkor képes fennmaradni, ha öt 

új generáció ismeri el a megelőzőt, nem feledve vagy rombolva le annak felfedezéseit. 

Tudom, tudom… a művészet területén stricto sensu
439

 csak előrehaladásról beszélhetünk, s 

fejlődésről nem. És hogy Beckett munkái nem fejlettebbek Shakespeare-énél, csupán mert 

időben később születtek meg. 

De itt én egy olyan területről beszélek, amely művészeti ugyan, de nem kizárólagosan az. A 

vechile-művészet terén, ha Thomas Richardsnak az „Akción”, vagy az ősi vibrációs dalokon, 

és ebben az egész hatalmas, a tradícióval összefüggő mezőben végzett munkáját tekintem, 

amely meghatározza az itteni kutatást, azt látom, hogy az új generáció már előrelépett a 

megelőző generáció respektálásában.  

        Jerzy Grotowski 

        1998, július 4.     
440

 

 

I.2. Pontadera – Grotowski után 

 

„A színházi társulattól a vehikulum-művészetig” című Grotowski-írásban a következő 

olvasható: 

Nemrégen valaki megkérdezte tőlem: „Akarja-e, hogy a Grotowski-központ az Ön elmúlása 

után is folytassa a tevékenységét?” Azt válaszoltam: „Nem.” Egyszerűen csak azért, mert a 

kérdés rejtett tartalmára, szándékára válaszoltam; számomra pedig úgy tűnt, hogy a szándék 

                                                 
439

  Latin, jelentése: szigorúan vett értelemben. – A.V. 
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 Jerzy Grotowski: „Untiteled text” – Címnélküli szöveg – in: The Drama Rewiew 43.2. T162, 1999 Summer. 

Az angol fordítást a francia eredetiből Mario Biagini készítette. 
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az volt: „Akar-e egy Rendszert alkotni, amely abban a pillanatban áll meg és válik tanítássá, 

amint Ön befejezi a kutatását? Erre válaszoltam nemmel. De tudatnom kell, hogy ha a kérdés 

valójában arra irányult: „Akarja-e, hogy ezt a tradíciót, amelyet egy bizonyos helyen és 

időben Ön elindított, ezt a kutatást a vehikulum-művészet területén folytassa valaki?” – 

képtelen lettem volna nemet mondani. 
441

 

S mint azt a korábbiakban említettük is, ezt a folytatódást Grotowski nem csupán szakmailag, 

de egzisztenciálisan is megalapozta azzal, hogy szellemi örökösévé tette Thomas Richardsot. 

Minden szándék ellenére azonban a folytatás – noha még Grotowski életében, egy több évig 

tartó, fokozatos átmenet után vette is kezdetét – két fontos, mondhatni alapvető kérdést vetett 

fel. Az egyik abból az életmű során végig szem előtt tartott alapelvből következett, hogy 

semmit sem lehet rögzíteni, megismételni, hogy mindig, minden eredmény meghaladandó. 

Richardsnak – igazgató-társával, Mario Biaginivel együtt – tehát tovább kellett lépnie az úton, 

ugyanakkor viszont ezt csakis a saját útjukon tehették, hiszen nem utánozhatták Grotowskit, 

ez is nyilvánvaló. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés, hogy mennyiben lesz 

Grotowski munkájának folytatása a további tevékenység, s mennyiben válik Richards (vagy 

kettejük) autentikus elképzelései megvalósításának. A másik alapvető kérdés, hogy milyen 

mértékű egyensúlyt sikerül majd a jövőben kialakítaniuk a Workcenter zárt jellege és kifelé 

irányuló tevékenysége között. Ennek fontosságát már Grotowski is hangsúlyozta,
442

 ám a 

felismerése a Workcenter munkájának egy olyan fázisában következett be, amelyben a belső, 

zárt tevékenységnek nyilvánvalóan primátusa kellett, legyen. Az évek során viszont ez a kifelé 

irányuló tevékenység sokat fejlődött, s ennek következtében a kérdés is egyre 

hangsúlyosabban vetődött fel. 

Mivel ugyanakkor a pontaderai Workcenter 2011-ben éppen alapításának huszonötödik 

évfordulóját ünnepelte, s e negyedszázados tevékenységnek, vagy akár csak a Grotowski 

halálát követő tizenkét esztendő munkájának részletesebb ismertetése a jelen keretek között 

lehetetlen, a folytatás átfogó felvázolását célszerű e két alapkérdés vetületében elvégezni. 

Ebben pedig a tevékenység már korábban vázolt szakaszát, mint „az alapkutatások időszakát” 

fogjuk fel, és részletesebb bemutatására már nem térünk vissza. 
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I.2.1. Az „egyensúlykeresés” időszaka 

Az imént „az alapkutatások időszakának” nevezett időszak vége felé, de még Grotowski 

életében, 1998 májusában, Richards és Biagini közösen kezdenek el dolgozni egy új 

projekten, amelynek szövegtöredékei ősi, kínai forrásokból, Csuang-ce-től és Lao-ce-től 

származtak, s egy mese alapjául szolgáltak, amelyet szintén ősi kínai dalok egészítettek ki. A 

történet egy haldokló asszonyról szól, akinek a halálos ágya mellett összesereglik a család, de 

a régmúlt időkben ismert alakok emlékképei valamint szellemek is körülveszik, s akinek végül 

már csak szó szerint „egyetlen lélegzete marad”. A munkafolyamat eredményeképpen létrejött 

a „Még egy szusz” (One Breath Left) című bemutató, amely a korábbi „Akció” megtekinthető 

bemutatóitól merőben eltérő volt. 

Ez az eltérés abban állt, hogy míg az „Akció” esetében a cselekvések struktúrája nem vette 

figyelembe a megfigyelők percepciójának egységességre és folyamatos érthetőségre 

vonatkozó kritériumait, hanem a strukturáltságnak csupán a cselekvők vonatkozásában voltak 

követelményei, addig az „Még egy szusz” a „kvázi-közönség” jelenlétéből adódó 

szempontokat is figyelembe vette már. Így egy sajátosan „köztes előadásformát” hozott létre, 

amelyet „előadás – nem-előadás”-nak (performance-non-performance –nak) neveztek el. Az 

ebben rejlő új lehetőséget csakhamar felismerték, és a projekten végzett munka hamarosan 

egy új kutatási programmá szélesedett ki, amely 1999-ben „A Híd – A színművészet 

fejlesztése” (The Bridge – Developing Theatre Art) programcímet kapta. Ez a program – 

amint azt Kékesi Kun Árpád tömören és precízen összefoglalta – „a prezentációként és 

vehikulumként elgondolt művészet közötti, liminális terület feltérképezését célozta”.
443

  

I.2.1.1. „A Híd – a színművészet fejlesztése”: 

A „Még egy szusz”-tól a „Dies Iræ”-ig 

A „Híd” elnevezés tehát praktikus értelemben olyan anyagok és struktúrák felé vezetett, 

amelyek egyébként az előadóművészetekkel hozhatók kapcsolatba, másrészt viszont azt a 

láncot is szimbolizálta, amellyel Grotowski világította meg az előadóművészet és a vehicle-

kutatások kapcsolatát.
444

 A program – és az „előadás – nem-előadás” is – ennek a láncnak a 

két végpontja közötti átjárhatóságot és annak sajátosságait kívánta kutatni. E sajátos területnek 

a bővebb kifejtéséhez két fontos tényzőt kell megemlítenünk: az előadásegész 
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megvalósításának kontextusát, azaz a cselekvő/„színész” és a megfigyelő/„néző” sajátos 

relációját, továbbá a cselekvő és a színész egységes jelenlétének emberi-szakmai mibenlétét. 

Az „előadás – nem-előadás” köztes szituációját Mario Biagini világítja meg számunkra: 

Képzeljünk el egy kolostort valahol Ázsiában, (…) ahol a szerzetesek olyan táncokat 

táncolnak, amelyek bizonyos értelemben az ő imáik formája, a feladatuk, munkájuk. Képzeljük 

el, hogy a helyi falusiak csak néha látják ezeket a táncokat, de mindamellett létezik egy 

kapcsolat a falu és a kolostor között. Képzeljük el továbbá, hogy évente egy vagy két 

alkalommal, a templom előtti udvaron, a „küszöbön”, a szerzetesek előadnak különböző 

táncokat a falusiaknak, s hogy azok a táncok tartalmazzák a szerzetesek zárt ajtók mögötti 

táncainak néhány elemét. Nyilvánvaló, hogy a Workcenter nem kolostor, de számunkra a Híd-

projekt, paradox módon mégis egy ilyen képzetet kelt. Számunkra ez egy rendkívül fantáziadús 

terület, hogy valami új és feltérképezetlen után kutathassunk. S miközben olyan struktúrákat 

alkotunk meg, amely számol a nézővel is, ugyanakkor rámutathatunk egy másféle munkára s 

annak a lehetőségeire valamint egy „távolabbi és fentebbi valami iránti vágy” ébredésére. 
445

 

A zártkörű, azaz a cselekvő szempontjai szerinti, vehicle-folyamatok egyes elemeinek 

megjelenése egy a nyilvánosságnak szánt, tehát a néző szempontjait is figyelembe vevő, 

artisztikus folyamatban azonban csak akkor találhatja meg a helyes egyensúlyi arányokat, 

csak akkor maradhat meg a kívánatos liminális területen, ha a néző szempontjainak 

figyelembe vétele, s az ebből következő gyakorlati (dramaturgiai, szerepfelépítési, stb.) 

szempontok nem kerekednek felül a vehicle cselekvésből származó tények igazságán. Azaz a 

teljes cselekményvonal kialakítása vagy egy-egy szerepvonal kidolgozása során, az 

alkotóknak mindig azokat a cselekvésben megjelenő pszichofizikális tényeket kell alapul 

venniük, amelyeket a vehicle cselekvés hozott a felszínre, s nem engedhetik meg, hogy 

frappánsnak látszó vagy kedvező megoldásnak tűnő, de csupán az alkotói fantázia alapján 

kínálkozó artisztikus megoldások kerüljenek bele a folyamatok egészébe. Ez az elv egyaránt 

igaz a bemutató strukturálásának egészére is, de ugyanígy az egyes alakok megformálásának 

folyamatára is. Ebből ered tehát a második kérdéskör, amely a „cselekvő” és a „színész”, a 

„doer” és az „actor” tevékenységének ugyanabban a személyben való egyensúlyára 

vonatkozik. 
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Ugyanis, mint mondottuk, a cselekvő nem törekszik arra, hogy más alakká váljék, de arra sem, 

hogy ne váljék mássá, vagyis az átváltozás problematikája számára indifferens. Ezt az 

indifferenciát kell feladnia akkor, amikor egy ilyen „előadás – nem-előadás” résztvevőjévé 

válik, hiszen ebben az esetben egyértelműen szerepet kell megoldania, színpadi alakot kell 

megformálnia. Csakhogy ez a „szerep” nem lehet kizárólag egy előzetesen adott anyag által 

előre meghatározott, adott alak, hanem ennek az alaknak a cselekvő vehicle cselekvései által 

megtalált, és felszínre hozott autenticitást kell egyensúlyba hoznia az adott alakkal. Ezen a 

ponton pedig – bár merőben ellentétes úton, de – ugyanahhoz az állapothoz jutunk, mint ami 

Grotowski színházi kutatásai idején a „totális cselekvés” színészi állapota volt. A különbség 

„mindössze” az, hogy míg a „szent színész” az adott színpadi alak segítségével, annak 

rögzítettségét „feltörve” jutott el a saját személyes igazságaihoz, addig a jelenlegi esetben, a 

vehicle cselekvés által megtalált személyes igazságnak kell „manifesztálódnia” egy ily módon 

megszülető alakban. Lényegében ezt az egyensúlyt fogalmazza meg Ludwik Flaszen is, 

amikor Pontaderában, egy konferencián, a színészi cselekvéstől a vehicle cselekvés felé 

vezető utat felvázolva, a következőképpen összegez: 

A színház az ő [ti. Grotowski] felfogása szerint egy eszköz volt a tudás és ugyanakkor az 

öntudat együttes elérésére. Grotowski az igazságot és az abszolutumot kereste. Kezdettől 

fogva az a kérdés foglalkoztatta, hogyan juthatunk el az igazsághoz a színházban, amely 

természeténél fogva valami művészeti, és így előítéletektől függő dolog. És az igazság, amit 

keresett, nem lehetett a konvenciók igazsága, amint az a színházban szokásos. Arra a 

konklúzióra jutott, hogy ennek az igazságnak az alapja a színész testében és hangjában kell, 

legyen. 

De ez a küldetés nem ér véget ezeknek a tökéletesig fejlesztésével. A színésznek figyelembe kell 

vennie, hogy amit csinál, az egyfajta gyónás, amelynek teljesen őszintének, abszolút nyitottnak 

és autentikusnak kell lennie, s minden fikciót és színlelést bűnnek kell tekintenie. Tehát a 

színész semmit sem tehet, amit maga még nem tapasztalt meg. Nem színlelhet semmilyen 

érzelmet, amíg meg nem találja annak párhuzamát a saját életében. Csak akkor lesz képes rá, 

hogy felfedezze a saját tulajdon humanitásának igazságát. 
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A Workcenter Grotowski utáni időszakát alapvetően jellemző egyensúlykeresésnek és az 

előadóművészet valamint a vehicle-művészet közötti „láncszemek” beható kutatásának 

alapkérdései összefoglalása után talán nem felesleges ezt az összképet egy másik 
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perspektívából is megvilágítanunk. Egy – akár egy kurta „Harmadik Intermezzónak” is 

tekinthető – gondolatmenet erejéig, minden további félreértést elkerülendő, hangsúlyoznunk 

kell ugyanis, hogy ezen a köztes területen létrejövő „előadás – nem-előadás” ugyanúgy nem 

tekinthető performatív eseménynek, mint ahogyan az azonosítást korábban már a szegény 

színházzal és a parateatrális eseménnyel kapcsolatban is cáfoltuk. A fentiekből ugyanis 

minden részletesebb érvelés nélkül is nyilvánvaló kell, legyen, hogy amikor a vehicle-

folyamatok egyes elemeit az alkotók beépítik egy közönségnek(!) szánt folyamatba, evidensen 

megtörténik a cselekvők és megfigyelők – vagy, ha úgy tetszik a színészek és nézők – 

különválasztása és a nézők szempontjainak figyelembevétele is, azaz semmiképpen nem 

érvényesülhetnek a performatív eseménynek a résztvevők homogenizálására való törekvései. 

S ugyanígy, amikor az ebben az „előadás – nem-előadásban” résztvevő személy a cselekvő és 

a színész – a doer és az actor – közötti egyensúlyt keresi önmagában, az távolról sem ugyanaz 

a folyamat, mint amikor a performatív esemény (abban a terminológiában értett) performere 

önmaga test-fenoménjának megjelenítésére törekszik. 

A Workcenter új kutatási szakaszának teoretikai összefoglalása és az eredményeknek a 

performativitástól való elhatárolása után visszatérhetünk tehát a történetiség területére, s 

felvázolhatjuk a „Még egy szusz” valamint a további programok és előadások folyamatát. 

A „Még egy szusz”-nak 2000 végéig összesen hat változata született meg. A – mondjuk így! – 

produkciónak ez a hosszú fejlesztési folyamata azzal az érdekességgel bírt, hogy az anyagot 

sohasem akkor vitték nyilvánosság elé, amikor annak újabb verziója már tökéletesnek volt 

tekinthető, hanem akkor, amikor az új verzió struktúrái már alapvetően kialakultak ugyan, a 

„professzionális” alapossághoz már nem férhetett kétség, de a következő verzió felfedezendő 

lehetőségei ugyanakkor még nyitottak voltak. Vagyis ez a munkafolyamat nem az „Akció” 

work-in-progress folyamata volt, amelynek során a külső megfigyelők a folyamat pillanatnyi 

fejlődésének lehettek szemtanúi, hanem a jelenlévők egy előzetes fejlődés végpontját, s a 

folyamatnak egy új verzióba való „átbillenését” tekinthették meg. 

Ez után a hat verzió után egy hosszabb belső munkaszakasz következett, mivel az „előadás – 

nem-előadás” egészen új perspektívák felé kezdett utat nyitni a dramaturgiai megformálás és 

megjelenítés tekintetében, s 2003 elején a „produkció” már „Még egy szusz – Dies Iræ” 

címmel kezdett megformálódni, amelynek „előbemutatója” 2003 nyarán, Isztambulban, 

bemutatója pedig 2004 februárjában, Pontaderában volt. Ezután a „produkció” további 

fejlődésen ment keresztül, míg a végső változat előbemutatója 2004 decemberében, a bécsi 
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Theater des Augenblicksben, bemutatója pedig 2005 áprilisában, Pontaderában volt „Dies Iræ: 

egy abszurd és bensőséges színházi show” (Dies Iræ: The Preposterous Theatrum Interioris 

Show) címmel. Ezt a végleges változatot 2006 áprilisáig adták elő Pontaderán kívül 

Olaszországban és külföldön egyaránt. A bemutatók befejezésével pedig „A Híd – a 

színművészet fejlesztése” című program is befejeződött. 

I.2.1.2. „Átjárók kijelölése”: 

„Az iker”-től „A levél”-ig 

Miközben a „Dies Iræ” formálódik, 2002-2003 fordulóján Richards egy új projekt 

előkészítésébe is belefog. „A gyöngy himnusza” című anyagon kezdett dolgozni, amely a 

gnosztikus irodalom egyik ismert szövege, s arról szól, hogy a „királyok királyának fia”, akit 

Egyiptomba küldenek, hogy visszaszerezzen egy gyöngyöt egy kígyótól, a küldetés során 

hogyan veszíti el feladatának és eredetének tudatát, majd egy, az apja által küldött levél 

következtében hogyan szerzi azt vissza, és hogyan teljesíti végül a küldetését is. Richards az 

előkészítő időszakban ennek a történetnek a töredékeit egyesítette ősi vibrációs dalokkal, így 

teremtve újabb anyagot és lehetőséget a következő vehicle-folyamatokhoz. Az előkészítő 

munka során kijelölődött alapfeladatokat azután a cselekvők – a Workcenter történetében 

először – megfigyelők jelenlétét is lehetővé téve dolgozták ki, vagyis a szemtanúknak 

lehetőségük nyílott az egyes „doerek” által létrehozott vehicle-szegmensek megszületésének 

folyamatába is betekinteni. Ez a lehetőség tehát az „Akció” work-in-progress folyamatától is 

különbözött, de különbözött a „Még egy szusz” átbillenő szakaszainak bemutatásától is, így 

megkülönböztetésül ez a tevékenység-típus a „cselekvés, alkotás közben” (Action-in-

Creation) elnevezést kapta. 

A munka megtekinthetőségének ez az új fajtája, „Az iker: cselekvés, alkotás közben” (The 

Twin: Action-in-Creation) címen meghatározó része lett a Workcenter új programjának is, 

amely az „Átjárók kijelölése” (Tracing Roads Across) címet viselte, és az Európai Unió 

„Kultúra 2000” című programjának része is volt. A program öt különböző ország kulturális 

szereplőinek együttműködésén alapult, s központja a fő tevékenységeknek is helyet adó 

Fondazione Pontadera Teatro, főszervezője pedig a Gülsen Gürses és az általa vezetett bécsi 

színház, a Theater des Augenblicks volt. A hároméves, utazó program lehetőséget biztosított, 

hogy a Workcenter vezetői és munkatársai megismerjék és elemzéseikkel segítsék fiatal 

színházi alkotók és művészeti csoportok és színinövendékek munkáját s a szakma figyelmét is 

ráirányítsák azokra. Ez az átjárásokat biztosító művészeti dialógus összesen tizenegy ország 
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művészeit segítette és egyben arra is lehetőséget nyitott, hogy azok megismerkedjenek a 

Workcenter belső munkájával is. Ennek a programnak képezte meghatározó elemét – a 

konferenciák, filmvetítések, nyitott fórumok mellett – „Az Iker: cselekvés, alkotás közben” 

folyamatának bemutatása is. 

A program megvalósításának három éve során természetesen ezek a játékelemek 

folyamatosan fejlődtek és strukturálódtak, lényegében az „Akció”-hoz hasonló módon – csak 

ez esetben gyakorta szemtanúk jelenlétében. Így a program végeztével, 2006 második felében 

jelentős mennyiségű játékelem formálódott meg, amelyeknek „előadás – nem-előadás” jellegű 

folyamattá formálását meg lehetett kezdeni. A 2007-ben és 2008 tavaszán zajló strukturálási 

folyamatban, az alkotók már fel tudták használni a megelőző tapasztalatokat, amelyeket a 

„Még egy szusz”-tól a „Dies Iræ”-ig vezető kutatás során szereztek. A munka során „Az iker” 

szerkezete további négy játékelemmel bővült ki, és az így már egységes struktúrával 

rendelkezett. Ez a végleges struktúra – eltérően az eredeti anyag narratív szerkezetétől –

epizódszerű dramaturgiájával inkább az események „újra-megcselekvésére” mintsem 

újrajátszására törekedett. Az újabb „előadás – nem-előadás”, „A levél” (The Letter”) címen 

került bemutatásra 2008 áprilisában, Pontaderában, de csupán annak az évnek a végéig volt 

látható. Ennek oka az volt, hogy a munkában az éppen a Workcenterben tartózkodók csaknem 

mindegyike érintett volt, 2007 legvégén viszont Richards, mint igazgató és Biagini, mint 

társigazgató arra szánták el magukat, hogy megreformálják a Workcenter működésének és 

belső szerkezetének alapjait. Mielőtt erre az új korszakra rátérnénk, még egy, 2007 elején 

kezdődött programra kell röviden kitérnünk, amely nem annyira szakmai útkeresésénél fogva, 

hanem inkább wrocławi kötődése miatt válik érdekessé számunkra. 

I.2.1.3. A „Horizontok” 

Kissé elébevágva a mai Grotowski Intézet létrejöttét eredményező és két jelentős átalakulást is 

magába foglaló folyamat ismertetésének, tudnunk kell, hogy e két átalakulás közül a második 

éppen 2006 és 2007 fordulóján következett be. Az új vezető, Jarosław Fret és az általa 

képviselt, a korábbinál még gyakorlatorientáltabb irányvonal lehetővé tette, hogy minden 

eddiginél szorosabb kapcsolat, sőt kifejezetten hosszútávú együttműködés jöjjön létre a 

wrocławi Grotowski Intézet és a pontaderai Workcenter között. Különösen fontos volt ez a 

hamarosan bekövetkező 2009. év szempontjából, amely három kerek, Grotowskival és a 

Laboratóriummal kapcsolatos évforduló éve is volt egyszerre, s az erre való felkészülés már 

2007-ben az intézet tevékenységének homlokterébe került. 
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A Grotowski Intézet és a Workcenter tehát együttműködési szerződést kötött egymással, 

amelynek értelmében a pontaderai központ mindhárom évben – 2007, 2008 és 2009 során – 

három hónapon át Wrocławban működik, és a saját, belső tevékenysége mellett, a folyamatos 

jelenlét lehetőségét kihasználva, fokozottan vesz részt az intézet programjainak 

megvalósításában. Ennélfogva, a „Horizontok” (Horizons) programnak ez a háromszor három 

hónapja nem hozott új kutatásokat a Workcenter számára, nem eredményezett új „előadás – 

nem-előadásokat”, viszont a különböző találkozásokon szerzett tapasztalatokkal nagyban 

segítette a belső munka – többek között „A levél” – elmélyülését, és ugyanakkor az egyéb 

külső tevékenységek – konferenciák, workshopok, filmvetítések stb. – széles körben való 

megjelenését is. 

Ennek az egyre terebélyesedő együttműködésnek az utolsó periódusában azonban, egymással 

összefüggésben két konkrét projekt is megvalósításra került. Ezek egyike a „Kopp, kopp” 

(Knock, Knock) volt, amely a 2009-ben esedékes kinttartózkodás előkészítése során valósult 

meg. A project során Thomas Richards és két munkatársa különböző lengyelországi 

helyszínek színházi alkotócsoportjait, egyéni alkotóit és szociális területen tevékenykedő 

aktivistáit kereste fel elsősorban azzal a céllal, hogy megismerjék és megértsék azokat a 

motivációkat, amelyek ezen alkotókat és csoportokat az alkotásra illetve tevékenységükre 

ösztönzik. A tucatnyi meglátogatott hely és az ott szerzett ismeretek – amellett, hogy 

elősegítették Richards és a munkatársak tapasztalatainak elmélyítését a művészet szociális 

kontextusa terén – lehetővé tették a második projekt megvalósítását is, amennyiben a 

meglátogatott csoportok és személyek közül többen meghívást kaptak a novemberben, 

Wrocławban megrendezett „Nulla Költségvetésű Fesztivál”-ra (Zero Budget Festival). Ez a 

fesztivál egy multidiszciplináris művészeti esemény volt, amelyre ismert és kevésbé ismert 

művészeti együttesek, önálló alkotók, a társadalmi eseményeken aktív résztvevőként 

megjelenni kívánó egyetemisták kaptak meghívást. „Nulla költségvetése” folytán a fesztivál 

teljesen ingyenes és nyitott volt, alkalmas fórum arra, hogy képzőművészeket és elektronikus 

zenészeket, színészeket és más színházi alkotókat hozzon kapcsolatba egymással, nem csoda, 

hogy fiatalos lendülete nagy sikert aratott. A Munka, a Tevékenység ünneplése volt ez a 

fesztivál, a tapasztalatcserék és az ismerkedés színtere volt, s annak a gyakorlati tapasztalata, 

hogy az egyén személyes felelősséget visel az őt körülvevő dolgokért, és hogy a művészet 

társadalmi jelentőségűvé képes emelkedni. 
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Amikor azonban a „Horizontok” e záróeseménye lezajlott, a Workcenter már lényegében két 

éve egy megváltozott szerkezetben dolgozott, történetének egy újabb, ma is tartó fejezetén. 

 

I.2.2. Pontadera – ma 

A már említett belső szerkezeti átalakítás lényegében abban állt, hogy a vehicle-művészet 

terén zajló kutatások – amelyek természetesen a fentebb részletezett programok és projektek 

megvalósításával párhuzamosan, zárt körülmények között tovább folytak – és az újonnan 

elindított kutatási programok által megnyitott kutatási területek között valamiféle szerkezeti 

rendet teremtsen, s a kutatások folyamatát elősegítendő, ezáltal lehetővé váljék az egyes 

kutatási területek céljainak pontosabb meghatározása. 

I.2.2.1. A „Nyitott program” 

Ennek a belső szerkezeti átrendeződésnek a következtében, 2007 végén, először a „Nyitott 

program” (Open Program) kutatócsoportja kezdte meg a munkáját Mario Biagininek, a 

Workcenter társigazgatójának vezetésével, akkor tizenegy, a Workcenterben dolgozó 

munkatárs részvételével. A csoport a már említett „lánc” közbülső szemeinek 

tanulmányozásába kezdett, azaz éppen annak a liminális területnek a további kutatásába, 

amely a megelőző, egyensúlykereső periódusban kapott jelentős szerepet. A kutatás 

általánosan meghatározható célja, hogy egyrészt kutassa és segítse elő az előadóművészet és a 

vehicle-művészet közötti „átjárhatóságot”, másrészt, hogy, mint az előadóművészet és az 

emberi kommunikáció egyik alapvető eszközét, ezen a liminális területen vegye vizsgálat alá a 

szöveg funkcióját és sajátosságait is. Ennek az utóbbi kutatásnak a sikere érdekében a 

Workcenter állandó kutatócsoportja, a hozzájuk csak rövidebb időtartamra csatlakozó 

dramaturgokkal és más területek külső szakembereivel is együttműködik. Ezáltal tehát a 

tradicionális színház egyik legfontosabb elemének, a poetikus szónak az újrafelfedezésére és a 

kijelölt liminális terület belső eltolódásainak kutatására is törekszik. 

Ilyen alapelvek szerint a 2007 végétől 2009-ig tartó felkészülési periódus alatt a munkacsoport 

zártkörű, belső tevékenységet végzett, amelynek során a munkafolyamat egyes fázisait csak a 

Workcenter többi munkatársa, valamint barátok és személyesen meghívott megfigyelők 

kísérhették figyelemmel, akik elemzéseikkel, megjegyzéseikkel segítették a felkészülést, 

amennyiben arra szükség volt. Így alakult ki az a tartalmi-teoretikai mag, amelynek 

anyagában a már a korábbiakból is ismert afro-karibi vibrációs dalok mellett, az Egyesült 
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Államok déli vidékeinek változatos, és az emberi kapcsolatok szempontjából rendkívül 

inspiratív zenei világa – a jazz, a soul, a blues, a rock, a pop – is megjelenik. Másrészt pedig 

fontos részévé vált Allen Ginsbergnek, az ’50-es és ’60-as évek beat-irodalma egyik 

emblematikus alakjának költészete, illetve az ezen anyag által inspirált zeneművek sora is. A 

belső munka tehát elsősorban e legalábbis három gyökérből származó, különböző stílusú és 

természetű művészeti világ közös forrásait és a köztük lévő „átjárás” lehetőségét kereste, majd 

ezen az alapon játékszekvenciák sorát hozta létre. E játékszekvenciák váltak aztán 2009-re egy 

igen változatos „előadás – nem-előadás” –kínálattá, amellyel ekkor a nyilvánosság elé is 

léptek.  

E kínálat változatossága egyrészt a – ha lehet ezzel a kifejezéssel élni ebben a kontextusban – 

„műfaji” sokféleségben érhető tetten, mivel ezek a projektek hol partikon, hol közösségi vagy 

társasági összejöveteleken kerültek megvalósításra, mint például az „Electric Party”. Más 

formában koncertszerűen jelentek meg, mint a „Nem történelmi csontok – Poetikus koncert” 

(Not History’s Bones – A Poetry Concert), megint más formában pedig, mint különböző 

dramaturgiai megoldásokkal élő, kvázi színházi előadások, például az „Én Vagyok Amerika” 

(I Am America) és az „Electric Party dalok” („Electric Party Songs”). Másrészt, ahogy az 

talán már sejthető is, a megvalósítás helyszínei is rendkívül változatosak voltak – színpadok, 

koncerttermek, kávéházak, bárok, klubok, általában bármilyen helyszín, ahol egyébként 

máskor is nyilvános előadások zajlanak –, s ebből eredően nem csak a közönség összetétele, 

de az előadó-néző viszonylat is állandóan változó feltételeket jelentett. S éppen ezek a 

változatos megvalósítási formák, helyszínek és relációk tették lehetővé magát a kutatást, 

annak vizsgálatát és megtapasztalását, hogyan befolyásolják ezek a változó tényezők a 

liminális terület belső határainak eltolódását, vagy, ha úgy tetszik, az egyes „közbenső 

láncszemek” definiálhatóságát és sajátosságait. Hangsúlyoznunk kell tehát azt is, hogy ez a 

„nyitás” nem az előadóművészethez való visszatérést, avagy a megtalált vehicle-

tapasztalatoknak az előadóművészetbe történő beemelését és alkalmazhatóságuk 

lehetőségeinek keresését jelentette. E projekt megvalósítása során tehát továbbra sem az opusz 

és a megvalósítók voltak a közönségért, hanem – ahogyan eddig is – a mindig változó 

közönség és körülmények szolgálták azt, hogy a megvalósítók, az opusz segítségével, annak 

révén újabb tapasztalatokat szerezhessenek a kutatásban. S emellett hangsúlyoznunk kell azt 

is, amint azt az alkotók is minden esetben kiemelik, hogy ezek a projektek szigorú, állandó és 

megismételhető struktúrával bírnak, azaz semmiképpen sem tekinthetők a performatív 

események körébe tartozóknak. 
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I.2.2.2. A „Fókuszált Kutatócsoport” 

A „Nyitott Program” beindulását követően, 2008 februárjában kezdte meg munkáját a 

Workcenterben a „Fókuszált Kutatócsoport” (Focused Research Team – Art as Vehicle) 

Thomas Richardsnak, a Workcenter igazgatójának vezetésével. A munkában lényegében a 

Workcenter minden munkatársa érintett volt. Amint az elnevezésből is kiderül, ez a csoport az 

alapításkor megkezdett munkát folytatta, amelyet az előkészítő időszakban az „Alagsori 

tevékenység”, majd az „Akció” fejlesztési folyamatával kapcsolatosan már ismertettünk, s 

amely a további periódusban is folytatódott természetesen. Mindazonáltal a csoport munkája 

korántsem a megelőző kutatások konzerválása volt, hanem azoknak valóban folytatása tudott 

lenni, s tovább tudott lépni a már megkezdett úton. Ezt a továbblépést a korábbi tapasztalatok 

talaján megfogalmazódó kérdések köre jelentette, amelyek a következőkre kezdtek fókuszálni: 

(1) Hogyan történik meg a cselekvőben az az energiaáramlás, energiatranszformáció, 

amelynek lényegi fontosságára – mint elérendő célra és a cselekvő funkciójára – az utolsó 

években Grotowski is felhívta a figyelmet. (2) Hogyan idéződnek fel az adott megvalósítási 

pillanat tartalmai a cselekvőben, amelyek felidéződéséhez – mint említettük – a konkrét, 

másodpercre pontos fizikai formák strukturált folyamata elvezet? (3) Milyen relációban 

vannak ezek a megjelenő tartalmak a mindennapi élettel, illetve hogyan ágyazódnak be a 

hétköznapi élet realitásainak folyamatába? Végezetül pedig arra, hogy (4) az így megvalósuló 

vehicle cselekvések miként képesek hídként szolgálni az emberi percepció megnyitása felé, 

túl akár a vehicle-tevékenység keretein is, akár a mindennapok interakcióinak kontextusában 

is? 

Ez a tevékenység természetesen jellemzően zárt, laboratóriumi környezetben és körülmények 

között zajlott. Ugyanakkor – felhasználva a korábbi periódus megfigyelőkkel való 

találkozásainak tapasztalatait és az azokban felsejlő lehetőségeket 
447

 – ez a tevékenység is 

elvezetett egy „előadás – nem-előadás” létrejöttéhez, amely „A nappali” (The Living Room) 

címet viseli. A projekt az otthoni, „privát” vendégfogadás egyszerű és mindennapi cselekvései 

segítségével vizsgálja, hogyan gazdagíthatják ezek az akár triviális cselekvések az 

előadóművészetet, illetve megfordítva, hogyan válhat(ná)nak e tapasztalatok által ezek a 

mindennapi cselekvések élővé, tartalmassá, valós emberi kapcsolatok anyagává és 

hordozójává? Ennek az opusznak az anyaga ugyanúgy az ősi vibrációs dalokon alapszik, mint 
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  Lásd erről bővebben Kris Salata 2004. november 6-án, Thomas Richars-szal készített interjújában Salata 

megfigyelői tapasztalatait „Az iker - Dies Iræ” változatainak megtekintése kapcsán, illetve Richards erre való 

reflexióit az „In the Territory of Something Third” – Valami harmadik tartományban – in: Thomas Richards: 

Heart of Practice – A gyakorlat szíve – Routledge, London-New York, 2008.  129-132. oldal és 146-149. oldal. 
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a korábbi vehicle-projektek is, és ugyanolyan szigorúan strukturált és pontosan megvalósított 

cselekvésszekvenciák megismétlését jelentik, amint az a korábbiakban is történt. Ennek 

alapján ezt az „előadás – nem-előadást” is el kell határolnunk a performatív eseményektől, 

azzal együtt is, hogy az opusz gyakorta a próbatermi körülmények közül vagy előadótérből 

való kivitele folytán, valódi lakások valódi nappalijában is megvalósításra került. 

* 

Amint tehát a két munkacsoport tevékenységének vázlatából is kiderül, Thomas Richards és 

Mario Biagini által vezetett csoportok munkájának köszönhetően, a Workcenternek sikerült 

túllépnie a Grotowski-hagyatékból következő és fejezetrészünk elején említett 

paradoxonokon. A tevékenység olyan mederben halad tovább, ahogyan azt Grotowski is 

szerette volna: állandó megújulásban, de határozott irányvonalak mentén. S ezen mit sem 

változtat az a tény, hogy az egyensúlykeresés periódusa, majd a „Nyitott Program” 

csoportjának tevékenysége kitágította az eredeti irányvonalat az „előadás – nem-előadás” 

köztes kategóriájával, majd a „teljes lánc” közbenső láncszemeinek kutatásával. Mindezeket 

ugyanis a kutatások szerves részeként értelmezhetjük ugyanis, hiszen ennek jelentőségét maga 

Grotowski is fontosnak tartotta annak idején, bár ilyen irányban lépéseket tenni már nem volt 

ideje. A Workcenter minden jelenlegi tevékenysége a Grotowski által megkezdett, s általunk 

„alapkutatásoknak” nevezett tevékenységben gyökerezik tehát, ezért joggal tekinthetjük 

mindezeket Grotowski öröksége egyenes folytatásának. 

Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy nem csak a kutatás irányultsága 

differenciálódott, hanem nagyban fejlődött a Workcenter és a külvilág kapcsolata is. S e 

tekintetben nem csupán az „előadás – nem-előadás” kategóriájába tartozó opuszok 

nyilvánossá tételére gondolunk, hanem arra is, hogy egyre inkább növekedett a 

munkatalálkozók, workshopok, filmvetítésekkel egybekötött beszélgetések, vitaalkalmak 

száma, a konferenciák, szemináriumok szervezése vagy az ezeken való részvételek száma is. 

Ez a tendencia pedig várhatóan csak tovább folytatódik majd, mert a 2011-ben éppen az 

alapítása huszonötödik évfordulóját ünneplő közösség már egy New Yorkban megnyitandó 

központ, a Workcenter/America létrehozását tervezi, amely az európai „anyacég” 

folyamatosan működő amerikai bázisa lesz, s az ott folyó kutatások mellett biztosítani fogja a 

Workcenter munkájának az egész kontinensen való, gyakoribb megjelenését is. 
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Vannak, akik szerint ez a túlzott nyitás a Workcenter belső munkájának rovására megy, és 

hogy „a Richards vezette pontaderai Workcenterben eltűnni látszik Grotowski szakmai 

kompromisszumképtelensége és radikalizmusa”.
448

 Megítélés kérdése, hogy vajon tényleg így 

van-e, avagy a kifelé irányuló tevékenység, a nyilvános megjelenések szaporodása 

éppenséggel az előadóművészetekre gyakorolt hatás fontosságát hivatott biztosítani, s ezzel 

végső soron a kutatás létjogosultságát igazolni. E szubjektív megítélésektől függetlenül 

viszont a munka folyik tovább. Ahogyan Richards Kris Salata interjújának utolsó kérdésére 

válaszova mondja: 

A mi munkánk – a mi felelősségünk. Tejes mértékben kielégítjük vele a saját, konkrét 

szükségleteinket, és a saját legmélyebb igényeinknek megfelelően, olyan tökéletesen folytatjuk 

azt, ahogyan csak bírjuk. (…) 

Lehetséges, hogy a munkánkkal valami olyat fejlesztünk ki, amit már előttünk is 

megvalósítotak, és az is lehet, hogy amit lényegében keresünk, valahol máshol már létezik, 

most vagy esetleg létezett valaha, a múltban. Biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk egyedül 

ebben a küzdelemben. Hát tényleg fontos az, hogy kicsoda animátor és ki nem az? Nem. Ami 

számít, az egyedül az, amit ő valóban tesz. 

 A mi munkánkban az előadói struktúrák változóak, és a munka tényleges folyamata úgy úgy 

zajlik, mint ennek az állandó változásnak egy-egy áramlata. Az utóbbi néhány estén, amikor 

opuszainkat megvalósítottuk, gazdagodott a munka. Ezután néhány, szemtanúk és nézők 

jelenléte nélküli hét következik ránk, és a szerkezetek közül egyik-másik átalakul majd; 

változni fog, elmélyülni és a munka még tovább fog gazdagodni. Az opuszok megalkotásában 

és fejlesztésében ennek a munkának van helye. Nem azért dolgozunk, hogy befejezett 

struktúrákat hozzunk létre. Azok megjelennek, és teljessé formálttá válnak. Precíz 

jelentésekként élnek tovább, kibontakoznak és befejeződnek, majd újak jelennek meg, eltűnnek, 

ám ennek az áramlásnak a mélyén a munkának arra van szüksége, hogy mindenekelőtt és 

végig az úton a lényege a keresés legyen. Olyan ez, mintha a munka mindig előttünk lenne, s 

arra várna, hogy elvégezzük. És ez végül nem a szerkezetekről szól már, nem a nézőkkel vagy 

szemtanúkkal való találkozásról. Ez már egy másik találkozás. 
449
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I.3. Wrocławban – a Laboratórium után 

 

Amikor a társulat feloszlatásáról szóló nyilatkozat 1984. január 27-én napvilágot látott, az 

események két irányban haladtak tovább. Az egyik ezek közül a gyakorlati művészeti 

tevékenység folytatódásának iránya volt, amely a Második Wrocławi Stúdió megalapítását és 

működését eredményezte, míg a másik a történeti anyagok – a különböző természetű, tartalmú 

és eltérő hordozókon fellelhető dokumentumok valamint a tárgyi emlékek – összegyűjtését és 

rendezését célozta, és végül annak az Archívumnak a megszületéséhez vezetett, amelyből 

később a jelenlegi Grotowski Intézet kifejlődött. Bár a két intézményesült forma éveken át 

párhuzamosan működött egymás mellett, sőt sokáig „közös fedél alatt” is, a következőkben a 

velük kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat külön alfejezetekben tárgyaljuk. Ezt a 

különválasztást a két tevékenység merőben eltérő jellegén kívül az is indokolja, hogy sajátos 

önfejlődésük és egymáshoz való viszonyuk így mindenképpen tisztábban mutatható ki. 

 

I.3.1. A Második Wrocławi Stúdió 

A gyakorlati tevékenység folytatásának tekinthető Második Wrocławi Stúdió létrejöttét 

illetően a feloszlás bejelentésének dátumánál egy kissé régebbre kell visszatekintenünk az 

időben. A folytatás szándéka ugyanis már legalább fél évvel korábban, 1983 nyarán is 

megvolt a város vezetésében. Hiszen, amint az Flaszen írásaiból is kiderül, Stanisław 

Krotoski, a Wrocław Vajdasági Tanács és Wrocław Város Kulturális és Művészeti Osztálya 

vezetője, a tárgyalásaik során fel is ajánlotta Flaszennek, hogy legyen az Amerikában 

menedékjogot kapott Grotowski utódja a Laboratórium társulatának élén, ám Flaszen ezt az 

ajánlatot visszautasította, s így állapodtak meg a társulat feloszlatásában és az intézmény 

bezárásában.
450

 

Krotoskinak tehát mindenképpen egy új intézményben és új vezetőben kellett gondolkodnia, 

hogy a város számára fontos nemzetközi hírnevet hozó tevékenység folytatását biztosítani 

tudja. Ekkor az éppen ugyancsak Amerikában tartózkodó Zbigniew Cynkutist kereste meg, 

még ugyanabban az évben, azaz 1983-ban: 
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Bizonyosak vagyunk benne, hogy a korábbi társulati tagok között új elképzeléseknek kellett 

születniük, akár új tevékenységre, akár a folytatásra vonatkozóak. Tudom, hogy Ön is 

gondolkodik saját művészeti elképzeléseinek megvalósításán, s örömmel vennénk, ha 

megismerhetnénk a javaslatait. Talán Ön az egyetlen, aki kimunkálva a saját művészeti 

célkitűzéseit, a folyamatosságot – akár egy új név alatt is – biztosítani tudja. Erre az anyagi 

források rendelkezésre állnak, én pedig mind hivatalosan, mind pedig magánemberként is 

segíteni fogom. Szeretnénk esélyt adni egy új ügynek. 
451

 

Cynkutis, aki ekkor a clintoni Hamilton College meghívott professzora, jó választás volt 

Krotoski részéről. Nem csupán azért, mert maga is nagyon komoly kapcsolati tőkével 

rendelkezett, hanem azért is, mert vezette már a korábbi társulatot, és mert – Cieślak és 

Flaszen mellett – az ő neve kapcsolódott össze a Grotowski-vezette munkával leginkább. 

Ugyanakkor Cynkutis volt „Grotowski legkonzervatívabb színésze”,
452

 aki el is hagyta 

egyszer a Laboratórium társulatát még a színházi kutatások idején, a parateatrális kutatások 

során pedig a leginkább „különutas”, a színházhoz legközelebb álló (maradó?) tevékenységet 

folytatott. Ráadásul a társulat feloszlatásával sem értett egyet, amit pedig akkoriban már maga 

Grotowski is szorgalmazott. Szinte természetes tehát, hogy elfogadta Krotoski felkérését, és 

1984 augusztusában hazatért Wrocławba. Egy, a későbbiekben Burzyńskinak adott 

interjújában hosszasan foglalkozik a névadás problémájával. 

Tudtam, hogy nem lehet egyszerűen csak „Laboratórium II.” Ez tisztességtelen, sőt 

félrevezető lett volna. Egyszer csak egy konkrét fogalom körül kezdtek forogni a gondolataim: 

„második vektor”. Honnan jött ez? A művészetben, (…) a kifejezés ereje különböző vektorok 

találkozásának tengelyéből születik meg – a fizika meghatározását használva – különböző 

irányú energiák ütközéséből; ez adja a kifejezés forrását. Tehát nem lehet kifejező, expresszív 

valami, aminek csak egy vektora van. Kell lennie egy másiknak is. A műhely- vagy 

laboratóriumi munka szempontjából ez az elem nagyon fontos. A saját Laboratoriumi 

működésemet, az ottani „belső konfliktusaimat” nézve, tulajdonképpen a saját – hogy úgy 

mondjam – „második vektor” szerepemről van szó. (…) 

...arra gondolok, hogy mint Grotowski „legkonzervatívabb” színésze, én lettem ez a „második 

vektor” a parateátrális kísérletezések időszakában. Én teremtettem meg ezt a feszültséget, 
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mivel a parateátrális akcióknak úgymond „az én ellenemben” kellett létrejönniük, vagy 

magam éltem át ugyanezt a feszültséget, amikor a többiekkel mondhatni a „magam ellenében” 

dolgoztam. Az út során megbarátkoztam ezzel a terminussal, és a „Második Vektor” névvel 

tértem vissza Lengyelországba. Ha emlékszel, rengeteg emberrel találkoztam akkoriban. Józef 

Kelera volt az első, akivel megosztottam ezt az elképzelést, ő azonban röviden és tömören azt 

mondta, hogy ez a név semmiképpen nem jó, nem érthető a kívülállók számára. Igazat adtam 

neki. Beszélgetésünk alatt megszületett az új név: Második Wrocławi Stúdió. Elárulhatom hát, 

hogy a keresztapa Kelera. 

A név elég precíznek tűnik. „Második”, mert nem az első; az első a Laboratorium volt, amely 

nélkül nem született volna meg ez a Stúdió. Ezzel a számnévvel arra az engem formáló 

tradícióra utalok, amelynek nagyon sokat köszönhetek, s amelytől nem akarok, és talán nem is 

tudnék elhatárolódni, bár nem szeretnék epigon sem lenni. Miért „Stúdió”? Azért, mert nem 

„Laboratorium”, de egyúttal a kísérletező kedvre is utal, illetve olyan izgalmas és inspiráló 

hagyományokra, mint Vakhtangov, Meyerhold, Sztanyiszlavszkij. Szeretném azt is, ha a 

jövőben audiovizuális stúdióként is működne, filmek, videók készítésével is foglalkozna.  

A „Wrocławi” jelző pedig nem igényel külön magyarázatot. 
453 

Az, hogy Cynkutis ennyire lényegesnek tartotta a névválasztás problémáját, érzékletes 

sűrűséggel mutatja, hogy mennyire kényes és összetett is volt a helyzete, s hogy alaposan át 

kellett gondolnia minden tervét és megnyilatkozását. Visszatérni a Rynek – Ratusz 27-be, a 

gyakorlatilag máris színháztörténeti jelentőséggel bíró helyre, előadásokat létrehozni abban a 

teremben, ahol az „Apocalypsys cum Figuris” legendás előadásai zajlottak, Grotowski egész 

itthagyott öröksége, az óriási várakozás, amit a visszatérése kiváltott, és a városvezetés 

kultúrpolitikai elvárásainak való megfelelés követelménye – mindettől óriási súly nehezedett 

rá. Ugyanakkor, amint azt Krotoski is helyesen sejtette, neki magának is megvoltak a saját 

művészeti elképzelései, amelyek – talán már az eddigiekből is nyilvánvalóan – nem feltétlenül 

egyeztek meg Grotowski korábbi elgondolásaival, mi több, még színházi nézeteivel sem. A 

folytatás és az új irányba fordulás ambivalenciákkal teli dimenzióiban kellett gondolkodnia, 

érthető tehát, hogy a formálódó studó művészeti irányultságát illetően is rendkívül 

diplomatikus választ ad Burzyńskinek arra a kérdésére: „Milyen mértékben lesz a Második 

Wrocławi Stúdió a Laboratórium folytatása, s mennyiben hoz majd saját értékeket?” 
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Ezt majd megítéled te magad, én csak a szándékokról tudok beszélni. Természetesen nem 

akarom, és nem is tudnám magam elvágni attól a tradíciótól, és azoktól a tapasztalatoktól, 

amelyek művészileg, de nem csak művészileg formáltak. Művészi öntudatom a Laboratorium 

Színházban alakult ki és ott is fejlődött, különösen a színházi munkák időszakában. Ennek 

szem előtt tartása nem csupán lojalitás, hanem tisztesség kérdése is. Nem tudok más lenni, 

mint aki vagyok, és olyan vagyok, mint amilyenné az akkori munka formált. Tisztában vagyok 

vele, hogy te és a többiek, tulajdonképpen mindenki, a legfiatalabbakat kivéve, párhuzamot, 

kapcsolódási pontokat, sőt egyenesen annak utánzását fogjátok keresni a munkámban, amit 

Grotowski munkáiból megjegyeztetek. Nem tudom, hogy mit fogtok találni, s hogy egyáltalán 

találtok-e majd valamit. Én mindenesetre, ahogy nem tagadom meg a gyökereimet, ugyanúgy 

nem akarok bennük megragadni sem. Hiszen ez a Laboratorium azon alapszabálya ellen 

vétene, hogy nincs ismétlés, nincs visszatérés, csak előre vezető út van. 
454

 

Augusztusi hazatérése után tehát ilyen alapelvekkel látott neki Cynkutis a Második Wrocławi 

Stúdió tényleges megszervezésének és a munka megindításának úgy, hogy a születő 

intézménynek egyelőre egyszemélyben volt általános igazgatója és művészeti vezetője is. 

 

I.3.1.1. A Második Wrocławi Stúdió Cynkutis vezetése idején 

Ilyen dilemmák közepette, 1984 októberére készül el a Második Wrocławi Stúdió művészeti 

programja, amelynek legfontosabb jellegzetessége, hogy kifejezetten színházszerű működést, 

azaz előadások rendszeres létrehozását és műsoron tartását tűzi ki célul. Ez egyébként nem 

csupán a kultúrpolitikusok és a közönség elvárása volt, hanem egybevágott Cynkutis elveivel 

is, ugyanakkor jelzi azt is, hogy a tervezett munka, lényegét tekintve semmiképpen sem a 

Laboratórium (színházi) kutatásait kívánja folytatni, hanem inkább annak korábbi 

eredményeire támaszkodva, vagy arra (is) építve egy korszerű, de mindenképpen színházi 

működés megvalósítására irányul. 

Azt, amit csinálni fogunk, szinte a kezdetektől a közönség értékítéletére kívánom bízni, 

tudatában annak, hogy amit a bevezető szakaszban megmutatunk a nézőknek, messze nem lesz 

még tökéletes. Alapelvként fogadtam el ugyanakkor, hogy próbálkozásainkat és 
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kísérletezéseinket szisztematikusam konfrontálom a közönséggel, elsősorban a wrocławiakkal. 

455
 

Ami viszont e színházi működés keretén belül, a „stúdió” szó kísérletezésre utaló jellegét 

valósítja meg, azt a társulati felépítés szerkezete volt hivatva biztosítani. Cynkutis ugyanis két 

„társulat” párhuzamos működését képzelte el. Ezek közül az egyik, a „tényleges” társulat, a 

tervek szerint 13 fős, lengyel színészekből álló társulat lett, amely főleg fiatal hivatásosokból 

alakult meg 1985 szeptemberében, olyan színészekből tehát, akikre a Laboratórium színházi 

kutatásai már nem lehettek közvetlen hatással. Így lehetőség nyílott arra, hogy a szegény 

színház metodikai és technikai ismereteit Cynkutis révén elsajátíthassák, ám ugyanakkor egy 

meghívott szakértőkből álló „oktatói tanács” szakemberei, a zene, az ének, a mozgás, az 

irodalom és a rendezés egyéb lehetőségeiben is továbbképezzék a társulat tagjait. 

A másik, mondhatni állandóan változó „társulat” egy nemzetközi együttmüködés keretében 

jött létre, s a tervek szerint különböző külföldi csoportok jelenlétét tette lehetővé a munkában. 

Ezek a csoportok általában néhány hetes vagy néhány hónapos időtartamban, egy produkció 

létrehozása idejéig tartózkodtak Wrocławban, és lényegében folyamatos jelenlétük számos 

előnyt jelentett a stúdió számára. A csoportok által végzett, valójában „független” tevékenység 

érdekes előadásokkal járult hozzá a műsortervhez, ugyanakkor a csoportok hazatérése után, az 

otthon tartott előadások révén bekapcsolta a Második Wrocławi Studiót a nemzetközi színházi 

élet vérkeringésébe is. A „független” tevékenység mellett e külföldi csoportok vezetői és 

tagjai részt vállalhattak a lengyel társulat tagjainak képzésében is, közös műhelyek 

megvalósítására is alkalmat adhattak, stb. Egyszóval úgy biztosíthatták az experimentális 

külföldi színházi jelenlétet a wrocławi studióban, hogy az a stúdió számára finanszírozható is 

volt, mivel ezek a csoportok többnyire saját országuk lehetőségeivel élve, jórészt maguk 

biztosították az utazás és a lengyelországi tartózkodás költségeit. Az együttműködés 

ugyanakkor számukra is hasznosnak bizonyult, hiszen saját tevékenységüket folytathatták (a 

saját előadásukat hozták létre), de ugyanakkor azt egy eltérő közönség viszonylatában is 

kipróbálhatták, továbbá szakmai-metodikai téren is újabb tudással gazdagodhattak. 

Ez a kettős szervezeti felépítés tehát kiválóan egyesítette a kísérleti jelleg megjelentetését, a 

nemzetközi dimenziókat és az előadások iránti igény kielégítését a tevékenységben, amelyek 
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mindegyike kultúrpolitikai elvárás is volt a studióval szemben. Mirosław Kocur, a stúdió 

későbbi művészeti igazgatója így beszélt erről: 

A helyzet ugyanaz volt, mint Grotowski esetében… amikor az Apocalypsist készítette. Azt meg 

kellett(!) csinálnia, mert a munka elhúzódása miatt a pártvezetők behívták egy „kötetlen” 

beszélgetésre, és megkérdezték: „Kedves Grotowski, mit csinál ön éppen? Mutassa meg 

nekünk, mert látni szeretnénk, hogy mire költi a pénzt, amit önnek adunk. Mert mi nem 

akarunk vuduszerű kísérleteket finanszírozni, s ha ön azt mondja nekünk, hogy színházat 

csinál, akkor mutassa meg azt nekünk!” Állandóan az Apocalypsis bemutatóját erőltették. 

Ugyanígy történt ez Cynkutis idejében is… a hatalom nagyon erőszakos volt… Éppen úgy, 

mint nálatok, Magyarországon, gondolom, az volt az ideológia, hogy a színháznak 

előadásokat kell csinálnia, merthogy attól színház egy színház… 
456

 

Ilyen viszonyok között alakult meg hivatalosan a Második Wrocławi Stúdió 1985. január 1-

jén, majd az év szeptemberében létrejött lengyel társulat, még épületfelújítások közepette, az 

1985/1986-os évaddal kezdte meg a munkát. Bár Cynkutis tervei szerint ez a munka egy 

hosszabb tréningezési és előkészítő tevékenységgel kezdődött volna el, a fentebb említett 

nyomásnak engedve ez az időszak igencsak lerövidült, és 1986. január 29-én a lengyel társulat 

megtartotta első bemutatóját. 

Seneca „Phaedra” című művének Cynkutis rendezésében történő előadása egy minden 

tekintetben hagyományosnak tekinthető színházi stílust vetített előre. Az előadásról készült 

videófelvétel alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szegény színháznak – legalábbis 

külsőségeiben – nyoma sincs a produkcióban. A színészek jelmezekben/jelzésekkel játszanak, 

kellékeket használnak, játékukat fényhatások és élő zene kíséri. Játékuk közben gyakorta 

átrendezik a díszletelemekként is funkcionáló nagy, fehér hasábokat, de játszanak is velük, 

forognak-tekeregnek, az egész egy imbolygó világ érzetét kelti a (film)nézőben, mintha 

keresnének valamit... Egymást?... Figyelemreméltó ugyanakkor az a játékintenzitás, amely 

még a felvétel ellenére is érezhető az előadásban. Talán ez (is) a magyarázata a Phaedra 

halálát követően a filmet befejező (egyébként messze indokolatlan) narrációnak: „Az 

Apocalypsis a misztikus indíttatás legmagasabb fokán állt, mégis konkrét volt. Mi most a 

Phaedrát láttuk, de mégis az Apocalypsis cum Figuris részletei zajlottak a szemünk előtt, bár 

lehet, hogy csak Grotowski mítosza miatt láttuk így.” Nem érdemes szépíteni a dolgot, hiába 

adta elő a társulat a „Phaedrát” „a munka első szakasza” alcímmel, az előadás megbukott. 
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Általánosságban szólva, a fogadtatás inkább hideg volt, bár megértéssel teli. A beszámolók 

többsége hangsúlyozta azt a társadalmi nyomást, amely Cynkutisra és a társulatra nehezedett. 

Szinte mindegyikük tekintetbe vette a briliáns előadás iránti túlzott elvárásokat, de ez nem 

tartotta vissza őket a komoly kritikától. Döntő többségük hasonló módon alkotta meg a 

véleményét: a Cynkutis – Grotowski, Második Wrocławi Stúdió – Laboratórium Színház 

összevetésben. 
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Mirosław Kocur azonban nem csupán a túlzott elvárásoknak tulajdonítja a kudarcot. Amikor 

erről kérdeztem, a következőket mondta: 

Az ok Gurawski volt. Cynkutis ugyanis, nyilvánvalóan a Grotowski-tradíció kedvéért, őt hívta 

meg a produkció tervezőjének. Gurawski pedig azzal az elgondolással tervezte a teret, hogy 

ha Seneca és Phaedra, akkor a térnek valami antik hatást kell keltenie. Ezért egy hatalmas, fa 

amphiteátrumfélét tervezett nézőtérnek. Óriási emelvényeket, amelyek elfoglalták a tér felét, 

amelyek borzasztóan nehézezek voltak és megölték a játékteret. Hiszen a tér nem erre való! 

Továbbá Gurawski ideája volt az is, hogy a színészek kezébe játékeszközöket adjon a játékhoz, 

s így Cynkutis a Gurawski által eszközöknek gondolt szörnyű hasábokkal mozgatta a 

színészeket a próbákon. (…) Rettenetes volt. (…) A színészek kis csoportja egy sarokba 

beszorítva ezekkel a nagy, nehéz hasábokkal: az egész olyan volt, mintha liliputiak lennének 

egy óriási amphiteátrumban, amelyben elvesztek, ahol minden elveszett, ahol semmi sem 

történhetett meg valójában, tehát rossz volt, színészellenes volt. Gurawski tehát megölte 

Cynkutist ezzel a térrel. (…) 

De nem csak a térrel és a tárgyakkal volt probléma, hanem azzal is, hogy Seneca Phaedrája 

egy alapvetően retorikus mű, nemigen tesz lehetővé akciókat, csak az ácsorgást és a beszédet, 

vagyis hát a szó-színház alapanyaga, amelynek tiszteletben kell tartania a darab témáját, a 

szerző szándékát… 
458

 

A kudarcnak természetes következménye lett, hogy a színészek elkedvetlenedtek, a társulat 

fele az évad végeztével távozni készült a studióból. Ugyanakkor az előadást látó Kocur, aki 

akkor a krakkói Állami Színművészeti Akadémia végzős rendezőhallgatója volt, és 

vizsgaelőadásának megrendezéséhez keresett színházat, megbeszélte Cynkutisszal, hogy négy 

krakkói színészt hozva magával, vizsgaelőadásként újra megrendezi a „Phaedrát”. Cynkutis 
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ehhez azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a díszletet újraterveztetheti, és a kockákat 

kihagyhatja ugyan az előadásból, de a tervezőnek továbbra is Gurawskinak kell maradnia. 

Kocur meg is kísérelte ezt, de látván, hogy az együttműködésre semmi remény nincs, végül 

elküldte Gurawskit, és a produkciót kockák nélkül, egy üres térben, frontális játékmódban 

vitte színre 1986. május 2-i bemutatóval. Bár a darab statikus, dikciókra épülő rendszerén, 

minden igyekezete ellenére, ő sem tudott igazán változtatni, ennek a verziónak már sokkal 

kedvezőbb fogadtatása volt mind a közönség, mind pedig a kritikusok körében, a fiatal Kocur 

pedig meglehetős népszerűségre tett szert a társulatban maradó színészek körében. 

Az első évad során, 1986 februárjában, egy külföldi társulat is bemutatta a maga „Phaedra”- 

változatát, ám a bemutató tényén kívül sem a társulatról, sem az előadásról nincs emlék vagy 

adat. Az évad végén az Elizabeth Craven amerikai színészpedagógus által vezetett csoport 

mutatta be újabb külföldi előadásként Pablo Neruda „Joaquin Muriete tündöklése és halála” 

című művét június 19-én, július 1-jével pedig Cynkutis is megválhatott az adminisztratív 

jellegű, általános igazgatói feladatoktól Tadeusz Nesterowicznak adva át azokat. 

A második évad kezdetét szintén nagy érdeklődéssel várta a szakma és a közönség egyaránt. 

Egy külföldi bemutató – „Turandot”, 1986. október 3. – után, az évad első lengyel bemutatója 

Aiszkhülosz „Prométheusz” című tragédiája volt, Mirosław Kocur rendezésében október 25-

én. 

A produkció filmfelvétele alapján megítélve ez az előadás sokkal átgondoltabb és formailag 

sokkal egyszerűbb volt a „Phaedrá”-nál. A falak mellett U-alakban elhelyezett dobogókon és 

az előttük, a padlószinten elhelyezett padok alkották a nézőteret, de annak két szára csak kissé 

nyúlt be a játéktér mélységébe, így a játék szinte frontálisan zajlott az üres, mélységében és 

magasságában egyaránt tagolatlan térben. A világítást egyetlen, a nézők előtt középen a 

padlóra helyezett reflektor biztosította, amely a háttérként szolgáló, vakolatlan téglafalra egy 

nagy félkört vetített. Ehhez a téglafalhoz „láncolják” Prométheuszt a prológus után egy olyan 

helyzetben, amely egyértelműen emlékeztet a kereszten függő Krisztus-korpuszra. A játék 

folyamán ez a „leláncolás” azonban fiktívvé, mondhatni szellemi lényegűvé alakul, mivel 

valójában Prométheusz el tud szakadni a faltól, meg tud fordulni előtte, stb. ám a fal, mintha 

valamiféle mágneses ereje lenne, időről-időre visszahúzza a csuklóit magához. Az egyébként 

igen hosszú szöveges szekvenciák sorából álló játék, elképesztő változatosságú vokális 

eszköztárának köszönhetően e hosszú szekvenciák ellenére is minden pillanatban érdekes 

tudott maradni. A hatást csak erősítették a vokalitáshoz igazodó mozgássorok, amelyek 
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gazdagsága az alig észlelhető ringástól a táncon keresztül a kirobbanóan energikus futásokig 

terjedt úgy, hogy a játék egyetlen pillanatra sem merevedett mozdulatlanságba. A vokális és 

mozgásos hatásoknak ez a bonyolultan szőtt összjátéka – amelyet időnként a falra vetülő 

árnyak egyidejű „játékai” valamint a kulcspontokon a Krisztus megfeszítettségének különböző 

ábrázolásaira is asszociáltató képek is gazdagítottak – azt mutatta, hogy Kocur és színészei 

immár nagyonis felkészülten láttak neki egy újabb dikciókra épülő mű színrevitelének. 

Mindez párosulva a játék eszköztelenségével, a gondosan válogatott civil ruházat és az 

ellenpontjukként megjelenő jelmezek, sőt egy maszk artisztikumával a színészi játék 

felértékelődését, az előadás eseményeinek a színészből való levezetettségét emelte ki. S bár 

ettől még nem vált szegény színházzá a kifejezésnek abban az értelmében, amellyel azt 

Grotowski munkásságával kapcsolatban használtuk, formavilágát tekintve erős 

hasonlatosságot mutatott azzal. 

Mindennek köszönhetően a közönség és a kritika egyaránt nagy elismeréssel fogadta a 

produkciót, amikor pedig azt Varsóban is bemutatták, az ottani kritika már-már 

szuperlativuszokban fogalmazott, s különösen kiemelte Jolanta Cynkutisnak Io szerepében 

nyújtott teljesítményét, amelyért Cynkutis fiatal felesége az Állami Színházi Akadémiai díjat 

is átvehette. 

A Második Wrocławi Stúdió munkája tehát beérni látszott, ám a sikereket hamarosan újabb 

problémák követték. Az évad során, immár láthatóan egy klasszikusokat színrevivő 

műsorpolitikai koncepciónak megfelelően, két produkciót kezdtek készíteni. Az egyik 

Szophoklész „Oidipus király” című tragédiája volt, amelynek megrendezésére Cynkutis 

készült, a másik pedig az „Énekek Éneke” színpadi változata, amelyet Kocur elképzelése 

szerint latinul vittek vona színre. A két produkció kapcsán azonban Cynkutis és Kocur 

kapcsolata végletesen megromlott. 

Kocur elmondása szerint a krízis eléggé összetett okokra volt visszavezethető. Egyrészt 

valószínűleg Cynkutis korábbi életében gyökeredzett. Ő ugyanis Cieślakkal csaknem 

egyidőben szerződött a Laboratóriumhoz, és csakhamar „vezető színész” lett, különösen a 

„Dr. Faustus tragikus históriája” címszerepének eljátszása után. Miután azonban távozott a 

társulatból, az „Állhatatos herceg”-ben Don Fernando szerepét már Cieślak alakította, s a 

totális cselekvés megvalósítása után az „elsőbbséget” a visszatérő Cynkutis már nem tudta 

visszaszerezni tőle. Kocur szerint ezúttal valami analóg helyzet kezdett kialakulni, 

amennyiben ő, a „Phaedra” második változata és a „Prométheusz” sikere után a színészek 
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körében egyre kedveltebbé vált, és súlya a társulaton belül jelentősen megnövekedett. 

Másrészt egy magánemberi probléma is hozzájárult a feszültséghez, ami Jolantának az 

„Énekek Éneké”-ben való fellépését akadályozta. Mindezeket pedig tetézte, hogy Cynkutis 

elképzeléseit az „Oidipusz király”-jal kapcsolatosan Kocur erősen problematikusnak találta, s 

a véleményének hangot is adott, óva Cynkutist, hogy egy újabb „Phaedra”-fiaskó 

elszenvedőjévé váljék. Ennek következtében a helyzet közöttük végképp elmérgesedett és 

Cynkutis leállította az „Énekek Éneke” próbáit. 

És akkor eldöntöttük, hogy kilépünk ebből a helyzetből. (…) …az egész színház az ő irányítása 

alatt állt, s nem is volt jövője, mert egy kifejezetten klasszikus színházat akart csinálni, de a 

színészek nem ilyenfajta képzést kaptak… Így mi eldöntöttük a fiúkkal, a négy színésszel, akik 

Krakkóból velem jöttek, hogy ez nem a mi ügyünk, nekünk ez nem kell. Ráadásul volt néhány 

kritikus és professzor Degler is, akik egyetértettek velünk, s Degler azt ajánlotta, hogy 

menjünk Jelenia Gorába, így ott töltöttem el egy fél évet. 
459

 

Távozásuk után az „Énekek Éneké”-t Jan Jakub Kolski rendezésében mutatták be 1986. 

december 20-án. Az előadás videófelvétele alapján az állapítható meg, hogy a produkció 

sokkal jobban igénybe vette a színház járulékos hatáseszközeit, s kevesebbet épített a színészi 

cselekvésre, mint az a „Prométheusz”-ban történt. Érdekes dramaturgiai hatása és egyben 

legmarkánsabb technikai eleme volt például, hogy Kolski a három nő és egy férfi által játszott 

előadás élő mozzanatait összesen hat fekete-fehérben vetített filmtöredékkel szakította meg, 

amelyek három öreg falusi asszony és egy öregember életképeit párhuzamosították a színpadi 

folyamatokkal. A kétségkívül szép, lírai feszültséget eredményező megoldásból azonban azt a 

következtetést is levonhatjuk, hogy Kolski nem érezte eléggé erősnek az írott anyagot, s nem 

bízott eléggé annak pusztán a színészi játék általi megvalósíthatóságában. Mindez persze nem 

jelenti azt, hogy gyenge produkció jött volna létre így, csupán azt kívántuk érzékeltetni, hogy 

a stúdió éppen kialakulni látszó előadási stílusában ismét irányváltás következett be. 

A másik produkciót, az „Oidipusz király”-t pedig sohasem fejezték be, mert Zbigniew 

Cynkutis 1987. január 9-én, Wrocław közelében egy autóbalesetben életét vesztette. 
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I.3.1.2. A Második Wrocławi Stúdió Kocur vezetése idején 

Zavaros és bizonytalansággal teli fél év következett ezután a stúdió életében. A tragikus 

baleset miatt megüresedett posztra többen is pályáztak, köztük Cieślak és Molik is. Degler 

professzor ezzel szemben azt javasolta, hogy a helyiségek ideiglenesen kerüljenek az Állami 

Színházi Akadémia kezelésébe s az egy tágabban értelemben vett studiószínházat – oktató 

studiót működtessen benne. Tadeusz Burzyński élesen tiltakozott ez ellen, mondván, hogy szó 

sincs semmiféle üres helyiségről, ott még mindig létezik egy társulat, s annak a gondját kell 

megoldani. Később, a város kulturális vezetése részéről az is felmerült, hogy a helyiségeket 

kapja meg a Wrocławi Bábszínház, amelynek felnőtt előadásaihoz kamarateremre lett volna 

szüksége. Ezt a stúdió társulatának éles tiltakozása hiúsította meg, közben pedig folyt a 

találgatás Mirosław Kocur visszatéréséről is. 

Szinte csodaszámba megy tehát, hogy ebben a helyzetben is születtek előadások. 1987. 

március 13-án a nemzetközi csoport mutatta be a „Hamlet”-et, műsorfüzetében a következő 

szöveggel: Ajánljuk ezt a produkciót mesterünknek és barátunknak, Zbigniew Cynkutisnak. 

Magokat hintett el a szívünkben és a képzeletünkben. Önmagunk kutatását követelte meg 

tőlünk és azt, hogy lépjünk túl a saját korlátainkon egy interkulturális megértés felé.
460

 

Májusban „Egy Cisz-madár története” címmel a lengyel társulat, valamint „Bolox il…” 

címmel a Godot-ra várva nyomán a nemzetközi csoport mutatott be egy-egy produkciót, majd 

az évadot júniusban az „Egy bolond dala” című egyszemélyes játék zárta. 

Júliusban egyre erősödött a Kocur visszatéréséről szóló diskurzus, és ez már a sajtóban is 

hangot kapott. Krystyna Gucewicz a következőket írta:  

Cynkutis már olyan úton jár, ahonnan nincs visszatérés, és a színházban interregnum van, 

amit az adminisztratív menedzsment ügyetlenkedése is súlyosbít. Visszatér-e Kocur? Mert 

csakis ő az, aki a társulat igényei szerint és általa is bizonyítottan – az örökösévé válhat 

annak a kutatási irányvonalnak, amelyet a Laboratórium Színház jelölt ki. 
461

 

Kocur valóban igent mondott Degler professzor hívására, ám egyáltalán nem kívánt örökösévé 

válni „annak a kutatási irányvonalnak, amelyet a Laboratórium Színház jelölt ki ”. Talán úgy 
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is fogalmazhatunk, hogy nem akart ugyanabba a problémahalmazba belekeveredni, amely 

Cynkutist körülvette, s amelyet mi is érzékeltettünk a korábbiakban. Mindenesetre bizonyos, 

hogy meglehetősen pontos elképzelésekkel érkezett vissza Wrocławba. És ezek az 

elképzelések egyértelműen egy színházi működésre, nem pedig egy kutatási programra 

vonatkoztak; a kísérleteket és a velük összefüggő metodikai tevékenységet még Cynkutis 

elképzeléseihez és törekvéseihez képest is kevésbé vették figyelembe. A gyakorlatban ez azt 

jelentette, hogy megszüntette a két „társulatos” szervezeti felépítést, azaz felszámolta a 

külföldi társulatok folyamatos jelenlétét a studióban. Bár egyes előadásaihoz ő is meghívott 

külföldi közreműködőket, azok mindig az egyes produkciókhoz kapcsolódva, a produkció 

igényeinek megfelelően kerültek meghívásra, és önálló munkát nem végeztek, saját előadást 

nem hoztak létre. Vagyis a stúdió tevékenysége egyetlen, lengyel társulatra és színházi 

előadások létrehozására koncentrálódott, ilyen értelemben tehát a stúdió mondhatni egy lett a 

„szabályos” színházak sorában. A további sajátosságokat tehát ebben a horizontban elhelyezve 

kell felvázolnunk és értelmeznünk. 

Egy nagyon professzionális színházat próbáltunk csinálni. Azt akartuk, hogy rendkívül 

érdekesek és művésziek legyünk, és szándékaim szerint a szerzőkkel való találkozás 

lehetőségét kerestük. Grotowski folyamatosan konfrontálódott, a szerzőkkel és ez állandóan 

problémákhoz vezetett. Én ezzel szemben a drámaírókkal való találkozást preferáltam, tehát 

nem a dráma lebontása és újraépítése volt a célom, hanem hogy a legmélyebbre menjek, a 

dramatikus mag legközepébe, s hogy hangot adjak ennek. Ez természetesen egy 

hagyományosabb, konvencionálisabb és talán klasszikusabb irányvonal. 

Másrészt, ami talán műsorpolitikai szempontból még fontosabb, hogy mi akkor még mindig 

egy kommunista országban éltünk, ahol nem lehetett nyíltan a rendszer ellenében megszólalni, 

de ahol megvolt a rendszer kifigurázásának lehetősége. Így, a klasszikusok védelmet 

biztosítottak, de ugyanakkor mondhattunk is valamit a kortárs közönségnek. Központi kérdés 

lett tehát számomra, hogy hogyan helyezhetem a klasszikus szöveget, a klasszikus darabokat 

fiatal testbe, a XX. századba. Az lett a fontos, hogy a kettőt dialogizáltassam egymással. A 

lényeg tehát, hogy nem egy nagyot akaró és forradalmi színházat csináljak, hanem valami 

olyat, ami becsületes és hiteles, igazságokkal teli, és ugyanakkor nem teszi tönkre a színész 

személyiségét sem. 
462
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Kocur tehát nagyjából hasonló műsorpolitikai elképzelésekkel látott munkához, amellyel a 

rendszerváltást megelőzően a magyar színházak progresszív rendezői is éltek. Más kérdés 

ugyanakkor, hogy stílus és formavilág tekintetében az „érdekes” és „művészi” kifejezések, 

ezekben az időkben (is) mást jelentettek Lengyelországban, mint az ilyen értelemben sokkal 

konvencionálisabb Magyarországon. Ami viszont igazán érdekes és bővebb kifejtést érdemlő 

az idézetben, az az a törekvés, hogy a művészeti célok megvalósítása közben „ne menjen 

tönkre a színész személyisége”. 

Ha a barátomra, Scierskire emlékezem, vagy Cieślakra, mondjuk, akkor emberi roncsokat 

látok. Ők teljesen tönkrementek. És én állandóan azt kérdeztem magamtól, hogy valóban ez 

lenne az ára? Talán igen, lehet, hogy ez az ára, hogy ha zseniálisat alkot valaki, akkor ez a 

vége. Én azonban mégis azt kérdeztem magamtól, hogyan lehet egészséges személyiségnek 

maradni. Nagy művészetet csinálni persze mindig rizikó, de hogyan lehet nem felőrölni egy 

emberi lényt? Mi megpróbáltuk ezt, és kiderült, hogy lehetséges. Óriási tapasztalás volt. (…) 

Mert az ilyesminek két véglete van. Az egyik a dilettantizmus, amikor, mint rendező, valami 

ostobaságot kérek a színésztől, s ha az egy jobb megoldást talál, leállítom és az ostobaságom 

megvalósítását követelem tőle. Ám van egy másik véglet is: a szuperprofesszionalizmus, 

amikor rendezőként egy olyan megoldást javasolok, ami felülmúlhatatlan, amelyhez a színész 

ötlete sohasem érhet fel. Ami megközelíthetetlenül zseniális, az egyben kényszerítő is. 

Csakhogy ez nem színészet, hanem egyfajta robot-lét, még ha ez, a néző szemszögéből, esetleg 

jobb minőséget eredményez is. 

Tehát, úgy gondolom, hogy követtünk el hibákat, talán voltak gyenge előadásaink is, de 

mindig figyelembe vettük az emberit is, azaz sohasem a legjobbra törekedtünk, a tökéletesre, 

hanem ennek az emberinek a megnyilatkozására és tanúsítására. Ez egy másfajta 

gondolkodásmód, ami a tevékenységünknek, a műsorpolitika mellett, a másik meghatározó 

tényezője volt. 
463

 

Ilyen műsorpolitikai elvekkel és művészeti attitűddel látott tehát hozzá Kocur és a Stúdió 

immár egységes társulata az 1987/1988-as évadnak, amelynek első bemutatója 1987. 

november 1-jén Słowacki „Anhelli” című darabja volt. 

Kocur a bemutatóhoz a következő ajánlást írta: „Ajánlom mindazoknak, akik előttem és a 

mostani előadásban részt vállaló színészek előtt itt dolgoztak. (…) Ez az ajánlás igazolódik az 
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előadás megformálásának módjában, amely egyértelműen visszautal a Laboratórium Színház 

utolsó előadására, az „Apocalypsis cum Figuris”-ra s bizonyos mértékig Grotowski előadását 

idézi.” 
464

 Kocur ezzel tehát a létrehozás módjának hasonlóságára és nem azonosságára utal, 

nem gondolhatunk tehát arra, hogy az „Anhelli”, mint előadás ugyanúgy a dráma „nyomán” 

alkotódott volna, mint ahogyan az „Apocalypsis cum Figuris” kezdeti kiindulópontja a 

Samuel Zborowski volt. Ahogyan korábban idéztük is, az előadás tehát nem a lebontás és 

újraalkotás révén, hanem a drámával való találkozás útján jött létre. Inkább arról szól ez az 

utalás, hogy az előadás részleteinek megformálásakor messzemenően figyelembe vették a 

színészek megoldásait, bár ezek nem a korábban részletezett improvizációk útján jöttek létre, s 

elfogadásukról vagy elvetésükről sem egyedül a rendező döntött. 

Amit teszünk, azért felelősek vagyunk, s ez arra is érvényes, hogy nem mondhatjuk: nekem egy 

briliáns rendezőm van, és mindent megteszek érte, ha kell, a tűzbe is ugrom… Nem, nem. Mi 

sokat vitatkoztunk, míg eldöntöttük, hogy mit fogunk tenni, játszani, mert azt mi akarjuk tenni, 

játszani. Nagyon fontos volt a számomra, hogy minél gyakrabban idézzek elő olyan 

munkahelyzeteket, amelyekben a színészeknek saját felelősségüket viselik, a saját döntésünk s 

nem valamiféle manipuláció alapján. 
465

 

Az előadás videófelvétele alapján ugyanakkor elmondhatjuk, hogy – bár a játék külsődleges 

körülményei: a világítási apparátus léte, elhelyezése és használata, a tér dramaturgiája, a 

(civil) ruhák jelmez mivolta, stb. nem idézte a szegény színház külsődleges jegyeit, 

eszköztelenségét – a színészi játék formavilága viszont erősen emlékeztetett a Laboratórium 

színészei által alkotott formákra. Főként az éppen hangsúlyosan akcióban lévő színészeknél 

szinte minden esetben megfigyelhető volt az a különös, mozgó szobrok asszociációját keltő 

mozdulatvilág, amelyet a szegény színház formáival kapcsolatban mi is említettünk már, de 

ugyanez mondható el az előadás rendkívül gazdag vokális világára is, amely egyébként az 

akkusztikus hatások egyetlen forrása is volt egyben. Az szembetűnő – bár ez a lengyel 

színházművészetben korántsem ritka, tehát nem feltétlenül a szegény színházra utaló 

sajátosság –, hogy az egyes jelenetek tartalmát időnként egy asszociatív mozgássorral vagy 

vokális cselekvéssel kapcsolják össze és formálják meg, amelyek között időnként népi vagy 

vallási reminiszcenciák is fellelhetők. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a klasszikus 

lengyel drámát úgy sikerült rendkívül attraktív előadássá formálni, hogy az minden 
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tekintetben megfelelt az előrevetített alapelveknek, s egyben megvalósította az elődök előtti 

tisztelgés gesztusát is. Valószínűleg mindez együttesen eredményezte, hogy a produkciónak 

rendkívül jó fogadtatása volt, annak ellenére, hogy ezt Kocur, egy balsikerű sajtóbemutatónak 

köszönhetően, még ma is másként ítéli meg. 

Nem ez volt a helyzet az évad 1988. április 11-én megtartott második bemutatójával. Gogol 

„Holt lelkek” című előadásuk a kritika szerint meglehetősen eltért a korábban megszokott 

Kocur-rendezésektől, és nem is hozott sikert a társulatnak. Az évadot záró harmadik 

produkció, az 1988. június végén bemutatott „Elijah” azonban a stúdiónak a kritika szerint is a 

legkiérleltebb és legemlékezetesebb sikerét hozta. Martin Buber zsidó filozófus 

misztériumjátéka már önmagában is kuriózumnak ígérkezett. A darabot Kocur fordította, és a 

színreviteléhez operaénekeseket és egy angol utcai artistacsoportot is meghívott, ami csak 

tovább fokozta a várakozást. 

A legnagyobb lengyel basszus-színész is velünk dolgozott, az előadás zsidó zenéjét is ő 

komponálta. Hivatásos operaénekesek közreműködtek az előadásban, és így egy nagyon 

artisztikus produkció jött létre: egyfajta opera előadás és a Grotowski-féle színészet keveréke. 

Másrészt egy artistacsoport is közreműködött benne, mert a darabban volt egy nagy csata, 

amelyet ők egy vízzel való akrobatikus mutatvánnyal jelenítettek meg, egyszóval nagyon 

látványos is volt, és a valóban fantasztikus zenével együtt igazán jó előadás született. 
466

 

A következő évad őszi felében még további két előadás született – a „Sziget” és „A bűn 

forrásai” című Calderon-darabok – amelyeket a kritikus Koczan „szorgalmas bár 

képzelettelen” munkáknak minősített, amelyeket „a középszerű előadások özönébe” lehetne 

sorolni. Bár ennek eredményeként Kocurnak összetűzése is támadt a médiával, és ma már 

eldönthetetlen számunkra, hogy valójában kinek is volt igaza, az tény, hogy az „Elijah” sikerét 

nem tudták megismételni. Mindez indoklásul szolgált, de legalábbis ürügyet szolgáltatott arra, 

hogy 1989 tavaszán a város vezetése úgy döntsön, megszünteti a stúdió tevékenységét. A 

döntést Adam Zindulski, a Kulturális és Művészeti Osztály akkori vezetője egy, április 15-én 

keltezett leiratában közölte Tadeusz Nesterowiczcal, a stúdió általános igazgatójával, 

amelyben tudatta vele, hogy a helyiségek funkcióváltása, a jövőben oktatási és műhelymunka 

céljaira való felhasználása immár eldöntött tény, a döntést pedig a stúdió művészeti 

tevékenységének alacsony színvonala indokolja. 
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Az természetesen enyhénszólva is kétséges, hogy mindössze nyolc-kilenc hónappal az 

„Elijah” sikerét követően, csupán két, akár mégoly gyengére sikeredett produkció alapján 

lehet-e megalapozottan ilyen döntést hozni. Így legalábbis érdemes számolni azzal a verzióval 

is, amelyet Mirosław Kocur mondott el a stúdió bezárásával kapcsolatosan. 

Konkrétan azt mondták, hogy nem vagyunk eléggé forradalmiak és radikálisak. Hivatalosan – 

merthogy engem is behívattak akkoriban egy elbeszélgetésre – a kezdetben támogató 

professzorok ezúttal úgy döntöttek, hogy nem támogatnak tovább, s azt mondták, hogy amit 

csinálunk, az „nem eléggé experimentális”. Hát mi? De a valódi ok az volt, hogy az az ember, 

aki azt a kultúrsarzsit viselte akkor, amikor a kommunista párt már a végét járta, ez az ember 

eldöntötte, hogy ő a várható fordulatot túl akarja élni, s olyan ötlete támadt erre, hogy 

visszahozza ide Grotowskit és ezzel jegyet vált a jövőbe. Ezért titokban elkezdett Grotowskival 

egyezkedni, hogy hazacsábítsa. De ehhez ki kellett ürítenie a helyiségeket, hogy azt 

mondhassa neki: senki sincs most ott, senkit sem fog kitúrni onnan… Hát ez volt az igazi oka a 

bezárásnak. 
467

 

Az is közrejátszhatott ugyanakkor a döntés meghozatalában, hogy – amint azt a későbbiekben 

hamarosan érintjük is – a Második Wrocławi Stúdió neve alatt és szervezeti rendszerében 

működő archívum támogatói már egy évvel korábban törekedni kezdtek az archívum 

önállósulására. Kocur ugyan nem emlékezett rá, hogy ilyen feszültségek lettek volna, ám 

különböző dokumentumok – amint majd látni is fogjuk – ezt egyértelműen bizonyítják.  

A döntést mindenesetre komolyan kellett venni és így az éppen próbált „Don Juan” már 

sohasem jutott el a bemutatóig. Búcsúelőadásként a társulat az „Elijah”-ot játszotta és a 

Második Wrocławi Stúdió története az 1988/1989-es évaddal együtt ért véget. 

 

I.3.2. Az archívumtól a Grotowski Intézetig 

 

Amíg a később Második Wrocławi Stúdió néven megalapított színházi intézmény 

kialakításának előkészítése – amint láttuk – a „színfalak mögött” már jóval a Laboratórium 

feloszlását közzétevő nyilatkozat megjelenése előtt elkezdődött, addig a dokumentumok 

megőrzésének gondolata csak a nyilatkozat 1984. január 27-i nyilvánosságra hozatala után 

merült fel a közéleti fórumokon. A társulat döntéséről szóló nyilatkozatot sok kommentár 
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követte. Burzyński szerint „A Laboratórium Színház feloszlatása nem lehet meglepetés a 

figyelmes szemlélő számára…”
468

 Zdzisław Smektała pedig már a dokumentumok 

megőrzésének gondolatát is felveti: „A Laboratórium Színházat meg kell menteni, és ezeknek 

az élő embereknek a  tevékenységét és élő metodikáját újra be kell mutatni a lengyel színházi 

valóságnak. Arra célzok, hogy a nyilvánosságnak és a városnak egyaránt része van ebben a 

felelősségben, s ez esetben nem lehetünk gyermetegek ”,
469

 majd egy másik esetben: „…A 

Laboratóriumnak nyoma kell, hogy maradjon Wrocławban.”
470

  

I.3.2.1. Az archívum a Második Wrocławi Stúdió szervezetében 

Az egyre nyilvánvalóbbá váló igény következtében Burzyński pedig már a megvalósítás 

lehetőségeit latolgatja, és kezdetnek egy múzeum létrehozását javasolja. Júniusra össze is 

gyűjtik a legközvetlenebbül elérhető dokumentumokat és tárgyi emlékeket, és a huszonöt éves 

tevékenységnek ez a „törzsanyaga” először az Országos Levéltár felügyelete alatt, az Ossilium 

Könyvtár és a Tartományi Levéltár birtokába kerül. 

Az anyag további sorsát megbeszélendő, a leendő Második Wrocławi Stúdió ügyeit is intéző 

Stanisław Krotoski találkozót kezdeményez Janusz Degler professzorral, Józef Kelerával és 

Tadeusz Burzyńskival. Ezen az 1984. június 28-án megtartott megbeszélésen eldöntik, hogy a 

kezdeményezők egy hivatalos javaslatot készítenek a város számára egy archívum és múzeum 

rendeltetésű intézmény létrehozását illetően, amelyet a Laboratórium megüresedő 

helyiségeiben helyeznek majd el. Ennek megfelelően készül el a Degler, Kelera és Burzyński 

által közösen jegyzett „Memorandum”, amelynek bevezetőjében többek között ez áll: 

Megbocsáthatatlan hiba és helyrehozhatatlan kár volt szétválasztani azt, ami valaha egységes 

volt és csakis egészében képes betölteni a hivatását. (…) Kivételes értékek ezek, s a 

jelentőségük a jövőben csak növekedni fog. Elérhetőségük nagyon hasznos lesz majd a 

kutatóknak és kritikusoknak egyaránt. (…) Úgy gondoltuk, hogy a legfontosabb elérendő 

eredmény ehhez egy múzeumot és egy archívumot egyesítő intézet létrehozása lenne. (…) 

Felesleges a Tizenháromsoros Színház és a Laboratórium Színház jelentőségét a lengyel 

színházi életre gyakorolt és világszínházi hatását részletezni. Egyedülálló kulturális jelenség 

volt, a lengyel kultúrát népszerűsítette a világban, (…) és nagy hatással lesz a jövő művész-, 
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kutató-, kritikus- és színházszerető generációira. (…) A Laboratórium mélyen beágyazódott 

Wrocław kulturális életébe, világhírt hozott a városnak. Nehéz lenne megbarátkozni a 

gondolattal, hogy nem marad látható nyoma annak a tevékenységnek, amely húsz éve folyik 

itt.  

A színház időben létezik és múlik el, többé-kevésbé folyamatosan nyomot hagyva maga után. 

Gyakran könnyedén megfeledkezünk arról, amit azonnal nem rögzítünk, elősegítve ezzel a 

romlását vagy megsemmisülését. Megismételjük: komoly erőfeszítéssel rekonstruálnunk kell 

mindazt, amit elődeink nem becsültek kellőképpen. Nem követhetjük el megint ugyanezt a 

hibát. Szemtől szemben áll előttünk a lehetőség, hogy megmentsük a Laboratórium Színház 

tevékenységének minden dokumentumát. Legyünk hát tudatában, hogy a jövő generációi 

keserű és kemény ítéletet mondanak majd, ha nem tesszük meg ezt és pusztulni hagyjuk a 

gyűjteményt. 

Úgy gondoljuk, hogy javaslatunk megelőzheti mindezt. Továbbá azt is, hogy egy ilyen 

archívum „élő” és hasznos hellyé is válhat, és a Laboratórium Színház gyakorlatának és 

eszméinek jelentős hatása lehet a jövő kultúrájára. 
471

 

A továbbiakban a „Memorandum” az intézmény szervezeti felépítésére vonatkozó 

elképzeléseket taglalja, amelyek között igen figyelemreméltó és a továbbiak szempontjából is 

fontos, hogy az első pontban azonnal hangsúlyozza az intézmény önálló státuszának 

szükségességét és jelentőségét. Ez a követelmény ugyanis a jövőben sok problémához 

vezetett. 

A szervezeti rendszert követően a „Memorandum” szerzői az elképzelt intézmény feladatait 

részletezik, amelyeket elsősorban a nyilvános archívum-funkcióban, a külföldön már ekkor is 

létező(!) Grotowski-intézetekkel való kapcsolattartásban és dokumentumcserében, állandó 

kiállítás létrehozásában és gondozásában, filmvetítésekben határoznak meg. Hangsúlyozzák, 

hogy az intézet mind Lengyelország, mind a külföld viszonylatában elérhetővé kívánja tenni 

szolgáltatásait. Mindezekből látható, hogy ez a tervezet döntően, sőt, szinte kizárólagosan a 

klasszikus értelemben vett archívumi és múzeumi feladatok betöltését tűzte ki célul, és csak 

mellékesen jelennek meg feladatai között a „workshopok és tréningek, amelyeket a társulat 

tagjai tartanának.” 
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Visszatérve most az intézmény önállóságának problémájára: Krotoski nehéz helyzetbe került, 

hiszen ő már közel egy esztendeje tárgyalásokat folytatott Zbigniew Cynkutisszal a 

beindítandó színházi tevékenységről is, amely szintén önálló intézményként képzelte el a 

működését, ráadásul mindkét önállóságra készülő intézmény igényt tartott a Rynek-Ratusz 27. 

alatti helyiségekre, a „történelmi falakra” is. Azok pedig eléggé szűkösek voltak ahhoz, hogy 

az épületrészek megosztása szóba kerülhessen. Krotoski – mivel maga Grotowski is a 

gyakorlati munka mellett tette le a voksát – úgy döntött tehát, hogy az októberben már 

művészeti programmal rendelkező Második Wrocławi Studiót alapítsák meg a helyiségekben, 

és az arhívumot, a Laboratórium Színház Dokumentációs Központja hivatalos elnevezéssel, 

annak részlegeként hozzák létre. Ezzel együtt, a Második Wrocławi Stúdió alapító okiratába 

bekerült egy nyilatkozat, amely biztosította a dokumentumok további gyűjtésére és kezelésére 

vonatkozó kötelezettséget, és az archívum későbbi, önálló intézetté fejlesztésének lehetőségét.  

Ez a felemás helyzet nem könnyítette meg az archívum szerepének betöltését, s párosulva a 

stúdió berkeiben halmozódó, már ismertetett feszültségekkel, majd a Cynkutis halálát követő 

zavaros helyzettel oda vezetett, hogy az archívum nyilvános tevékenységének 1986 

márciusára tervezett megindítása egy egész évvel tolódott ki. „A Laboratórium Színház – egy 

huszonöt éves út vége” címmel, 1987. március 27-én nyílt meg az archívum állandó kiállítása. 

Az Iwona Ziętkowska és Lech Marczak által létrehozott anyag – amelynek programfüzetében 

az áll, hogy a tárlat „Jerzy Grotowski színházának történeti és tényszerű bemutatását 

szándékozik megvalósítani, és nem feladata kommentálni vagy értékelni azt” – meglehetősen 

ellentmondásos hatást váltott ki. A recenzorok egyrészt azt nehezményezték, hogy a kiállítás 

aránytalanul nagy hangsúlyt helyez a színházi korszakra, s kevésbé törődik a parateatrális 

tevékenységgel, pedig ennek valójában természetesnek kellett volna lennie, hiszen a színházi 

korszakból nyilvánvalóan több dokumentum és tárgyi emlék maradhatott fenn, mint a 

paraszínházi tevékenységből. Másrészt nem lehetett kikerülni azt az ambivalenciát sem, amely 

egyrészt a kiállított anyag érdekessége (63 plakát, 47 fotó, eredeti premier-meghívók, 

kellékek, jelmezek, stb.) és a kiállítás ténye, immanens „múltra irányultsága” között lebegett. 

„Nem túlzás azt állítani, hogy ez a kiállítás volt a Második Stúdió ötéves működésének és 

járulékos tevékenységének legfontosabb eseménye” írja Krzystof Kucharski (1989-ben) a 

tartalommal kapcsolatosan, míg Jacek Bruździak a kiállítás tényéről azt nyilatkozza: „Be kell 

vallanom, hogy amikor először láttam a kiállítást, összezavarodtam… A legelső 

asszociáció…: egy múzeum! S ezzel együtt: Laboratórium Színház – múzeum, nagy 
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disszonanciát éreztem.” 
472

 A kiállítással egyidőben megnyitották az archívum könyvtárát, és 

megkezdődött az ismeretterjesztő tevékenység is: „Színházi leckék” címmel előadásokat és 

filmvetítéseket szerveztek középiskolások számára. Ugyanakkor az archívum gyűjteni kezdte 

a Második Wrocławi Studióval kapcsolatos dokumentumokat is. 

Ez a tevékenység folytatódott akkor is, amikor végül 1987 őszétől Mirosław Kocur vette át a 

stúdió művészeti irányítását, s elmondása szerint ekkoriban az archívum meglehetősen 

elkülönülten és függetlenül dolgozott. 1988 februárjában a kiállítás már Wrocławon kívül, 

Zielona Gorában is bemutatásra kerülhetett, majd áprilisban, egy szimpozionnal 

összekapcsolva, Krakkóban már nagyhatású eseménynek bizonyult. Burzyński, az archívum 

fontossága mellett érvelve, a következőket írja erről: 

Személyes tapasztalatból is ismerem ezt, hisz jó néhányon részt vettem, míg másokat le kellett 

mondanom. Legutóbb – április közepén – egy ilyen három napos maratonon vettem részt a 

krakkói „Palac pod Baranami” rendezésében, ahol volt kiállítás, volt filmvetítés – azok a 

filmek, amelyekkel Wrocławban a Laboratórium Színház Dokumentációs Központja 

rendelkezik –, voltak érdekes előadók, többek között Jan Błoński, Małgorzata Dziewulska, 

Leszek Kolankiewicz, Zbigniew Osiński és Konstanty Puzyna személyében. A hatalmas termek 

nem tudták befogadni a töméntelen érdeklődőt. Más városokból, egyetemekről, színházbarát 

klubokból, színházi szakmai körökből számos érdeklődő telefon és felkérés futott be, és 

hasonló rendezvényt szeretnének vendégül látni Lublinban, Białystokban, Poznańban is. 
473

 

Burzyński írása 1988. május 12-én jelent meg a Sprawy i Ludzie című magazinban. Az írás 

további részében azonban – feltehetően a jelentős krakkói siker okán, és a studión belüli 

autonómiája ellenére is – hangot ad az archívum önállósítása szükségességének is. 

Javaslatunk 
474

 annyiban meghallgatásra talált, hogy a Zbigniew Cynkutis által megszervezett 

Második Wrocławi Stúdió mellett létrehoztak egy dokumentációs-történeti részleget, amely 

átvette és folytatta az archív anyagok gyűjtését. Nem fogadták el viszont azt a javaslatunkat, 
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  Az idézettöredékek forrásai: 

http://www.grotowskiinstitute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=146&limit=1

&limitstart=2 
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 Tadeusz Burziński: „Grotowski tényleges nagysága” – in: Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram, 

Pozsony-Budapest, 1999. 176. old. Fordította Pályi András. 
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  Burziński itt a Deglerrel és Kelerával közösen írott „Memorandum”-ra utal. – A.V. 
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hogy ez a – később a Laboratórium Színház Dokumentációs Központja szerencsésebb 

elnevezésre keresztelt – képződmény érdemben autonómiát kapjon. Holott ez alapvető kérdés. 

Egy ilyen központnak lehet közös adminisztrátora, könyvelése, bankszámlája, portása, 

takarítónője vagy akár közös színházterme egy másik intézménnyel, de nem lehet maga a 

központ egy másik színház – jelen esetben a Második Wrocławi Stúdió – alosztálya. Ez a 

helyzet alapvető félreértéseket szül. Az archívum könnyen pszichológiai tehertétel lesz a 

színház számára, „átok”, ami rajta ül, ahogy bizonyos értelemben az „Apocalypsis” terme is 

„átok” mindenkinek, aki itt akarja a saját előadásait megrendezni. Másrészt a színház is 

tehertétel lehet az archívum számára, s nem csak azért, mert – ami most is előfordul – 

korlátozhatja a működési terét, alkalmasint elfoglalva az egyetlen termet, ahol próbálni lehet, 

illetve előadásokat tartani, hanem mert egy Grotowski-archívumnak, akár az ifju Kocur, akár 

maga Dejmek színháza mellett eleve hamis csengése van. Ez egészen egyszerűen 

elképzelhetetlen jó adag visszaélés nélkül. Nem hiszem például, hogy André Gregory valaha 

az életben bármelyik lengyel színháznak felkínálná Jacek Zmysłowski Virrasztásairól készített, 

hallatlanul érdekes filmjét, még ha azt a színházat történetesen egy volt Grotowski-színész 

alapította is, s amely 
475

 a Laboratórium épületében fejti ki tevékenységét. Egy független 

központnak viszont jó esélye lenne erre. 
476

 

Miközben tehát Kocur éppen az „Elijah” bemutatójára készül, egyre feszültebbé válik a 

kelletlen „összeházasítás” következtében létrejött helyzet a stúdió és részlege, az archívum 

között, s mint az az idézetből is kitűnik ennek elvi és praktikus forrásai egyaránt voltak. 

Burzyński ennek megoldásaként vagy a két intézmény teljes függetlenítését javasolja (s 

ezesetben nyilván az archívum helyben maradását és a stúdió elköltözését is sugallja), vagy 

pedig a köztük lévő viszony megfordítását, azaz az archívum alapintézménnyé alakítását, 

amelynek részlegeként működhetnének színházi csoportok, alkotóközösségek, így akár a 

Második Wrocławi Stúdió is. Mint azt már a stúdió történetéből tudjuk, valójában egyik 

alternatíva sem valósult meg, mert a város 1989. áprilisi döntése következtében a Második 

Wrocławi Stúdió az évad végén megszűnt. Ezzel pedig véget ért az archívum és a stúdió 

közös tevékenysége is. Új helyzet teremtődött, amely új lehetőségeket hozott az archívum 

további fejlődése számára is. 
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  Pályi fordításában az „aki” használatát „amely”-re javítottam, hiszen az előbbi egyértelműen Cynkutisra utal, 

aki viszont az írás megjelenésekor már több mint egy éve halott volt. A szövegkiemelések az eredetiben. – A.V. 
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I.3.2.2. A Jerzy Grotowski Munkásságát Tanulmányozó és Színházi – Kulturális 

Kutatásokat Végző Központ működése 

Az új helyzetben, ennek a rendkívül bonyolult nevű (Ośrodka Badań Twórczości Jerzego 

Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych; The Centre for Study of Jerzy 

Grotowski’s Work and of Cultural and Theatrical Research in Wrocław) intézménynek a 

kialakítására a Grotowski-életművel kapcsolatosan komoly szaktekintélynek számító 

Zbigniew Osiński professzort kérték fel. Az ő megbízását, fentebb idézett írásában már 1988 

májusában Burziński is javasolta: 

Az így felfogott központ vagy intézet sajátos státuszt igényelne, egy megfelelő tekintéllyel 

rendelkező tudományos tanácsra is, képzett dolgozókra is szüksége lenne. De mindez 

lehetséges és reális. A lényeg, hogy nyugodtan beprogramozzuk e hely jövőjét, majd lépésről 

lépésre megvalósítsuk a programot, tudva, hogy hová akarunk eljutni, mondjuk, 1999-re. 

Tudom, hogy van néhány ember, akik nem utasítanák vissza az érdemi együttműködésre tett 

javaslatunkat, beszéltem egyikkel-másikkal. Tudom, hogy, ha valaki felkéri Osińskit, jöjjön el 

Wrocławba tanácskozni vagy konzultálni, megteszi. 
477

 

Burzyński sugallatának valóra váltását tehát lehetővé tette a stúdió megszüntetése, és Osiński 

professzor valóban el is fogadta a város felkérését, és kidolgozta egy új tevékenységi 

struktúrával elképzelt intézet tervezetét, amelynek később alapító igazgatói tisztét is elvállalta.  

A röviden csak Grotowski Központnak emlegetett intézet valóban már egészen más 

szemlélettel határozta meg a feladatait, mint tette azt korábban a „Memorandum” szerzői által 

kialakított tevékenységszerkezet. Hivatkozva Burzyński általunk is idézett helyzetelemzésére, 

természetesen Osiński tervezete is hangsúlyozza, hogy a központnak „mind elnevezésében, 

mind pedig gyakorlatát tekintve autonómnak kell lennie”,
478

 ám tervezetében a korábbi 

archívumi-múzeumi funkciónál egy lényegesen nagyralátóbb koncepciót fogalmaz meg: 

A Jerzy Grotowski Munkásságát Kutató és Tanulmányozó Amerikai Intézet már 1973-ban 

megalakult, ám alapítójának Ninon Karlweissnek a halálát követően, három év után 
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 Tadeusz Burziński: „Grotowski tényleges nagysága” – in: Jerzy Grotowski: Színház és rituálé, Kalligram, 

Pozsony-Budapest, 1999. 178. old. Fordította Pályi András. 
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  Forrás: Zbigniew Osiński: „The Centre for Study of Jerzy Grotowski’s Work and of Cultural and Theatrical 

Research in Wroclaw. A Program Proposal”, 21st June,1989. –  A Jerzy Grotowski Munkásságát Tanulmányozó 

és Színházi – Kulturális Kutatásokat Végző Központ Wrocławban. Programjavaslat.    -  in: 

http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=148 
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elveszítette aktivitását. Más országok azonban szintén készülnek ilyen intézetek megnyitására, 

Olaszország például az első közöttük. 

A helyzet mindaddig kedvező a számunkra, amíg a Laboratórium Színház tagjai még élnek és 

aktívak. Mindenekelőtt Grotowski maga, továbbá Ludwik Flaszen, Rena Mirecka, Zygmunt 

Molik, Ryszard Cieślak és mások. 

Ilyen körülmények között, egy olyan intézet felállítása, amely a kutatásnak és a 

dokumentációnak világviszonylatban a központja lehet, egy „itt és most” szükségszerűség. Ha 

mi nem tesszük, megteszik mások – Lengyelországon kívül, Wrocławon kívül. 
479

 

Ennek megvalósítása érdekében feltétlenül fontosnak tartja, hogy megújítsák és újra-

strukturálják a dokumentumanyagot, amely meglátása szerint, a közhiedelemmel ellentétben 

korántsem teljes, sőt egészen fontos dokumentumok, például rendezői feljegyzések is 

hiányoznak belőle, valamint óriási hiányosságai vannak a ’80-as évek tekintetében is. 

Elsődleges feladatnak tartja ezzel együtt az anyag kulturális és színházi kontextusának 

gyűjtését is, olyan művek beszerzését és feldolgozását tehát, amelyek a Grotowski-munkásság 

követőiről illetve a Laboratórium tevékenységének szellemi-szakmai gyökereiről adnak minél 

teljesebb képet. Ennek a kiteljesített és kontextusba helyezett gyűjteménynek a minél több 

nyelven való elérhetősége biztosításával tervezi elérni Osiński, hogy a központ egyértelműen 

nemzetközi tevékenységet folytasson, és betöltse egy „világközpont” szerepét. Ehhez 

fontosnak tartja továbbá azt is, hogy e kibővített anyag bázisán a központ jelentős és 

többnyelvű publikációs tevékenységet folytasson, valamint, hogy a kutatómunka 

megkönnyítése érdekében bibliográfiákat és eseménynaptárakat szerkesszen és tegyen közzé. 

Ugyanakkor – s ez talán a koncepcióváltás legmarkánsabb jele – a központot valóban „élő” 

hellyé kívánja változtatni. Széles körét sorolja fel azoknak a személyeknek és szervezeteknek, 

akikkel, és amelyekkel a központ kapcsolatot kíván tartani, közöttük Eugenio Barba és az 

Odin Teatret valamint az ugyancsak a vezetése alatt álló Nemzetközi Színházi Antropológiai 

Iskola, Peter Brook és a Nemzetközi Színházi Intézet, de – minthogy a politikai irány- és 

rendszerváltás már ezt is lehetővé tette – Grotowskival és a pontaderai műhellyel is. S 

ugyanilyen széleskörű az együttműködés formáira vonatkozó elképzelések sora is: a 

dokumentumcseréktől kezdődően, a közösen rendezett előadásokon, előadásssorozatokon, 

                                                 

479
 Zbigniew Osiński: „The Centre for Study of Jerzy Grotowski’s Work and of Cultural and Theatrical Research 

in Wroclaw. A Program Proposal” – A Jerzy Grotowski Munkásságát Tanulmányozó és Színházi – Kulturális 

Kutatásokat Végző Központ Wroclawban. Programjavaslat. – 21st June,1989     -  in:  

http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=148   

http://www.grotowski-institute.art.pl/files/The%20Centre%20for%20Study.pdf
http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=148


466 

 

konferenciákon, filmvetítéseken és -elemzéseken keresztül egészen a munkabemutatókig, 

közös workshopok megrendezéséig terjed a sor, amelyek esetenként produkciók 

bemutatásával is párosulhatnak. Mindezeket a formákat pedig egyben az ismeretterjesztés 

vonatkozásában is hasznosítani kívánja, hogy a jelenlegi és eljövendő generációkra is 

kiterjessze a központ tevékenységét. Ez a sokrétű és a gyakorlati-szakmai tevékenységet 

preferáló koncepció teszi lehetővé, hogy Osiński a korábbi archívumhoz képest újradefiniálja 

a központ általános funkcióját, és azt egy „a kutatásra fókuszáló művészeti intézmény” 

státuszában határozza meg. Ezzel pedig nem csupán nemzetközi léptékűvé emeli a korábbi 

archívum tevékenységét is, de kilépteti azt a valóban disszonánsnak mondható „múzeum-

szerpkörből” is, és – legalábbis bizonyos értelemben – a Laboratórium tevékenységének 

valóban folytatójává teszi. 

Más megközelítésben viszont a tervezet határozottan elhatárolódik attól, hogy saját színházi 

vagy paraszínházi projekteket valósítson meg, illetve attól, hogy – ahogyan Burzyński 

javasolta – állandó jelleggel, színházi alkotóközösségekkel legyen kapcsolatban. Ezen a téren 

tehát – a Laboratórium munkásságát feltétlenül tevékenysége fókuszában tartva ugyan – nem 

kíván annak folytatója lenni. 

Ezen tervezetnek megfelelően Osiński 1990. január 1-jétől, mint alapító igazgató kezdi el a 

Grotowski Központ megszervezését, majd a munka beindulása után, október 1-jétől általános 

és művészeti igazgatója lesz egyszemélyben. Az első „évad” végén, 1991. június 1-jével, az 

általános igazgatói tisztet annak a Stanisław Krotoskinak adja át, akinek a Laboratórium 

„végjátékában” és az azt követő években olyan fontos szerep jutott, maga pedig, mint 

művészeti igazgató gondoskodik a tervezetben ismertetett programok valóra váltásáról. S 

nyilvánvalóan elsősorban az ő munkájának köszönhető, hogy a tervezetben leírtak, ha nem is 

mindenben és nem is maradéktalanul, de lényegében meg is valósultak. Burzyński 1995. 

május 29-én már „A humanitás Laboratóriuma” címmel közöl cikket a Gazeta Rabotnicában: 

Miben áll a központ nyilvános tevékenységének attraktivitása? Mindenekelőtt azoknak a 

mélyebb összefüggések megismerése lehetőségében, amelyekkel a színház művészete 

feljleszthető. Ha például a központ meghívja az Odin Teatret előadását, a kíváncsibb és 

ambíciózusabb nézőknek lehetőségük nyílik rá, hogy ne csak az előadást tekinthessék meg, de 

– speciális workshop-demonstrációk, filmek és beszélgetések révén – az alkotói folyamatba is 

betekinthessenek, megláthassák az alkotók forma utáni kutatásának ösvényét, ahogyan 

inspirációikat megtalálják, és megismerhessék a színészi mesterség titkait. Akiket pedig 
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mindez különösen érdekelne, azok mindezt a gyakorlatban is megízlelhetik a színészek által 

vezetett munkában való részvételen keresztül. 

A konferenciákat is hasonló módon szervezik, azok sem redukálódnak a papírokra és vitákra, 

hanem e helyett gyakorlati demonstrációkkal egészülnek ki. Mert egy dolog beszélgetni Rudolf 

Steinerről és a színházra gyakorolt hatásáról, Michael Csehov színésztechnikájáról az ősi 

indiai táncok mozgás- és gesztus-ábécéjéről vagy a bali rítusokról, táncokról és zenéről, és 

megint más dolog, ha az elméleti előadásokat és beszélgetéseket az euritmia, különösen 

érdekes művészek játéka, egyedülálló filmek vetítése gazdagítja. Ezért egy résztvevő többet 

tanulhat itt a török színházról három nap alatt, mintha a hazánkban fellelhető összes írásos 

forrást elolvasná. 

Van az idősebb és fiatalabb wrocławiaknak és a Varsóból, Poznańból s más lengyel 

városokból (és említenem kell a Csehországból, Németországból és Ukrajnából rendszeresen 

idelátogatókat is) érkező vendégeknek egy köre, amelynek tagjai a Grotowski Központ 

programfüzetével a kezükben tervezik a hétvégéiket. Csak mert Zbigniew Osiński professzor úr 

„kihagyhatatlan ajánlatokat” nyújt a számukra. (…) 

Akik rendszeresen figyelemmel kísérik a központ eseményeit, olyan kiválóságokkal 

találkozhattak, mint Eugenio Barba, Peter Brook, Anatolij Vasziljev vagy maga Jerzy 

Grotowski. A tüneményes Sanjukta Panigharinak nem csak az előadását volt alkalmuk 

megtekinteni, de a segítségével megismerhették az odissi tánc titkait is. Elmélyedhetnek a 

Távol- és Közép-Kelet, Japán, Bali, India és Törökország vagy éppen a szomszédunk, Ukrajna 

színházi tradícióiban. A szemináriumok és konferenciák sorozatát gyakorta bemutatók 

egészítik ki, filmvetítések pedig mindig, lehetővé téve a résztvevőknek, hogy elmélyítsék 

tudásukat a XX. századi európai színházművészet (…) olyan kulcsembereiről és inspiratív 

forrásairól, mint Gurdjieff, Hesse, Jung, Sztanyiszlavszkij, Michael Csehov, Beckett, Osterwa, 

Limanowski és végül Grotowski és Kantor. (…) 

Végül is mi hát a Stanisław Krotoski – Zbigniew Osiński duó által vezetett központ valójában? 

A legegyszerűbb válasz, ami ezzel a munkával kapcsolatban adódik, hogy a humanitás 

gyakorlatának laboratóruima. Laboratórium, mert ami itt folyik, arra nincsenek receptek – ez 

egyfajta kutatás. Gyakorlat, mert anyaga nem teóriákból áll (vagy legalábbis nem 

kifejezetten). És a humanitással kapcsolatos, mert ez az egész már túlterjed a színházon, sőt a 

szélesebb értelemben vett művészeti alkotáson is. 
480

 

                                                 
480

  Tadeusz Burziński: „The Laboratory of the Humanities” – A humanitás laboratóriuma – in: Gazeta 

Robotnicza, no. 99, 24th May 24, 1995.     -  in:  

http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=148 

http://www.grotowski-institute.art.pl/files/The%20Laboratory%20of%20the%20Humanities.pdf
http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=148


468 

 

A Burzyński által kellőképpen részletezett beszámoló, ha néha túlzásokkal is, de jól tükrözi, 

mennyire gazdag és sikeres programot valósít meg a Grotowski Központ. S ez folytatódik 

1995 után is, amely időszak kiemelkedő eseménye Grotowski utolsó wrocławi látogatásának 

megszervezése is 1997 márciusában, amely alkalomból már a pontaderai központ is 

megjelenik a városban, s bemutatja az „Alagsori akció” filmfelvételét és élőben az „Akció” 

éppen időszerű változatát is. Jelentősebb irányváltás csupán 2004. feruár 1-jével következik 

be, amikor az igazgatói székből távozó Stanisław Krotoskit Jarosław Fret váltja fel. A fiatal 

Fret az addigi kiváló tevékenységet csak finom változtatásokkal tereli más irányba, így 

majdnem három évbe telik, amíg a Grotowski Központ tevékenységszerkezete észrevehetően 

megváltozik. A hosszú hivatalos nevét viszont már 2006. december 28-án Grotowski Intézetre 

változtatja meg. 

I.3.2.3. A mai Grotowski Intézet 

A tevékenység lassú, inkább csak hangsúlyeltolódásokban érzékelhető megváltozásának 

alapvető oka, hogy Fret maga is gyakorló színházi rendező, a Teatr ZAR vezetője. Így az 

igazgatása alatt álló Grotowski Központ, majd a Grotowski Intézet irányítására egy sajátos és 

eleddig igen gyümölcsöző dualizmus lett a jellemző, amennyiben a színházi gyakorlatot 

ismerő igazgató és az inkább teoretikai-történeti irányultságú programigazgatók – kezdetben 

Grzegorz Ziołkowski, jelenleg pedig Dariusz Kosiński – harmonikus együttműködésének 

köszönhetően a Grotowski Intézet programszerkezete elszegényedés nélkül tisztult és 

egyszerűsödött le. Ezt tükrözi az intézet 2007 januárjában közzétett alapító okirata, amely 

lényegét tekintve minden vonatkozásban megőrzi a korábbi központ célkitűzéseinek 

gazdagságát. Fontos hangsúlyeltolódást fedezhetünk fel viszont abban, hogy az intézet a 

korábbiaknál szorosabb kapcsolatot épített ki a pontaderai központtal és a holstebroi színházi 

antropológiai iskolával, személyesen pedig Thomas Richardszal és Eugenio Barbával, s ezzel 

a gyakorlati tevékenységet – az egyéb kapcsolatok megőrzése mellett – még konkrétabban 

kötötte Grotowski örökségének élő megőrzéséhez. Ez nyilvánult meg a pontaderai műhellyel 

együttműködésben, 2007-2009-ben megvalósított „Horizons” programban, amely minden 

évben három hónapra Wrocławba vitte a Workcenter munkáját. Ennek jegyében zajlott 2007-

2008-ban a „Forrástechnikák – a technikák forrásai” című program is, amely gazdag elméleti 

és gyakorlati kínálatot ajánlott színészeknek, zenészeknek, énekeseknek, táncosoknak, stb. 

Ennek a folytatását és tapasztalatainak hasznosítását jelenti 2009 után a „Színházi 

Antropológia Akadémiája”, amelyekben a központ már lengyel, angol és olasz egyetemekkel 
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is együttműködést tervez. Tovább erősíti a gyakorlati megközelítést és a Grotowski-

örökséghez való kötődést az is, hogy ennek a programcsoportnak az eseményei között a Rena 

Mirecka és Zygmunt Molik által vezetett kurzusok is szerepelnek. 

Újabb, és szintén a gyakorlat irányába mutató hangsúlyeltolódást jelent a promóciós és 

produkciós tevékenység megjelenése az intézet feladatai között. Ez ugyanis nem szakít az 

Osiński által lefektetett elvekkel (hogy tudniillik, a központ illetve a mostani intézet nem 

végez saját művészeti tevékenységet, és nem is tart fenn ilyen közösségeket), viszont 

folyamatos kapcsolatot létesítve támogat olyan – az intézettől függetlenül működő – színházi 

alkotócsoportokat vagy személyeket, amelyek munkássága az intézet által progresszívnek ítélt 

színházi folyamatokat követ. Az első ilyen kapcsolatokat a prágai Farma v Jeskyni Theatre, a 

wrocławi ZAR Theatre Association, a Chorea Theatre Association és az Ancient Orchestra, 

illetve Maud Robart Franciaországban és Natalka Polovynka Lvovban jelentette. Ez a 

támogatói program teljes összhangban van azzal, amit Grotowski 1991-ben, díszdoktori 

kinevezése alkalmából tartott beszédében mondott, amikor a „nagyok” elismerése 

mellett/helyett az ígéretes „kezdők” támogatását sürgette. Ugyanakkor a Barba által életre 

hívott „Eastern Line” programhoz is kapcsolódik, amely viszont a politikai változások 

következtében szabadabbá vált kelet-európai színházaknak a „kommercializálódással 

szembeni ellenállóképességét” hivatott növelni. 

Kiadói tevékenységében is folytatni kívánja a korábbi központ által megkezdett utat, de 

különösen koncentrálni kíván a Grotowski-recepció elmélyítésére és megújítására, amely a 

korábbi, filológiai szemlélettel szemben – illetve annak talaján – az előadások, a kutatások 

tágabb kontextusában (például társadalmi kérdések és társadalmi hatás, stb.) kíván egy 

teljesebb Grotowski-képet megrajzolni. 

Mindezek a hangsúlyeltolódások ugyanakkor nem csupán azt eredményezték, hogy a korábbi 

központ tevékenységszerkezete méginkább gyakorlati orientáltságot kapott, de azt is, hogy a 

korábbi programkavalkád egy sajátos belső logikát, ennélfogva átláthatóbb, tisztább 

szerkezetet is kapott. Egyszersmind pedig azt is, hogy a már korábban is meglévő nemzetközi 

kapcsolatok elmélyítésével az intézet jobban beágyazódott a hasonló európai intézmények 

hálózatába, azaz nem csupán „a világot vitte Wroclwba” hanem „Wrocławot is a világba”. 

Ilyen értelemben a változások tehát döntően minőségi előrelépést jelentettek. Sok 

háttérmunkát igénylő megvalósításuk mellett ugyanakkor a hivatalosan 2006 végén 
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megalakult intézetre egy nagyon komoly és konkrét feladat is hárult: a 2009-es Grotowski 

Emlékév programjainak megszervezése is, amelyre így lényegében két év állt rendelkezésre. 

Az egész 2009. évre kiterjedő, mind külföldi, mind lengyelországi helyszíneken megrendezett 

eseménysorozat méreteit indokolja, hogy ez az év egyszerre jelentette a Tizenháromsoros 

Színház opolei megalapításának 50., a Laboratórium feloszlásának (tehát az intézet 

jogelődjének, az archívum megalakulásának) 25. és Grotowski halálának 10. évfordulóját is. 

Az év során megrendezett három nemzetközi fesztivál, hét konferencia és két szeminárium, öt 

(vándor)kiállítás, tizennyolc, a Grotowski Évhez külföldön csatlakozó rendezvény helyszínei 

Wrocławban és Lengyelország további tizenegy nagyvárosában, Európa csaknem minden 

fővárosában (köztük Budapesten is) és egyéb nagyvárosaiban, hat amerikai helyszínen 

továbbá Delhiben, Moszkvában és Havannában voltak. Ezen kívül összesen hat kötet látott 

napvilágot Lengyelországban, Spanyolországban, Angliában és Csehországban. Mindezek 

koordinálásán, megszervezésén és lebonyolításán egy öt fő által vezetett, mintegy hetvenfős 

állandó tagból és harminckét önkéntesből álló stáb gondoskodott és az eseményeken 

világszerte összesen mintegy negyvenezer látogatója volt. A rendezvénysorozat egészét 

ötvennyolc szervezet támogatta, köztük például a College de France; számos lengyel és 

külföldi egyetem köztük a Sorbonne és az irvine-i egyetem is. A 2009. évet az UNESCO 

„Grotowski Emlékév”-vé nyilvánította és a rendezvénysorozat felett védnökséget vállalt. 

Mindezek alapján nem túlzás kijelentenünk, hogy valóban világviszonylatban fontos 

eseményről volt szó. 

Ma, a Grotowski Évre visszatekintve, biztos vagyok benne, hogy fordulópontot jelentett (nem 

az elsőt és talán nem is az utolsót) a Laboratórium Színház tevékenységének és Grotowskinak, 

minden idők legfigyelemreméltóbb lengyel művészei egyikének recepciójában. Ugyanakkor 

egy különleges évet jelentett a Grotowski Intézet számára is, amely ezt a rendkívüli projektet 

megvalósította. 
481

 

Ugyanebben az évben egy új épülettel is gazdagodott a Grotowski Intézet infrastruktúrája is. 

A városközpontban, a történelmi Rynek-Ratusz 27. alatti helységei és a Brzezinkában lévő 

épületegyüttes mellé a város felújította és átadta az intézetnek a Na Grobli utca 30-32. szám 

alatti épületet. Az egykori evezős klubházban egy mintegy száznegyven fő befogadására 

alkalmas színházterem, négy, próbákra és workshopok tartására alkalmas kisebb terem, irodák 
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és három vendégszoba került kialakításra. A gyakorlati tevékenységre alkalmas öt helyiség 

nagyon megnövelte az intézet egyre gyakorlatorientáltabb működésének lehetőségeit, 

tekintettel arra, hogy a városközpontban erre csupán a legendás előadótér és még egy kisebb 

terem volt használható. Így a korábbi helyen az archívum, az olvasóterem és az irodák egy 

része maradt, s azt jelenleg döntően az elméleti-teoretikai rendezvényekre, konferenciákra, 

szemináriumokra használják, míg a gyakorlati munkát igénylő rendezvények az új helyszínre 

kerültek át. 

Napjainkban – 2010-2011-ben – az intézet tevékenységében további hangsúlyeltolódások 

mutatkoznak. A jelenlegi vezetés – Jarosław Fret igazgató és Dariusz Kosiński 

programigazgató – egyértelműen arra törekszik, hogy az intézet tevékenységében, a konkrét 

események megvalósítása során, minél inkább „újraegyesítsék” a történeti-teoretikai-

gyakorlati munka korábban elkülönített ágazatait. Olyan programkínálat kialakításán 

munkálkodnak tehát, amely biztosítja a kétféle tudományos megközelítés és a gyakorlati 

szakmai tevékenység, ma egészen abszurd módon megbomlott egységességét. Ez, legalábbis 

jelenleg, természetesen nem jelenti az eddigi elméleti vagy gyakorlati jellegű programok 

csökkenését és háttérbe szorulását, inkább egy új típusú és igen izgalmasnak ígérkező 

programsávval kívánja gazdagítani az intézet tevékenységi körét. 

Ez a terület, amelyen dolgozunk, nem tűri a teoretikára, történetre és gyakorlatra való 

szétválasztást. Amire törekszünk tehát, az egyfajta egyetemi színvonalú képzés, de ennek a 

három ágazatnak az egyesítésével.  

Októberben indítunk például egy programot a tradicionális indiai színházról, s itt például a 

kathakaliról szóló részt egy olyan ember vállalta, aki a workshopokat is vezeti és az elméleti 

előadásokat is tartja, beleértve ebbe a történeti kontextust és a teoretikát is. Ő 

Franciaországból érkezik hozzánk, de nálunk Lengyelországban is vannak olyan szakemberek, 

akik képesek ilyen összetett módon dolgozni. Ismrek például egy poznańi fiút, aki nagyon 

kiváló elméleti kutató, de emellett dramaturg, rendező és előadóművész is… Természetesen 

sokan vannak, akik ezt vagy azt jól művelik, de én azokat keresem, akik ezeket egyesíteni 

képesek, s egy gyakorlati problémára elméletileg is reagálni tudnak vagy megfordítva. (…) 

Most például egy olyan színészt próbálok találni, aki szívesen dolgozna velünk egy kéziraton, 

amely rengeteg hanggyakorlat leírását tartalmazza, de így, leírt módon nem feltárható ezek 

gyakorlati haszna… vagyis ez az írás is végső soron nagyon gyakorlati valami…  
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Vagy: a Varsói Egyetemmel közösen dolgozunk most egy projekten, amely Mickiewicz 

jegyzeteinek segítségével próbálja meg feltárni az előadásai világát. Dolgoznak ezen tudósok, 

akik a jegyzetek segítségével megpróbálják rekonstruálni egy előadás „szcenárióját” és 

körülményeit. Ezután előadóművészek (nem feltétlenül vagy kizárólag színészek) segítségével 

megpróbáljuk majd megeleveníteni ezt a szkriptet. Természetesen nem azért, hogy újrajátsszák 

Mickiewicz akkori előadását, hiszen ez lehetetlen, hanem, hogy a munkáról szóló beszámolóik 

révén jobban megértsük Mickiewicz jegyzeteit. 

A probléma lényege, hogy megtaláljuk azokat, akiket azonos kérdések foglalkoztatnak. 

Teljesen lényegtelen, hogy milyen területen vetik fel a kérdéseiket, a lényeg, hogy ugyanazok a 

kérdések érdekeljék őket, s akkor meg lehet próbálni az együttműködést. Mint ahogyan 

Grotowski együtt dolgozott Flaszennel… 
482

 

Mindez már azt illusztrálja, hogy a Grotowski Intézet végérvényesen kilépett a kezdeti 

archívum múltba tekintő és megőrző koncepciójának bizonyos értelemben vett „véglegesre 

formáltságán”, és a Grotowski Centrum attraktív és széleskörű „programkavalkádján” is; új 

lehetőségeket, progresszív utakat keres. S ebben az értelemben, elődei után a lehető 

legközelebb áll ahhoz a szellemiséghez, amely a Laboratórium és Grotowski munkásságának 

is alapvető szemlélete volt: mindig úton lenni, a korábbi eredményeket mindig meghaladni, a 

már ismert határain túl, folyamatosan az ismeretlenbe lépni… 

* 

A wrocławi Grotowski Intézet napjainkban is tartó tevékenységének felvázolásával 

lényegében dolgozatunk harmadik részének végére értünk. A Grotowski személyes 

kutatásainak lényegét bemutató, a pontaderai műhely Grotowski utáni korszakát vázoló és a 

Második Wrocławi Studióval foglalkozó fejezetrészeinkhez hasonlóan ez is csupán fő 

vonalaiban lehetett képes az események, irányok, összefüggések érzékeltetésére. Ám célja 

nem is volt, nem is lehetett több mint az, hogy a Laboratórium negyedszázados tevékenységét 

kontextusba helyezze, s a már korábban ismertetett előzményekkel és „örökségekkel” 

együttesen, a „következmények” is segítsék a valamivel részletesebben kifejtett folyamatok és 

elvek pontosabb megértését. Azt gondolom, a kép így vált teljessé – már amennyire a jelen 

körülmények között teljessé válhatott…  
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II. ZÁRSZÓ 

 

 

Immár befejezésként mindjárt folytatva is az előző gondolatot: …és már amennyire ez a kép 

teljessé válhat valaha is. Mert ez –, mint annyi más esetben is – eléggé valószínűtlennek 

látszik. Reménytelen és eleve kudarcra ítélt vállalkozás lett volna részemről tehát, ha arra 

akartam volna kísérletet tenni, hogy a hazai Grotowski-recepciót vagy a Laboratórium 

tevékenységének recepcióját egycsapásra teljessé tegyem. 

Arra törekedtem csupán, hogy pótoljak egy hiányt a magyarországi színháztörténetben és 

színházelméletben; hogy legyen magyar Grotowski-recepció; ha mégoly vázlatosan is, de 

legyen egy kiindulópontja a további kutatásoknak; s ami talán még fontosabb: hogy legyen 

indoka is azoknak. Hogy ne menjünk el továbbra is amellett a munkásság mellett, amely az 

euroatlanti kultúrkör huszadik századi színházművészetének egyik legnagyobb színházi 

megújulását hozta. Hogy a divat diktálta érdeklődés, majd a kényszerű negligálás és a 

töredékinformációk gyér csordogálásának évei után újra ráirányítsam a figyelmet erre a 

kivételes színházi jelenségre. A történetírás, a teoretika és a gyakorlat figyelmét egyaránt, 

egységesen, ha ez lehetséges. 

Ma, Lengyelországban is az a legnagyobb probléma a Grotowski-hagyománnyal, hogy sokan 

anakronisztikusnak tartják. Azt mondják: a misztikus színház ideje lejárt, befejeződött. Ma 

már más témákkal kell foglalkoznunk, egy szociális és politikai témák iránt érdeklődő 

színházra van szükségünk, más problémáink vannak, más stílusokat követünk, minden 
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megváltozott tehát, s Grotowskira nincs már szükségünk. (…) De az a fajta érdeklődés, 

ahogyan Grotowski feltette a maga kérdéseit, megmutathatja, hogy mit adhat nekünk 

Grotowski ma. (…) 

Ez nem egy múltbeli munkásság csupán, bezárva a történetiségbe, valami, ami nagyon fontos 

volt valaha, de már befejeződött. Ez még mindig olyasvalami, amit mi képesek lehetünk 

továbbvinni, új utakat-módokat találni a segítségével… és feltenni a magunk kérdéseit… 

Grotowski abban segíthet ma, hogy megtaláljuk ezeket a kérdéseket… 
483

 

Amikor egy, 2001. október közepén Pontaderában tartott konferencia végén egy fiatalember 

megkérdezte, hogy vajon lehet-e valaki Grotowski követője, Eugénio Barba azt válaszolta: 

„Természetesen. Feltéve, hogy az a valaki a saját útját járja…” 
484

 Azt hiszem ebben 

summázható Grotowski időszerűségének lényege, s egyben az is, amit dolgozatom legfőbb 

hasznának hiszek. 
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