
 Alig né hány hó nap ja lá tott nap vi lá got a hol stebroi 
Odin Te at ret, a wroc la wi Grotowski In sti tu te 
és a mál tai The at re Arts Re se ar ching Fun dation 

kö zös vál lal ko zás ban ala pí tott Ika rus Pub li shing 
En terp ri sing kiadá sá ban Lud wik Flaszen Grotowski 
& Com pany cí mû köny ve, amely a La bo ra tó ri um -
szín ház te vé keny sé ge iránt ér dek lô dôk szá má ra 
fon tos ada lé kok gaz dag for rá sát kí nál ja. A szer zô 
ne ve – bár szak mai kö rök ben ter mé szete sen is mert – 
ál ta lá ban messze ke ve sebb szer em lített vagy hivatko -
zott a wroc la wi együt tes te vé kenységé vel kap cso -
la to san, mint a tár su la tot ve ze tô Grotows kié, pedig 
sze re pe a mun ká ban és a Gro tows ki val va ló kü lön -
le ge sen szo ros kap cso lat okán, akár le het ne is. Mi -
elôtt te hát rá tér nénk a kö tet át te kin té sé re, érdemes 
egy ki csit kö ze lebb rôl is át te kin te nünk ezt a sze re -
pet és kap cso la tot, hogy a könyv egyes írá sai nak 
je len tô sé gét en nek is me re té ben tud juk megítél ni. 

 
A szer zô rôl… 

 
ud wik Flaszen (1930 –), mint a La bo ra tó ri um -
szín ház iro dal mi mun ka tár sa, a szín há zi kor -
szak pro duk ciói hoz fû zött kom men tá rok és is -

mer te tôk szer zô je ként vált leg na gyobb részt is mert -
té. Azt már ke ve seb ben tud ják, hogy meg ha tá ro zó 
sze re pe már ko ráb ban kez dô dött és sok kal ke ve -
sebb az in for má ciónk a szín há zi kor szak utá ni, 
ugyan csak je len tôs te vé keny sé gé rôl is. Ve gyük te -
hát sor ba éle té nek ide vo nat ko zó fon to sabb té nyeit! 

Nos, a hú szas évei nek ele jén já ró Flaszen már is -
mert új ság író Krak kó ban, ami kor 1954-ben egyet -
len szer ve zet té von ták össze a krak kói szín há za kat, 
s a fiatal zsur na lisz ta ezen „szer ve zôd mény” iro dal -
mi igaz ga tó ja lett. Egy év múl tán azon ban össze kü -
lön bö zött az igaz ga tó ta náccsal és meg vált a poszt já -
tól. Nem so ká ra azon ban az Echo Kra ko wa es ti ma -
ga zin tól tá vo zott a szín há zi re cen zens, aki Fla szent 
aján lot ta utód jául. A re cen zenst Slawo mir Mro zek -

nek hív ták. Sok min den tör tént te hát már fiatal évei -
ben, így ami kor 1959 ta va szán egy újabb, ezút tal 
színházigazgatói fel ké rést ka pott, már nem volt kez -
dô nek mond ha tó a szín ház vi lá gá ban. Az aján lat egy 
szi lé ziai kis vá ros, Opo le, egy hó na pok kal ko ráb ban 
az ál la mi szín ház mel lett lét re ho zott, kis ka ma ra szín -
ház ve ze té sé re szólt, s Flaszen, szin te azon nal úgy 
dön tött, hogy a fel ké rést át tes tál ja Jer zy Gro tows ki -
ra, aki ak kor a krak kói Sta ry Te atr fiatal ren de zô je 
volt. Ta lál koz tak, be szél get tek – aho gyan ír ja „mint 
az 1956-os Ok tó be ri For ra da lom két ha jó tö rött je, 
vagy mint egyik csôd tö meg a má sik kal” – és be szél -
ge té seik so rán kiala kult a Ti zen há rom so ros Szín ház, 
a ké sôb bi La bo ra tó ri um szín ház el kép ze lé se. Vagyis 
az „opo lei ka land” iga zi elin dí tó ja va ló já ban Flaszen, 
de legalábbis Flaszen és Grotowski volt. 

Ám nem csu pán a szín ház for má lis elin dí tá sa, 
az igaz ga tói-mû vé sze ti ve ze tôi és az iro dal mi vezetôi 
po zí ciók el vál la lá sa kö szön he tô ket te jük egyetér -
té sé nek. A „két csôd tö meg” dis kur zu sai ban, mind 
a Ti zen há rom so ros megala pí tá sa elôtt, mind pe dig 
azt kö ve tôen, vi szony lag gyor san for má ló dott an -
nak a mû vé sze ti majd mû vé sze ti és ku ta tá si prog -
ram nak a ví zió ja, amely az tán, a fo lya ma tos kí sér -
le tek so rán or ga ni ku san fej lôd ve, az Áll ha ta tos Her -
ce gig és az Apo calyp sis cum Fi gu ri shoz ve ze tett el. 

Ter mé sze te sen en nek a ví zió nak a lé te nem je -
len tet te egy szer s mind egy „mun ka terv” lé tét is. 
Ilyes mit olyan em be rek, akik a vi lág szín ház megújí -
tá sá ra szán ják ma gu kat, nemigen szok tak csi nál ni, 
s per sze el kép zel ni is le he tet len. De fe le lôs ség gel 
gon dol kod tak együtt a szín ház ér té kei rôl, kül de té -
sé rôl, a szín ház és az ak ko ri ban in du ló te le ví zió zás 
vi szo nyá ról stb., vagyis a szín ház alap kér dé sei rôl. 
Fe le lôs ség gel és együtt gon dol kod tak. Flaszen ebben 
az együtt- gon dol ko dás ban ál ta lá ban az Ad vo ca tus 
Di a bo li, az ör dög ügy véd je sze re pét vál lal ta ma gá -
ra, azt a nem ke vés bé fon tos sze re pet, hogy az al -
ko tó, elô re vi vô gon do la tok meg szü le té sé hez a „má -
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sik pó lus” le gyen. Per sze azt már nemcsak az idô 
mú lá sá nak okán, ha nem a do log ter mé sze té bôl kö -
vet ke zôen is le he tet len ki szûr ni, hogy az így meg -
szü le tett el vek nek, gon do la tok nak mi lyen há nyada 
szár ma zott tô le, s mennyi Gro tows ki tól. Hi szen 
olyan len ne ezt firtat ni, mint ha azt ku tat nánk, hogy 
egy gyer mek mennyi ben az any já tól s mennyi ben 
az ap já tól va ló. Ah hoz azon ban, hogy egy gon -
dolat, egy esz me ilyen „or ga ni kus” mó don szü let -
hes sék meg, Grotowski mel lé min den kép pen kel -
lett a „má so dik pó lus”. Mond hat juk te hát, hogy az 
a szel lemi és mû vé sze ti tel je sít mény, amely a La -
bo ra tó ri um szín ház ban meg szü le tett, nem csu pán 
Grotowski mun ká ja (amit egyéb ként Grotowski 
sem ál lí tott so ha) és nem is csu pán a Grotowski és 
a szí né szek kö zöt ti vib rá lás nak kö szön he tô, ha nem 
a Grotowski és Flaszen kö zöt ti vib rá lás ból is 
legalább annyi ra ere dez tet he tô. Sze re pe a La bo ra -
tó ri um szín ház éle té ben és te vé keny sé gé ben te hát 
sok kal na gyobb, mint amit mi, a pro duk ciók kap -
csán írt szö ve geibôl ed dig megis mer het tünk, vagy 
an nál, amit mi egy dra ma turg te vé keny sé gé nek 
gon do lunk. Sok kal kö ze lebb já runk te hát az igaz -
ság hoz, ha eze ket a szö ve ge ket úgy te kint jük, mint 
a kö zö sen kiala kí tott el ve ket, né ze te ket és hi po té -
zi se ket – ame lye ket Grotowski és a szí né szek a pro -
duk ciók ban tet tek gya kor lat tá – li te rá lis úton köz -
zé té vô gya kor la tot. 

Az Apo calyp sis cum Fi gu ris be mu ta tá sát kö ve tôen 
Grotowski be je len tet te, hogy nem ké szül több pro -
duk ció, a mun kát a szín ház „ha tár te rü le tein és azt 
meg ha lad va” foly tat ják. Ez és az ez zel já ró tár su lat -
bô ví tés stb. nagy mér ték ben meg vál toz tat ta a La bo -
ra tó rium szel le mi kö ze gét is, kö vet ke zés kép pen 
Flaszen sze re pét is más sá tet te. Más sá, de nem ke -
vés bé fon tos sá, mert az új irány, a pa ra te át rá lis kí -
sér le tek új cél jai, me to di ká ja, új faj ta gon dol ko dást 
kí ván tak ugyan meg, de az alap el vek, cé lok és hi -
po té zi sek tisz tá zá sa nyil ván va lóan ugyanolyan fon -
tos volt, mint a szín há zi kor szak kez de tén. Aho gyan 
ír ja, „mint szim pa ti záns ír nok” se gí tett Gro tows ki -
nak a prog ram adó Ho li day (Swie to) cí mû szö veg 
meg je len te té sé ben is. Flaszen ugyanak kor a tisz tán 
el mé le ti-i ro dal mi jel le gû „stá tu szát” is felad ta ek -
kor, s kez det ben mint a zárt kö rû kí sér le tek meg fi -
gye lô- ta ná csa dó ja vett részt a mun ká ban, majd ma -
ga is ne ki lá tott, hogy – a szí nész-a ni má to rok hoz ha -
son lóan – kiala kít sa a ma ga pa ra te at rá lis mû he lyét. 
Ter mé sze te sen ez te rü le tét te kint ve hoz zá kö ze lál -
ló té má ból, a ver ba li tás ból in dult ki, majd egy fo -
ko za tos bel sô fej lô dés so rán egy re in kább a hang -

zás (mint a be széd hor do zó ja) s vé gül ki fe je zet ten 
az em be ri hang fe lé for dult. A prog ram cí me is en -
nek meg fe le lôen vál to zott a kez de ti Dia ló gus Cso -
port (Gro up Di a lo gu es) ké sôbb Han gos Me di tá ciók -
ra (Me di ta ti ons Alo ud) vál to zott, vé gül pe dig a Han -
gok (Vo i ces) cí met vi sel te, s vált a La bo ra tó rium pa -
ra szín há zi kor sza ká nak leg hosszab ban mû kö dô 
pro jekt jé vé. Vé ge ze tül pe dig – miért is nem meg le -
pô? – aho gyan ma ga ír ja „egy szer csak a Tree of 
Peop le szí nész-a ni má to rai kö zött ta lál ta ma gát”, 
amely a La bo ra tó rium pa ra szín há zi kor sza kát le zá -
ró, utol só tisz tán pa ra szín há zi pro jekt volt. Ám ek -
kor már 1979-et ír tunk. Mond hat juk te hát, hogy 
Flaszen sze re pe a La bo ra tó rium éle té ben megôriz -
te fon tos sá gát, sôt – ha a sa ját szem pon tunk ból te -
kin tünk er re – mond hat ni még fon to sab bá vált, hi -
szen a gya kor la ti te vé keny ség nek im már nem csu -
pán szem ta nú ja, de azt a sa ját bô rén is meg ta pasz -
ta ló, gya kor la ti meg va ló sí tó ja lett. Ugyanak kor a 
fo lya mat egé szé re is ko moly ha tás sal bírt, s je len tôs 
ré sze volt ab ban, hogy a kez det ben „gaz dag” pro -
jek tek (értsd: az er dôk, a kék ég, a hold fény, a tûz 
ter mé sze tes „dísz le te zett sé gé tôl” gaz dag) egy 1975 
ôszén, Ve len cé ben meg fo gant gon do lat foly tán, elin -
dul tak az egy sze rû sö dés fe lé. Hogy – mond hat ni a 
sze gény szín ház ana ló giá já ra – az ese mény nek sa -
ját lé nye gé re va ló re du ká ló dá sa fe lé ha lad va ve zet -
tek el a Tree of Pe op le üres – pusz tán em be ri cse -
lek vé sek kel és kap cso la tok kal te li – ter méig. 

Mindezek mel lett a La bo ra tó rium ban Grotowski 
újabb ku ta tá si te rü le té nek, a For rá sok Szín há za el -
ne ve zé sû ku ta tá si prog ram nak a meg je le né se is vál -
to zá so kat idé zett elô. El te kint ve itt en nek ala po -
sabb elem zé sé tôl, ele gen dô csak ar ra utal ni, hogy 
a vi lág kü lön bö zô, tá vo li hely szí nein zaj ló ku ta tás 
okán Grotowski egy re töb bet volt tá vol Wroc law -
tól, így, meg tart va ugyan igaz ga tói stá tu szát, a Labo -
ra tó rium tény le ges ve ze tését, 1978-ban, mint meg -
bí zott igaz ga tó ra, Zbi gniew Cyn ku tis ra bíz ta. 
Flaszen et tôl kezd ve, szin tén Grotowski meg bí zá -
sá ból, a to váb bi szak mai pro jek tek „meg fi gye lô je 
és ta ná cso sa” lett. 1980 ôszén pe dig ô vált ja fel a 
meg bí zott igaz ga tói posz ton Cyn ku tist, aki hosszabb 
idô re az Egye sült Ál la mok egyik egye te mén vál lalt 
mun kát. Így tény le ge sen az ô ve ze té se alatt állt a 
La bo ra tó rium a Ja ru zels ki tá bor nok ál tal be ve ze -
tett ha di ál la pot kri ti kus hó nap jai ban, s reá ma radt 
a „vég já ték”: a La bo ra tó rium hely ze té nek elem zé -
se, a to váb bi sor sá ról va ló gon dol ko dás és gon dos -
ko dás. Az ô szo mo rú kö te les sé ge lett a felosz lás ról 
szó ló köz le mény meg fo gal ma zá sa és köz zé té te le is. 
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Vé gül pe dig az „opo lei ka land” kez de té nek 25. év -
for du ló ján „ô zár ta be a ka put”. 

Azóta Pá rizs ban él. Raj ta kí vül, úgy tu dom, már 
csak Re na Mi re cka az, aki a kez de tek tôl a vé gig ak -
tív ré sze se volt en nek a hu szon öt év nek. Mél tán 
mond hat juk te hát, hogy a La bo ra tó rium ne gyed -
szá za da alatt és a rá kö vet ke zô újabb ne gyed szá zad 
so rán szü le tett írá sok kiemelt fon tos ság gal bír nak 
szá munk ra, az „ér dek lô dô utó kor” szá má ra. 

Mindazonál tal az élet tör té ne ten túl me nôen fon -
tos sá te szi eze ket az írá so kat a „két csôd tö meg” egé -
szen kü lön le ges em be ri kap cso la ta is, ame lyet ma -
nap ság már Szta nyisz lavsz kíj és Nye mi ro vics- Dan -
csen kó al ko tó-ba rá ti vi szo nyá hoz ha son la tos ként 
em le get nek. Ne héz pon to sab ban meg ha tá roz ni ezt 
a „mas ter Jer zy”-hez fû zô dô vi szonyt, amely vé gig -
kí sér te éle tük kö zös dol gait, ám amely min den 
meg ha tá roz ha tat lan sá ga és am bi va len ciá ja (vagy 
lát szó la gos am bi va len ciá ja?) el le né re tisz tán kiér -
zô dik az írá sok ból. Igaz, ba rát ság ról és évô dô csip -
ke lô dé sek rôl, gyé mánt ke mény kri ti ká ról és a má -
sik tel jes fel vál la lá sá ról, sze re tet tôl át ha tott szem -
be for du lás ról ta nús kod nak ezek az írá sok, s mindez 
egé szen em ber kö ze li vé, élet sze rû vé, s ezál tal meg -
ért he tôb bé te szik azo kat az ese mé nye ket és in for -
má ció kat, ame lyek nek a La bo ra tó rium mal kap cso -
lat ban bir to ká ba jut ha tunk. S a fen tebb át te kin tett 
élet raj zi ada to kon kí vül ez a vi szony az, amely meg -
gyôz het ben nün ket ar ról, hogy nem csu pán a kor -
társ, a szem ta nú, de még csak nem is a mun ka társ 
írá sait ol vas hat juk, ha nem – mer jük ki mon da ni! – 
a társ al ko tóét. Ma ga Flaszen is gya kor ta vál to gat ja 
a mi nô sé ge ket, ami kor ket te jük vi szo nyát em lí ti, 
hol fegy ver társ nak, ka me rád nak, hol Ad vo ca tus 
Dia bo li nak, hol ír nok nak, s ki tud ja még mi fé le 
mó do kon ha tá roz va meg ön ma gát eb ben a kap cso -
lat ban. Va ló já ban, azt hi szem, olya nok ôk, mint a 
DNS ket tôs spi rál ja: két ön ál ló lé te zés, amely egy -
más sal ál lan dó szem be for du lás ban csa va rod nak 
egy más kö ré, de egy más sal min dig össze köt te tés -
ben is. Ket ten együtt al kot va meg az Éle tet. 

 
… és Köny vé rôl: 

 

 „E z a könyv tö re dé kes összeg zé se (va ló ban egy 
összeg zés len ne?) egy, a szó kü lön bö zô ér tel -
mei ben vett uta zás nak, ame lyet a szer zô tett 

Gro tows ki val és ame lyet Grotowski tett a szer zô vel. 

Több mint öt ven éve író dik! S több mint a fe le ki fe je -
zet ten en nek a könyv nek a szá má ra.”1 – ír ja Flaszen 
a kö te tet zá ró írá sá ban, amely bôl szá munk ra is vi -
lá gos sá vá lik, hogy nem szá mít ha tunk egy sé ges nar -
ra tí vá ra, ha ke zünk be vesszük a köny vet. 

Nos, va ló ban nem is az. La za ve ze tô szá la az idô -
rend, ám oly kor ez is tö re de zett, hiá nyok szab dal -
ják, más kor meg át fe dé sek kel kap cso lód nak egy -
más hoz az egyes írá sok, s egy pon ton fel is cse ré -
lô dik két fe je ze te. Te ma ti kai lag sem ho mo gén az 
anya ga: visszaem lé ke zé sek vált ják egy mást a pro -
duk ciók hoz kap cso ló dó kom men tá rok kal és is mer -
te tôk kel, esszé sze rû gon do lat fu ta mok a pá lya társat 
mél ta tó, sze mé lyes em lé kek so rá ból összeál ló pálya -
 rajz zal, ame lyek ben össze fo nó dik a tör té ne ti-tör -
té nel mi kör nye zet az ön val lo más sal, a La bo ra tó -
rium bel sô ese mé nyei nek szi lánk jai a csak tá gabb 
gon do la ti át té tel lel azok hoz kö tô dô, fi lo zofi kus 
gon do lat fü zér rel. Mindez azon ban ko ránt sem za -
va ró a könyv ben, ha nem ép pen el len ke zô leg: va -
rá zsos, csa pon gó lán co lat tá fû zi az egy más tól is kü -
lön bö zô, s gyak ran ön ma gu kon be lül is he te ro gén 
írá so kat, hogy vé gül – ta lán ép pen en nek a lát szólag 
ku szá nak tû nô te ma ti ká nak és szer ke zet nek kö -
szön he tôen – egy sok szí nû, rész le tek ben gaz dag, 
élet tel te li és na gyon ér zék le tes kép pé áll jon össze 
az egész. Két ség te len, hogy az ol va só nak a vé gé re 
meg szü le tik az a to ta li tás-ér ze te, ame lyet csak az 
iga zán kiemel ke dô írá sok tud nak nyúj ta ni. Leg -
alábbis ese tem ben ez így tör tént… 

Az el sô fe je zet, amely A La bo ra tó rium elôtt cí met 
vi se li, há rom írást fog össze. 

Az „Ok tó ber gyer me kei nyu gat ra te kin te nek” 
a leg ko ráb bi évek re, az 1956-tól 1959 ta va száig tartó 
idô szak ra te kint vissza, egy Pá rizs ban ösz tön dí jas -
ként 1958 nya rán töl tött hó nap él mé nyei be ágyaz -
va, s an nak szem szö gé bôl te kint ve az ’56-os Len -
gyelor szág po li ti kai vál ság hely ze té re és az azt kö -
ve tô, cse kély ke li be ra li zá ció ra. A 2007-ben szü le -
tett írás ban a vi lág kul tu rá lis fô vá ro sá nak han gu la tai 
és szí nei ke ve red nek a poszt-sztá li nis ta kör nye zet -
ben rej lô le he tô sé gek la tol ga tá sá nak em lé kei vel, az 
iro da lom és a köl té szet felada tán va ló elmél ke dés, 
a mû vé szet Ausch witz utá ni le het sé ges sé gé nek mér -
le ge lé sé vel, a Not re Da me tö vé ben tör tént „egy más -
ra ta lá lá sok” em lé keivel a len gyel mû vész vi lág ha -
tal mat ki szol gá ló „ri no cé ro szai ról”, ha ta lom mal ját -
szó, tak ti kus „ró kái ról” és lá za dó, nagy han gú 

1 A Fi nal Gloss (Egy utol só glossza) – in: Lud wik Flaszen: Grotowski & Com pany, Ika rus Pub li shing En terp ri ses, 2010. 321. 
ol dal.
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„orosz lán jai ról” va ló gon dol ko dás sal. Bi zarr ka val -
kád, amely vé gül el ve zet a krak kói szín há zak iro -
dal mi igaz ga tó sá gáig, majd az Echo Kra ko wa szín -
há zi re cen zens sé gén át az opo lei fel ké ré sig. 

A „Bu kás, avagy az öröm szük ség le té rôl” egy 
1957 au gusz tu sá ban meg je lent re cen zió Grotowski 
egyik ko rai (társ)ren de zé sé rôl. Io nes co Szé kek címû 
da rab já nak a krak kói Sta ry Te atr ban va ló szín re vi -
te le és elôadá sai kap csán ar ról gondolkodik, hogy 
va jon miért nem kí ván csi a kö zön ség a pro duk ció -
ra. A já ték té ren a da rab nak meg fe le lôen el he lye zett 
üres szé kek ugyanis az elôadá so kon a né zô té ri szé -
kek üres sé gé ben foly ta tód tak, s ez ele gen dô volt, 
hogy a fiatal Flaszen mé lyebb össze füg gé sek rôl is 
gon dol kod ni kezd jen. 

A „Kor társ Cse hov, és ami ki de rül be lô le” cí mû 
re cen ziót már mint Mro zek utód ja ír ja az Echo Kra -
ko wa ban 1959 áp ri li sá ban. Is mét egy Gro tows ki-
 ren de zés rôl szól, a Sta ry Te atr Ványa bá csi be mu -
ta tó já ról, s meg le he tôs elis me rés sel ál la pít ja meg, 
hogy a ren de zô le fosz tot ta a da rab ról a nyír fa ágat 
és ba la laj kát, ugyanak kor le szá molt a tá vol ság tar -
tás (fel te szem a brech ti elide ge ní tés – A. V.) mo -
dern nek hitt esz mé jé vel is és a da rab ban meg je le -
nô at ti tû dök konflik tu sa i ra kon cent rál va hoz ta létre 
az elôadást. A ké sôb bi szín há zi te vé keny sé get is -
me rôk nek mind két re cen zió ban könnyen felis mer -
he tô mind Grotowski, mind pe dig Flaszen szín házi 
irá nyult sá gá nak el sô haj szál gyö ke rei, s an nak el sô 
je lei is, hogy miért ép pen Gro towskit vá lasz tot ta 
Flaszen, s Grotowski miért mon dott azon nal igent 
ne ki, ami kor az opo lei szín ház le he tô sé ge – ép pen 
azi dô tájt – fel me rült. 

A má so dik fe je zet cí me A sze gény szín ház ban, s 
nagy részt azo kat az elôadás-is mer te tô ket, kom -
mentá ro kat tar tal maz za, ame lye ket már pél dául a 
„Towards a Poor The at re” cí mû Gro tows ki- könyv -
bôl is is mer he tünk. A fe je ze tet a „Kom men tá rok 
kom men tár ja” cí mû, 2006 no vem be ré ben, Pá rizs -
ban szü le tett írás nyit ja, amely egy bel sô elô szó gya -
nánt helye zi a ma pers pek tí vá já ba a ja va részt a ’60-
as évek ben szü le tett szö ve ge ket. A leg fon to sabb 
elô adá so kon, az Or feu szon, Kái non, Buf fó- Misz té -
ri u mon és Ôsö kön, va la mint a Kor di a non, Ak ro -
po li szon, Dr. Faus tu son, Áll ha ta tos Her ce gen és az 
Apo calyp sis cum Fi gu ri son kí vül azon ban ko ráb ban 
ke vés sé is mer he tô írá so kat is ta lá lunk eb bôl a kor -
szak ból. 

Ilyen pél dául az „Ôrült; szél jegy ze tek Wal de mar 
Kry ger pro duk ció já hoz” cí mû, amely nek segítségével 
egy rit kán em le ge tett, s nem Grotowski ál tal ren de -

zett opo lei pro duk ció ról ka punk in for má ció kat. 
Ilyen a Ti zen há rom so ros Szín há zat 1961-ben bemu -
ta tó is mer te tô is, amely már ek kor dek la rálja a husza -
dik szá zad el sô fe lé ben le zaj lott nagy szín házi reform 
ke re sé sét és a kor társ avant gár d dal va ló szem be for -
du lást is, de ilyen az egy, Peter Brook kal és Charles 
Ma ro witz- cel kapcsolat ban álló an gol szín há zi új -
ság nak 1964 elején író dott Hamlet tanulmány, 
amely nek pub li ká lá sa ak ko ri ban meg le he tôs kocká -
zat tal is járt. Az írás Len gyelor szág ban csak 1992-ben 
je len he tett meg, s bi zo nyá ra so kan va gyunk, akik 
ezt a fon tos hát tér anya got itt ol vas hat juk elô ször. 

Mind tör té ne ti, mind elméleti szem pont ból fon -
tos írá sai en nek a fe je zet nek „A já ték me to di ká ról” 
(1964) és „Az avant gárd után” (1967) cí mû is mer -
te tô leírá sok, ame lyek kö zül az elô zô a szín ház fel -
fo gás ból le ve ze tet ten fog lal ja össze a szí nész mun -
ká já nak, cél jai nak és felada tá nak lé nye gét, míg az 
utób bi egy is mé telt szem be for du lás a kor társ avant -
gárddal, s an nak dek la rá lá sa, hogy ôk inkább „rear-
 gu ard”-ként kí ván ják de fi ni ál ni ma gu kat. A fe je ze -
tet zá ró „Ek lek ti cis ták vagy dokt ri ne rek” címû írás 
egy Jan Blons ki val 1971-ben foly ta tott be szél ge té -
sé nek írá sos fog la la ta. Két nagy sze rû elme bri liáns 
pen ge vál tá sa ez a be szél ge tés, amely ol va só ját is a 
té mák (vagy va ló já ban csak egy té ma?) mé lyebb vé -
gig gon do lá sá ra ösz tön zi. 

A Hang-Sze kér (Vo i ce- ve chi le) cí mû, har ma dik 
fe je zet – a cím egy ben uta lás Pe ter Brook Art as 
Vechi le (A mû vé szet mint ek hóssze kér) el ne ve zé -
sé re – az uta lás el le né re nem a ri tuá lis mû vé sze tek 
kor sza ká val, ha nem a pa ra te át rá lis ku ta tá sok idô -
sza ká val fog lal ko zó írá so kat gyûj ti egy be. 

„A Könyv” cí mû el sô írá sa a „Ho li day” (Ün nep) 
cí men is mert té vált Gro tows ki- szö veg gel össze füg -
gés ben szü le tett meg 1973-ban. A 37 pont ban 
össze fog lalt gon do lat fo lya mot úgy is ér tel mez het -
jük te hát, hogy a Ho li da y ben az em be ri kap cso la -
tok mi nô sé gé re, a cse lek vé sek re vo nat koz ta tott té -
te le ket mintegy „át for dít ja” az írott sza vak vi lá gá -
ba, s azon be lül gon dol ja új ra an nak lé nye gét. Azt, 
hogy a Könyv a könyv höz ké pest olyan, mint a Cse -
lek vés a va la mit csi ná lás hoz ké pest. Hogy a Könyv 
ugyanúgy je lek kom po zí ció ja, mint a Cse lek vés, és 
hogy je let al kal maz ni egyen lô a jel-a dás sal. Vagy a 
jel lé va ló át vál to zás sal. Vagy egy sze rûen csak a jel -
ként va ló lé te zés sel… 

Ez zel a „fel ve ze tés sel” kö vet ke zik a „Han gos me -
di tá ció” cí mû, tö re dé kes, nap ló sze rû írás, amely 
a Flaszen ál tal a pa ra te át rá lis kor szak ban vál to zó 
cí me ken ve ze tett pro jekt tel kap cso la tos fel jegy zé -
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se ket tar tal maz za. A jegy ze tek és be szé dek az 1976 
és 1981 kö zöt ti idô szak ban szü let tek, és a szer zô 
sze mé lyes arc hí vu má ból vá lo ga tód tak egy be 2000-
ben, hogy az „Od ra” cí mû wroc la wi fo lyó irat ban 
meg je len hes se nek. A gon do lat so rok nem csu pán 
ál ta lá ban ad nak be te kin tést a pa ra te át rá lis te vé -
keny ség vi lá gá ba, de megis mer tet nek ben nün ket 
az zal is, aho gyan ez a mun ka, a cse lek vé sek vi lá ga 
mel lett a nyelv és a hang vi lá gá ban is meg va ló sul -
tak. Kü lön ér té ke, hogy mindeze ken túl egy ôszin -
te val lo más is ar ról, ho gyan fej lô dött a ve ze tô a 
részt ve vôk kel együtt eb ben a fo lya mat ban. 

„A dia lo gi zá lás ról és egye bek rôl” cí mû írás egy 
Ma rek Mil ler ál tal, 2000-ben Fla szen nel ké szí tett 
in ter jú szö ve ges vál to za ta. A tár gyalt té mák – a 
kom mu ni ká ció, mint em be ri kap cso lat, lé nye gé -
rôl; Flaszen kül de té sé rôl; a vi tat ko zás hiá ba va ló sá -
gá ról; a nyel vi kom mu ni ká ció ról, mint a lé nye gi lé -
te zés egyik for má já ról – mind meg fon to lan dó kér -
dé se ket érin te nek, s to vább erô sí tik a cse lek vés ben 
és a hang ban-be széd ben meg va ló su ló pa ra te át rá lis 
alap el vek ana ló giá ját. 

„A ta bu tól az al ler giá kig” va ló já ban két, 1980-
ban és 1981-ben el hang zott elôadás szö ve ge, ame -
lyet Flaszen a szí cí li ai Trap pe tó ban tar tott szim pó -
ziu mon mon dott el. A ta buk el tû né sé nek és ko -
runk al ler giái nak össze füg gé sei rôl szó ló szö veg nap -
jaink krí zi sé nek rész le te zé sét és egy po e ti kus 
on to ló giá ját ad ja. Ugyanak kor a be szé dek bôl in -
for má ció kat ka punk a La bo ra tó rium ak tuá lis te vé -
keny sé gé rôl – a Po lish Tha na to shoz ve ze tô, ak kor 
„Po Dosz to jevsz kíj” mun ka cím mel zaj ló elô ké szí -
tô mun ká ról is, amely vé gül a La bo ra tó rium utol -
só nyil vá nos ság elôt ti pro duk tu ma lett. 

Kö vet ke zô ként Je nif fer Ku mie ga 1981-ben, még 
a szük ség ál la pot be ve ze té se elôtt, Fla szen nel Wroc -
law ban ké szí tett in ter jú ját ol vas hat juk „A me tafi zi -
ka az ut cá ra ment” cím mel. Amel lett, hogy ér zék -
le tes kö zel ké pet ka punk az ak ko ri len gyel min den -
na pok ról, s ar ról, hogy az ut ca rém ál mai fe lülír ják 
a mû vé szet fikci ó it – nem min den össze füg gés nél -
kül – a spon ta nei tás és fe gye lem össze füg gé sé rôl is 
szó ke rül az in ter jú ban. 

A fe je ze tet zá ró „Grotowski és a csend” cí mû írás 
ma gya rul is ol vas ha tó a Szín ház cí mû fo lyó irat 
2009. szep tem be ri szá má ban2 

A kö tet utol só fe je ze té nek cí me A vég után. Való -
 ban er rôl is szól – min den fé le ér te lem ben. 

Az el sô, 2003-ban szü le tett, „A szín ház – a szü -
ne te lés mû vé sze te” cí mû tö re dé kes gon do lat sor ál -
ta lá nos ság ban raj zol ja meg a „vég utá ni” ké pet. 
A talán csa pon gó nak tû nô, de va ló já ban rop pant fe -
szes logi ká val ve ze tett, ke se rû-i ro ni kus írás for dí -
tá sát az össze fog la ló után kö zöl jük. 

Az „An tek” An to ni Ja hol kows ki nak ál lít em léket 
2001-ben, a La bo ra tó rium ban a kez de tek tôl ki tar -
tó, ki vá ló szí nész, ba rát és mun ka társ sza bálytalan 
pá lya ké pé nek meg raj zo lá sá val, továbbá a ha lá la 
kap csán fel to lu ló em lék ké pek és a te me tés már-
már al legóri kus ér té kû, ap ró moz za na tai nak össze -
ve gyí té sé vel. 

A „Szín ház, avagy az Is ten sze me” egy 2009-es el -
mél ke dés a pa ra szín há zi kí sér le tek, majd az azt kö -
ve tô Gro tows ki- mun kák leg mé lyebb – tör té ne ti leg 
egé szen Mic kie wi czig vissza nyú ló – gyö kereirôl. 
A tár gyal tak va ló já ban már nem is te o re ti kai kér dés -
ként je len nek meg eb ben a mély ség ben, ha nem fili -
zófiai -esz mei jel le gû gon do la tok az „élet-á ram lás -
ról”, a ma ga sab bren dû em be ri cé lok ról, ame lyek 
egye ne sen ve zet tek Grotowski pon ta de rai kí sér le tei -
hez. Ugyanak kor vé lel mez het jük, hogy enél kül az 
esz me fut ta tás nél kül azok elméleti lé nye ge is ne he -
zeb ben ért he tô len ne, ha az lenne egyál ta lán. 

A kö tet ta lán egyik legér de ke sebb, leg vi tá li sabb 
írá sa a „Grotowski Lu dens” kö vet ke zik ezután. Szer -
te len em lék-tob zó dás ez az írás a kö zös éle tük, al -
ko tó mun ká juk év ti ze dei rôl, ál név-já té kaik so rá ról, 
csip ke lô dé seik rôl, Grotowski „át vál to zá sai ról”, poli -
ti kai játsz mái ról, kö zös ol vas má nyaik ról, a mû vé -
szet rôl, val lás ról, tár sa da lom ról for má ló dó gon do -
la taik ról, és ki tud ja fel so rol ni, mi min den rôl még. 
Mint csepp ben a ten ger, úgy je le nik meg eb ben az 
írás ba sû rí tet ten a kö tet min den eré nye, csa pongása 
és bel sô lo gi ká já nak fe szes sé ge. S a to ta li tá sa is. 

Szo mo rú lo gi ká val kö ve ti ezt „Az utol só ta lál -
ko zás” cí mû írás, amely a Grotowski ha lál hí ré nek 
ha tá sá ra és a pon ta de rai ur ná val szem ben áll va szü -
le tett gon do la tok ra em lé kez ve író dott. El gon dol -
kod ta tó mon da tok és mély re ásó sza vak. Elol vas -
tam vagy tu cat nyi nek ro ló got Grotowski ha lá lá val 
kap cso lat ban, s mond ha tom, a kö ze lé be sem ér 
egyik sem Flaszen írá sá nak. Ami egyéb ként nem is 
nek ro lóg nak író dott. S amely – a megelô zô vel 
együtt – eb ben a kö tet ben ol vas ha tó elô ször. 

Ezek után a kö vet ke zô, „Vég já ték” cí mû írás lé -
nye gé ben le zá rá sa en nek az utol só fe je zet nek. 

2 Lud wik Flaszen: Grotowski és a hall ga tás, For dí tot ta: Szán tó Ju dit, Szín ház, 2009. szep tem ber, 17–22.
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A Flaszen ál tal szö ve ge zett, a felosz lás ról szó ló 
prok la má ció köz lé se után ke ser nyés tár gyi la gos -
ság gal, egy sze rû, pá tosz men tes sza vak kal ka punk 
ké pet a felosz lás hoz ve ze tô fo lya ma tok ról, egy re 
job ban fel tár va a vég ze tes tö rés vo na lak egy re koráb -
bi, egy re ki sebb és egy re je len ték te le nebb nek tûnô, 
kez de ti re pe dé seit, és a felosz lást köz vet le nül elô -
idé zô bel sô za va ro kat a ha di ál la pot ret te ne tét, a 
disszi dá lá so kat és ha za té ré se ket, az ott ho ni pak tu -
mo kat és megal ku vás-nél kü li sé get. Ko ráb ban szin -
tén pub li ká lat lan, fon tos do ku men tá ció ja, ám ér -
zel mi leg is meg ren dí tô elem zé se és leírá sa mindan -
nak, ami a La bo ra tó rium meg szû né sé hez ve ze tett. 

S aho gyan az elô zô írás az utol só fe je ze tet, a kö -
vet ke zô Egy utol só glossza az egész kö te tet zár ja le, 
amely a kö tet is mer te tônk ele jén ta lál ha tó mon da -
tok kal kez dô dik, és a kö vet ke zô so rok kal ér vé get: 

„Kö szön he tôen az UNES CO dön té sé nek, 2009 óta 
Grotowski már az em be ri ség kul tu rá lis örök sé gé nek 
szá mít. Ta lán a szer zô, en nek az em lék mû nek a ta lap -
za tá nál áll va, nem hasz nált túl sá go san csa lá dias hang -
ne met, ami kor a Mes ter rôl be szélt, s meg sem kí sé rel -
te, hogy fel másszon er re a ta lap zat ra. Re mé lem, hogy 
Grotowski, eset leg még egy ilyen ben sô sé ges meg kö ze -
lí tés el le né re sem vá lik a Pa rancs nok3 szob rá vá, és so -
ha töb bé nem fog ja meg a ke ze met.”4 

* 
Eu ge nio Bar ba, a könyv höz írt elô sza vá nak el sô 
mon da tá ban azt jó sol ja, hogy „so kan va gyunk, akik 
há lá sak le szünk Ludw ki Fla szen nek ezért a köny vért”. 
Re mé lem! 

 
Lud wik Flaszen: 

SZÍN HÁZ – A SZÜ NE TE LÉS MÛ VÉ SZE TE5 
 

 Az új szín ház má giá ja, az új já ték mód má giá ja 
sem nem fe hér, sem nem fe ke te. Szür ke 
mágia. 

Azt mond ják, hogy a lát vá nyos sá gok ko rá ban 
élünk. Hogy min den spek tá ku lum: a po li ti ka, a ke -
res ke de lem, a glo ba li tás ak tuá lis ügyei, a tör té ne -
lem. Hogy a rea li tás per for ma tív kom po zí ciók for -
má já ban jut el hoz zánk. De mi le het a szín ház, ha 
olyan spek tá ku lu mok kal vet jük össze, mint a véz -

na af ri kai gyer me ke ké, amely ben az em be ri élet a 
tét? Vagy mint a Per zsa öböl ben égô tank ha jó ké -
val, amin a glo bá lis ha tal mi egyen súly mú lik? Vagy 
az af ga nisz tá ni füg get len sé gi har cok ké pei vel, ame -
lye ken ha lott egy egész nép és egy egész or szág? 
Vagy a vi lág rész vény pia cain le ját szó dó pá ni ké val, 
ahol va ló ban a sze ren cse és em ber mil liók lé te zé se 
fo rog koc kán – avagy meg le het, hogy az egész po -
li ti kai be ren dez ke dés túlélé se? Aho gyan Kho mei -
ni ôrült kö ve tôi nek ban dái a gyû löl kö dés mag vait 
hin tik szét, hogy az tán mind annyian ma gunk ban 
hor doz zuk azo kat, ami kor szem be ke rü lünk a hol -
nap üres sé gé vel és bi zony ta lan sá gá val. Vagy a nagy 
pá pai szent mi sék lát vá nyá val, ame lye ket min den 
kon ti nen sen ce leb rál nak, ahol csak a Vi lág Legelsô 
Szí né sze és pub li ku ma az Élô Is ten ne vé ben össze -
gyû lik… S mindez nem va la mi fé le ne vet sé ges fikció. 
Mit je lent het az ôsi tra gé diák összes hír nö ké nek 
tör té ne te az alá za tos tel-a vi vi fod rász ról szó ló riport 
egyet len so rá hoz ké pest, aki csön de sen mos ta hit -
sor ai nak fe jét a gáz kam rák elô te ré ben? Mit nyújt -
hat a szín ház a tö meg de monst rá ciók ere jé hez ké -
pest, vagy azok kal a szó ra koz ta tó prog ra mok kal 
va ló össze ha son lí tás ban, ame lye ket né zôk mil liói 
él vez nek, és a fô hôs sel együtt el fo gad ják, sze re tik 
és só vá rog ják a gi gan ti kus fény ve tôk ál tal nyúj tott 
„reflek tor fény” ke gyel mét? 

Mit te het a szín ház – min den lát vá nyos sá gok ôs -
ap ja s mind máig e bi ro da lom  ural ko dó ja – egy 
olyan hely zet ben, amely ben már min den spek tá -
ku lum má vált? 

Egy ne hány há zi ké szí té sû ké pet nyújt hat csu -
pán, ame lyek oly sze gé nye sek, akár egy má sik kor -
ból va ló la ter na ma gi ca ké pei az erô tel jes és ele ven 
vi zua li tás min dent el söp rô ára da tá hoz ké pest. 

Le het, hogy a szín ház nak az a vég ze te, hogy ki -
lép jen a spek tá ku lu mok nak eb bôl a la vi ná já ból, 
ame lyet sa ját ko runk zú dít ránk. Le het, hogy vég -
ze te az át me ne ti szü ne te lés be je len té se. Az uni ver -
zá lis spek tá ku lum ban va ló szü ne te lé sé. 

* 
A há bo rú utá ni, el sô avant gárd ban a szín ház – 
Becket tôl és Io nes co tól egé szen Gro tows ki ig és 
Kan to rig – fel vál lal ta a kö zös sé gi ön tu dat megin -

3 Flaszen itt Mo lie re Don Juan cí mû drá má já ra utal, amely ben a Pa rancs nok meg ra gad va a fô hôs kar ját, ma gá val vi szi Don 
Ju ant a po kol ba. 

4 A Fi nal Gloss (Egy utol só glossza) – in: Lud wik Flaszen: Grotowski & Com pany, Ika rus Pub li shing En terp ri ses, Hol ste bro-
 Mal ta-W roc law, 2010. 322. ol dal. 

5 „The at re – the Art of the In ter val” i.m. 184–193. ol dal



117

ga tá sá nak felada tát. Ez in dí tot ta el az el fo ga dott ér -
té kek ki gú nyo lá sá nak ke resz te shad já ra tát, a min -
den axió ma el le ni ke resz te shad já ra tot: üre sek va -
gyunk, s ez az üres ség szól be lô lünk sze gény és 
ügyet len sza vak ál tal. Olya nok va gyunk, akár a mit 
sem tu dó Jó bok a ma gunk trá gya domb ján, nem mi 
szó lunk, ha nem va la ki más be szél raj tunk ke resztül 
– úgy tû nik, hogy ez volt Be ckett üze ne te. Grotowski 
pe dig azt mond ta (s én ve le ér tek egyet): más do -
log a ben nünk lé te zô, s megint más a men tá lis kül -
sô sé geink ud va rias sá gi kó de xe. Ezért le het a szín -
ház a ha mis sá gok el le ni sokk te rá pia hely szí ne, 
a totá lis cse lek vés hely szí ne, ahol fel tár hat juk lé te -
zé sünk ér vé nyes sé gét – az el len té tek szét rob ban tá -
sá ban, a mí to szok és a szent ség több ér tel mû sé gé -
ben. Más szín mû vé szek pe dig – mint pél dául Be -
ckett fran cia kö ve tôi vagy Ari a ne Mno uch ki ne és 
az anar chis ta Li ving The at re – akár a tár sa da lom 
egé szét is érin tô, for ra dal mi vál to zá so kat hir det tek. 

Egy kor mindez meg te he tô volt: Eu ró pa és az 
USA a nö vek vô pros pe ri tás, a sta bi li zá ció és a sze -
mé lyes biz ton ság kor sza kát él te. Ek ko ri ban min de -
nekelôtt az em be ri lény ben sô sé ge sebb as pek tu sai 
vol tak ve szély ben. Az anya gi túlélés prob lé mái – az 
em be ri ség tör té ne té ben elô ször egé szen ma gas 
arány ban, szin te uni ver zá li san – ki ma rad hat tak a 
na pi ügyek kö zül. A szín ház pel len gér re ál lí tot ta a 
fo gyasz tó büsz ke sé gét, tri via li tá sát és az ön elé gült 
em be rek ere den dô os to ba sá gát, az em be ri sza badság 
csa lárd sá gát, a maszk és az arc kö zöt ti konflik tust. 
A szín ház a Nem lé tig le vet kôz tet te az em be ri lé nye -
ket, hogy meg mu tas sa hiú sá gu kat – vagy a mez te -
len tes tü kig vet kôz tet te ôket, hogy a túl lé pés bor -
zon gá sá ban, az ôszin te ség egy ext rém cse le ke de tén 
ke resz tül megala poz za hi te les sé gü ket: fe ke te – mint 
Be ckett mû vei ben és fény lô – mint Gro tows ki é ban. 

Ami kor nem kell ag gód nunk alap ve tô túlélé -
sünk fe lôl, kér dé se ket te szünk fel lé tünk ér tel mé -
rôl. A szín ház pe dig, épp, mint a fa junk ra s an nak 
vég ze té re adott em be ri reflexió, des ta bi li zál ja ma -
gát, és min den fé le lem nél kül te szi kér dé ses sé a sa -
ját, tu laj don, tár sa da lom ban be töl tött funk ció ját. 
S mindez már elér te a ma got, a lé nyeget. Min den 
elôadás a kö zön ség nek az igaz ság ban való, igaz ki -
ve tí tô dé se volt; szu ve rén sze mé lyi sé gek kö zöt ti, va -
lós adás és ka pás, amely so rán és amellyel, egy szó 
sze rint vett cse lek vés ál tal ki sza ba dí tot ták ma gu -

kat a csa lárd ság ból. A szín ház meg ha lad ta a mi mé -
zist s az Igaz ság és az Il lú zió kö zött megalkotta a sa -
ját fe szült sé gét. Mindez mu tat hat egy fe ke te lyuk 
irá nyá ba is, a ha lott szent sé get le vál tan dó, de az or -
ga ni kus ság egy sa já tos cse lek vé sén át fel is éleszt -
he ti ezt a szent sé get. A szín ház a gúny és az el ra gad -
ta tott ság kö zött ta lál ta ma gát, a szar kaz mus és a 
szí vé lyes ség kö zött, Erosz és Ca ri tas kö zött. 

A nem-lát vá nyos és a nem-köz pon ti vált ural -
ko dó vá. A szín há zi for ra da lom Pá rizs ban kez dô -
dött – egy ki csiny, rosszul fû tött he lyi ség ben a 
Théat re de Ba by lon ban, ahol a Go dot -ra vár va be -
mu ta tó ja volt, és né hány év múl tán egy ap ró te rem -
ben, Opo lé ban, egy pro vin ciá lis len gyel kis vá ros -
ban, ahol a La bo ra tó ri um szín ház Wys pi ans ki Akro -
po li szá nak sa já tos in terp re tá ció ját mu tat ta be. 
A nagyot és erô tel je set fel vál tot ta a ki csi és gyen ge. 
En nek ered mé nye ként a nagy és ele gáns szín ház -
épü le te ket det ro ni zál ták az ócs ka kis szo bák. 

Ha Guy De bord nak iga za van és min den csak 
spek tá ku lum – a tár sa da lom, az ál lam s az egész 
föld ke rek ség egy szi mul tán té vé-hely szín csu pán – 
mi ak kor a szín ház, min den spek tá ku lu mok ôse? 
Egy vé nem ber csak, aki hir te len meg sza po ro dott, 
és gyak ran il le gi tim iva dé kai kö zött ádá zul har col 
az ôt megil le tô he lyért. Aki nek né ha még egy kis 
he lyet is szo rí ta nak a le szár ma zot tak, de csak ala -
mizs na ként, a vén trot li ko ráb bi ér de mei nek az utó -
dok ál ta li elis me ré se ként. A nagy apa még min dig 
jól tart ja ma gát, nem? Ma is olyan fiata los nak lát -
szik… Ô pe dig felújí tott ru hát vi sel, di va tos par -
fü mök tôl il la tos, s elég gé ele ve nen szó no kol és mo -
zog a kö röt te lé vôk meg bá to ro dott hang jai kö ze -
pet te, akik vi szont szín le lé sük kel fenn tart ják jo gai -
kat – mint Gom bro wicz nál… 

* 
A mi kor sza kunk nak nin csen szín há za, a mi korsza -
kunk nak per for man szai6 van nak. Ám a per for man -
szok pro duk tu mai – a sze gé nye sek, a meg le he tô -
sek vagy a kiemel ke dôek akár – nem elég sé ge sek 
a szín ház lé te zé sé hez. A szín há zi kor sza kok em be -
rei meg kér dez ték ma guk tól: „Mi re va ló a szín ház?”, 
és vá la szol tak is rá anél kül, hogy sza bá lyo kat hoz -
tak vol na a szín ház mû vé sze té re, s an nak meg ha -
la dá sá ra. A nem-szín há zi ko rok, ami lyen a miénk 
is, nem tesz nek fel ilyen alap ve tô kér dé se ket, ha -
nem csak térd re rogy nak a Pro duk ció is te ne elôtt. 

6 Az an gol per for man ce egyaránt for dít ha tó elôadás ra és a per for ma tív ese ményt je len tô per for mansz sza vunk ra is. Flaszen 
itt nyil ván va lóan pe jo ra tí ve, mind ket tôt ér ti alat ta, így a for dí tás so rán én is eb ben a ket tôs ér te lem ben hasz ná lom a szót. 
(A. V.)
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Al kal maz zák a teat ra li tás sza bá lyait, azok di na mi -
kus el len té te nél kül – az azon va ló túl lé pés nél kül. 
A te he tet len sé gi nyo ma ték ere jé tôl haj tott per for -
man szo kat pro du kál nak, ame lyek ben vagy az örök -
ké va ló ér té kek re és a tra di cio ná lis gya kor lat ra, vagy 
az ál lan dó ér té kek re és a mo dern gyakor lat ra hi -
vat koz nak, szá mít va a játsz ma, a já ték és az imi tá -
ció irán ti örök em be ri haj lan dó ság ra. Le hetsé ges, 
hogy eb bôl is ki sül va la mi: né mi szó ra ko zás vagy 
megérin tô es te vagy a Sza vak alá za tos szolgá la ta. 

Egyéb ként pe dig le het sé ges-e, hogy ma a kér -
dést, „Mi re va ló a szín ház?”, a szín ház csi ná lás ma -
ga vá la szol ja meg? Grotowski vá la sza nem le ges; ô 
fel ha gyott a szín há zi ak ti vi tás sal. Én, ko ráb bi kül -
de té sé ben fegy ver tár sa, nem tu dom. De ez a „nem 
tu dom” va jon je len ti-e azt, hogy ben nem még van 
né mi re mény? 

A mi mé zis ural má nak meg tö ré séért a mû vé szet -
ben nagy árat kell fi zet nie an nak, aki vé gig akar 
men ni ezen az úton. Az elûzött Mi mé zis Ne me zis -
ként tér vissza. Sok év vel ezelôtt, az Ab szo lút Szín -
há zi ideá já tól el bû völ ten, vagy a szín ház tisz ta for -
rá sát ke res ve, ezt a meg jegy zést ír tam le: „a szín -
ház ön gyil kos sá ga a sa ját for rá sai ba va ló el me rü lés 
ál tal”. Azi dô tájt úgy érez tem, hogy a szín ház egy 
ha lott disz cip lí na. Így utol só, hû sé ges mes ter em -
be rei nek megéri vé gig jár niuk az utat: az utol só esély 
egy ön gyil kos me rü lés a for rás ba, egy ika ru si zu ha -
nás a nap kö ze lé bôl. 

* 
Jó zan és prag ma ti kus kor ban élünk. Ki nek jut na 
itt eszé be Ab szo lú tot ke res ni? A szín ház még nem 
halt meg, pél dául a per for mansz-p ro duk ci ók gya -
kor la ta még nem hunyt ki. Egye dül Pá rizs ban két -
száz jut egy es té re. A szín ház még nem halt meg, ám 
ez nem szük ség sze rûen je len ti azt, hogy él. Lévén 
hal ha tat lan, in bar do ál la pot ban van, aho gyan a tibeti 
budd his ták hív ják azt az át me ne ti te ret, ahol a lel -
kek lé tez nek a ha lál és a kö vet ke zô in kar ná ció kö -
zött. Sze rin tük a ha lott nincs tu da tá ban, hogy ha -
lott; erô fe szí té se ket tesz föl di éle té nek foly ta tására, 
és kap cso lat ba lép föl di lé te zé sé nek tár sai val. Hogy 
felis mer hes se lét ál la po tá nak meg vál to zá sát, a szent 
Ha lot tak Köny ve vers sza kait kell kán tál nunk a fü -
lé be. A szín ház je len le gi hely ze te is ha son ló: lé te -
zik és nem lé te zik egy szer re, vagyis amit ten nünk 
kell, az a kán tá lás a fü lé be az ál la po tá ról – le he tô -
ség sze rint elô se gít ve a kö vet ke zô in kar ná ció ját. 

Az élô szín ház – az, ami nek Üze ne te van. Mi 
ma nap ság Üze net- nél kü li szín ház zal ta lál ko zunk. 
So káig él jen a prag ma tiz mus! Hosszú éle tet, mester -

ség! Egy Üze net- nél kü li szín ház ti pi kus jel leg ze tes -
sé ge a szí né szek re ked tes, tönk re ment hang ja – mû -
vé szien hal kít va vagy erô sít ve – mert  hogy jó za nul, 
prag ma ti ku san hasz nál ják. Lát tak-e már ki da ga dó 
vé ná kat a szí nész nya ka kon, ame lyek nek egyet len 
üze ne te a Pro duk ció ban va ló rész vé tel csu pán?… 

Fran ciaor szág ban ren ge teg pa nasz éri a szí né -
szek sze gé nyes tré ning jét és ál ta lá no san ala csony 
mes ter ség be li tu dá sát. En nek prag ma ti kus ideá ja: 
le het sé ges, hogy nem sok mon dan dónk van, de 
legalább gon dot for dí tunk a mes ter ség re. De le het-e 
a mes ter sé get csu pán a mes ter ség ked véért bir to -
kol ni – egy szak mát, amely a szak mán kí vül sem -
mit sem szol gál –, le het sé ges-e a mes ter ség Üze net 
nél kül? Egy em be ri lény Üze net nél kül re kedt, és 
mind az, amit „mes ter ség nek” hí vunk, nem más, 
mint en nek a re kedt ség nek az ál cá zá sa. 

* 
A nem-szín há zi kor egyik jel lem zô je az a kiemelt 
sze rep, amit a tár sa da lom az ope rá nak és a ba lett -
nek tu laj do nít. A kol lek tív kép ze le tet az éne ke sek 
és a tán co sok ural ják. On to ló giai ano má liáik az 
Uni ver zá lis Spek tá ku lu mot szol gál ják. S az örök -
ké va ló re ményt, hogy Pá rizst vagy New Yor kot a 
moszk vai Bol soj Ope ra és Ba lett Szín ház fog ja meg -
men te ni. Avagy a Bol soj egy he lyi vál to za tá nak né -
hány cso dá ló ja. 

* 
Mi az, ami a mi me ti kus gyöt rô dés és a rí tus gyötrô -
dé se kö zött le het sé ges? A já ték szen ve dé se és a dra -
ma ti kus in du lat szen ve dé se kö zött? 

A szín ház ter ri tó riu mait már ide gen ha tal mak 
hó dí tot ták meg és ve tet ték ural muk alá. A szín ház 
meg ma rad hat ugyan az ide ge nek ál tal uralt föld -
jén, és egy fél reesô zug ban még játsz hat is; sá padt 
ar ca el len pon toz za a hó dí tók pri mi tív és dur va 
egész sé ges sé gét. Még né mi szé gyen pírt is le het fes -
te ni az or cá já ra. Sôt idô rôl-i dô re akár va la mi kis 
reá lis szín is meg je len het ezen a szen ve dô ar con… 

Le het eb bôl a játsz má ból vissza vo nul ni – és a 
szám ûze tést is le het vá lasz ta ni. Akár a sa ját vá ro -
sá ban, akár a tu laj don elô adó ter mé ben, a szín ház 
már ki zá rat ta tott és meg fosz ta tott a sa ját te rü le té -
tôl – csa var gó a sa ját ha zá já ban. Ilyen kép pen visel -
je hát a sa ját sor sát bát ran – a vég sô kig kö vet ve en -
nek lo gi ká ját, fe le lôs ség gel fel vál lal va, el fo gad va és 
vi sel ve ezt a szám ki ve tett sé get. A Szín ház – a spek -
tá ku lu mok csa var gó ja. 

* 
Min den ki azt akar ja meg ta nul ni, ho gyan ad jon elô 
szín pa di ka rak te re ket, mi köz ben a va ló di prob lé -
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ma az, hogy tudd, ki vagy, mit gon dolsz, és ho gyan 
ér zel va ló já ban. Hi te les nek len ni – ma – a Ham let -
ben. Szín pa di mo tor bi cik li zés nél kül egy Vic tor 
Hu go-da rab ban; Pi reusz ki kö tôi ut ca gye re kei nél -
kül Aisz khü losz Aga mem nón já ban. His to ri kus re -
konst ruk ció nél kül és mo dern konst ruk ció nél kül. 
Hi te les nek len ni nap jaink jö vô be mu ta tó mér föld -
kö vé nél. Mint Ar thur ki rály a kö zép kor ban. Mint 
Chap lin a hu sza dik szá zad el sô fe lé ben – és mint 
Be ckett an ti-hô sei a má so dik ban. Grotowski nagy 
fel fe de zé se a taps nél kü li szín ház volt. Ami kor a kö -
zön ség össze csap dos ta a te nye rét, mi tud tuk, hogy 
sze gé nyes volt az elôadás. Hogy csak elôadás volt, 
sem mi több. Hogy nem vált a túl lé pés ak tu sá vá. 
Ma nap ság még a pá pa meg je le né sét is a to lon gók 
tap sa fo gad ja. Az em be rek a szent ség meg je le né -
sekor is tap sol nak, szem ben a hit misz té riu má val, 
szem ben az igaz ság gal. Ná poly ban, San Gen na ro 
ün ne pén, amint a püs pök fel mu tat ja a szent Ja nua -
ri us vé ré vel telt fiolát a me di ter rán spek tá ku lum 
sza bá lyai sze rint, a te nye rek össze ve ré se és a csók -
do bá lás a so ka da lom reak ció ja. 

A nagy mes te rek, má gu sok és gu ruk már el tá -
voz tak. Ha lé tez nek is va la hol, mû vé sze tük alá -
zatos mes ter em be rei nek ál ru há ját kell felöl te niük. 
Le vál tot ták már ôket a prag ma ti ku sok, a rea lis ták, 
a dráma  iro da lom sze rény szol gái. Nem olyan idôk 
járnak, hogy tük röt tart sunk kor tár saink elé, nem 
olyan idô ket élünk, hogy utó pis ta tár sa dal ma kat 
épít sünk. Ilye tén kép pen min den vissza tért a nor -
ma li tás hoz. Szé gyen te len és profi ci ni ku sok je len -
tek meg, s meg kezd ték a szín mû vé szet att rak ciói -
nak kiáru sí tá sát. A szín há zat vi zio ná ló kat és az 
ideák kö ve tôit le vál tot ta a rek lám és a „pub lic re -
la ti ons”. A cso ma go lás már egyen lô, sôt fon to sabb 
lett a tar ta lom nál. Sen ki sem vesz sze gé nye sen cso -
ma golt dol got, vi szont bi zo nyo san so ka kat vonz a 
pusz ta cso ma go lás, a min den tar ta lom nél kü li át -
ve rés. 

* 
A pá ri zsi kö zön ség fen sé ges! Olyan tisz te let tel jes. 
Olyan tü rel mes. Öre gem ber lé vén én elalud tam egy 
elôadá son, ám ôk áll ha ta to san éb ren ma rad tak. 
Mindazonál tal ami a legér de ke sebb ta pasz ta la tom, 
hogy az a né hány elôadás, ahol nem hal la ni hü lye 
rö hö gé se ket a né zô té ren, az idió ták va ló di, kris -
tály tisz ta ot rom ba sá ga! Meg le het, hogy van azért 

eb ben né mi le he tô ség. Tár junk aj tót a fin de siècle7 
em be ri me tafi zi ká ja elôtt! 

* 
Ve szé lyes a szín ház kor lá tai nak túl lé pé se vagy eltör -
lé se – a „min den szín ház” vagy a „sem mi sem szín -
ház”. Az ilyen ku ta tás nak nincs tech ni ká ja és nincs 
gyü möl cse sem, sem mi ered mé nye sincs, csak külde -
té se van. Bár mit csi nál nak (de va ló já ban sem mit 
sem tesz nek) csak té to ván ke res gél nek – s ezt még 
min dig al ko tó te vé keny ség nek te kin tik. Gro towskit 
ez ki ve zet te a szín ház ból és a pa ra szín ház ból; ô 
megér tet te a „vagy-vagy”-ot. Má sok vi szont minden 
ered mény vagy cél nél kül enyész nek el bár mi ós -
di ság ban és a vé ge ér he tet len ré chér ché8-k be. Így 
aztán sem mi kü lö nös nincs ab ban, hogy min den 
vissza tért a nor ma li tás hoz: a szín ház, bár mennyi -
re ómódi és szé gyen te len is, már csu pán a szín ház -
csi ná lás ked véért lé te zik. Pro du i re!9 Grotowski tá -
vo zá sa meg nyi tot ta az utat min den ós di ság szá má -
ra. A maxi ma liz mus ter ror ja vé get ért. Itt va gyunk, 
konk ré tan és prag ma ti ku san. És szé gyen te le nül. 

* 
A pá ri zsi szín há za kat jár va gyak ran az a be nyo má -
som tá mad, hogy Len gyelor szág ban va gyok, és igé -
nyes, nagy ra tö rô elôadá so kat né zek – úgy 1957 
vagy 1958 tá ján, s nem Krak kó ban vagy Var só ban, 
ha nem va la mely pro vin ciá lis kis vá ros ban: Byd -
goszcz ban vagy Rze szów ban. A ha tal mas igény és 
óriá si nagy ra tö rés annyit tesz, hogy „csak így to -
vább”, tar ta ni a lé pést, nem le ma rad ni. 

* 
Hát nem fur csa, hogy a né zô nem akar ja, hogy meg -
mu tas sák ne ki a sa ját áb rá za tát, hogy fel tép jék a se -
beit, hogy fel ráz zák ôt – hogy önön ké pét és hely -
ze teit mu tas sák fel ne ki? Hogy azt akar ja, ma ga -
sabb ren dû lé nyek sor sa érint se meg, sze rel me sek 
bû völ jék el; az ér zel mek tôl és a ne ve tés meg tisz tí -
tó ha tá sá tól vár ja a fe le dést. Hó dol ni akar a Kul tú -
ra ha tal ma elôtt, amely nem az övé, ám nagy sze rû, 
amit a sa ját szo mo rú sá gá val, a sa ját leg mé lyebb szo -
ron gá sai val va ló bár mi fé le kap cso lat nél kül cso dál -
hat – ép pen úgy, aho gyan tet ték azt a megelô zô ge -
ne rá ciók is. Azt akar ja, hogy a má sok sor sa érint -
se meg, hogy a tra gé diák meg tisz tít sák, s hogy ne -
vet hes sen a má sok tö ké let len sé gén. Egy szó val – 
mint min dig – igény li a töb bé-ke vés bé ne mes szó -
ra ko zást. Ez a bi zo nyí té ka an nak, hogy a szín ház 

7 = szá zad vég (fran cia) 
8 = ku ta tás, ke re sés (fran cia) 
9 = ter me lés, ké szí tés (fran cia)
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örök min den nap jai ban va gyunk. A kiin du ló pont -
nál. Kiin du ló – de ho vá? Mi lyen irány ba? 

A né zô az ô ál lan dó bár sony szé két igény li. 
A Szép ség, a Jó ság és az Igaz ság dzsi go ló ja akar len -
ni. A tö ké le tes ség dzsi go ló ja. Az il lú zió dzsi go ló ja. 
S a szín há zi em be rek – a ma guk aka ra tá ból – a for -
mai tö kély vagy a drá mai szö veg mö gé rej tez ve, pro -
 fesszio ná lis ki szol gá lói vá vál tak ezen igé nyek nek. 
A szö veg ha tal ma mö gé búj va – mi vel az eleve adott, 
s mert úgy tûnik, a for mai tö kély is ezen múlik. 

Egy apo ka lip ti kus pró fé ta azt mond hat ná, hogy 
nap jaink mû vé sze te és nap jaink szín há za nem 
egyéb, mint tánc a Ti ta ni con. Az uta sok, a ten ge -
ré szek, de még a ka pi tány és az el sô tiszt is – mind 
tán col nak. A le ges leg jobb ze ne kar húz za a talp a lá -
va lót. A ha jó hoz egy jég hegy kö ze le dik a sö tét ben. 
De még vol na idô el ke rül ni. Ez az apo ka lip szis op -
ti mis ta vál to za ta. 

A pesszi mis ta vál to zat ban ez a tánc már a jég -
heggyel va ló üt kö zés után fo lyik. A leg jobb te hát 
to vább tán col ni éj rôl-éj re. 

* 
Ma nap ság a szín ház ban min den le het sé ges. Le het 
iro dal mi show-t csi nál ni, de le het nagy sza bá sú, 
1200 reflek tor ral dol go zó pro duk ciót is. Le het szín -
há zat csi nál ni nagy szín ház ter mek ben, és le het ka -
ma ra ter mek ben is. Le het sza bad té ren is. Az ut cán 
is. A sza vak szín há zát. A test szín há zát. A kép zetek 
szín há zát. 

Ma nap ság a szín ház ban min den le het sé ges. Peter 
Brook mond ta egy szer, hogy a tes tek szín há za ép -
pen olyan bô be szé dû le het, mint a sza vak szín háza. 

Ami kor min den ki mond ha tó, s ami kor min dent 
ki is mon da nak, az a gya núnk tá mad hat, hogy a ki 
nem mon dot tak a leg fon to sab bak. Van né mi re -
mény kel tô eb ben a gya nak vás ban. 

* 
A szí nész egy hasz nos ro bot. Ez tény. Le het ne há -
zi úr, a ház ha ra gos és vé del me zô szel le me is. Le -
het ne össze kö tô két rea li tás kö zött. A lát ha tó és a 
lát ha tat lan kö zött, a szó sze rin ti és a szim bo li kus 
kö zött, az ál ta lá nos és a túl zó kö zött, az il lu zó ri kus 
és a be tû sze rin ti kö zött. 

Má ra a „szín ház sze rû ség” fo gal ma da rab jai ra tö -
rött; a „teat ra li tás” min den fé le kon cep ció ja le gi tim 
és egy más sal pár hu za mo san lé te zô. A leg fôbb ér -
ték nek még a szín há zi gi gan to má nia tû nik: az idô -

ben el nyúj tott, tér ben ki ter jesz tett s a fé nyek és 
ma si né riák so ka sá gá ban tob zó dó pro duk ciók. 
Ideá lis szá muk ra egy rop pant épít mény, az ope rai 
pom pa és a gé pek ger jesz tet te erô sí tés. Vagy ennek 
a fordí tott ja: a szö veg re és az iro dal mi as pek tu sok -
ra va ló fó ku szá lás. Pe dig az erô ka te gó riái, a hi te -
les ség és gaz dag ság ha tó ere je mint ve ze tô ideák – 
né ha va ló já ban az egy sze rû ség ben és sze rény ség -
ben rejlôk. 

Mi a köz pon ti fon tos sá gú és mi a pe ri fé ri kus? 
Mi a ve zér lô és mi a mar gi ná lis, a ki sebb 
jelentôségû? 

A gi gan to má nia igé nye: bi ro dal mi szín ház. 
Théâtre du Prin ce.10 

Egyen lô ség jel van a Pom pi é ris me [pom pá za tos -
ság, ön hitt ség] és az avant gárd kö zött. Il let ve – hogy 
pon to sak le gyünk – a poszt- Pom pi é ris me és a poszt-
a vant gárd kö zött. Vagyis, ami va ló já ban van: a mo -
der ni zált Pom pi é re, az avant gárd és a Pom pi é ris me 
össze zagy vált sá ga. 

Az elô zô ge ne rá ciók egyet len ki re kesz tett ha -
gyo má nya az 1960-as éve ké. Ám a „teat ra li tás” kon -
cep ció já nak megin ga tá sa, sze re pé nek re la ti vi zá lása 
és a szín ház ha tá rai nak ma ni pu lá lá sá ra va ló fo gé -
kony ság: ez lett a vég ki fej le te az 1960-as évek re -
form jai nak. A des ta bi li zá ció mun ká ja sta bi li zá ló -
dott. S ek lek ti ciz must ered mé nye zett. 

* 
„Mi az igaz ság?” – kér dez te Pon cius Pi lá tus. A vá -
lasz an nak az Em ber nek az éle te és már tí ru ma volt, 
aki felál doz ta ma gát az em be ri ség meg men té séért. 

* 
A to la ko dó fag ga tó zás és az igaz ság ke re sé se nagy 
haj szát ered mé nye zett a mû vé szet ben, be leért ve a 
szín há zat is. Az igaz ság érin té se örö met okoz. A mû -
vé szet nagy tö rek vé sei az il lú zió ke re sé sé bôl szár -
maz nak – egy fel sza ba dult il lú zió ke re sé sé bôl. Egy 
ilyen il lú ziót megal kot ni és ki tel je sí te ni örö möt ad 
(a min de nütt je len lé vô fran cia pla i sir11-t!). S ez így 
van rend jén. Mindad dig, amíg az il lú zió fo gal ma 
imp li ci te ma gá ba fog lal ja vo nat koz ta tá si pont ját is: 
va la mi reá li sat az il lu zó ri kus el le né ben. Nincs il lú -
zió a reá lis lé te zé sé bôl fa ka dó bi zony ta lan ság ér zet 
nél kül. A rea li tás és az il lú zió csak az Igaz ság ma -
ni fesz tá ció já nak két as pek tu sa csu pán. S a fe szült -
ség, a köz tük lé vô dra ma ti kus fo lya mat az, ami a 
szín há zat szín ház zá te szi. 

10 = Her ce gi Szín ház (fran cia), itt kb. a „ki rá lyi” szín ház (mint a ha ta lom, az ál lam szín há za, a „ki rá lyi” te le ví zió ki fe je zé -
sünk kel ana lóg szer ke zet) meg fe le lô je. (A. V.) 

11 = gyö nyör (fran cia)
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A szín há zi tö rek vés egy mély re ha tó vizs gá lat ak -
tu sa, nyo mo zás; a vég zet és a rea li tás gya kor la ti 
vizs gá ja. Az anya gi és ér zé ki fe lôl (pél dául, hogy 
ami hic et nunc12 van, az va ló ban az-e, ami), a mi -
mé zis il lu zó ri kus va ló sá gán ke resz tül (hogy ami itt 
és most rep re zen tál va la mit, az más idô ben, más -
hol, egy más rea li tás ban hi te les vagy álom bé li), ar -
ra hi va tott, hogy egy fan tasz ti kus rea li tás ba vált son 
át, amely ben a szín pa don lé te zô, a ben sô kép ze tek 
sû rí tett sé gé vel és a ben sô ví zió rea li tá sá nak köz ve -
tí té sé vel, a né zô bel sô rea li tá sá ba for dul át. 

Van egy má sik le he tô ség is – hogy ami tel jes ér -
zé ki meg ra gad ha tó sá gá ban itt és most van, az a rea -
li tás nak át he lye zô dött, átala kí tott for má ja, a va ló -
ság egy transz mu tá ció ja. S lé vén, hogy olyan, ami -
lyen, át for mál ja és be sû rí ti a tu da tun kat. Az ma -
rad, ami, de ugyanak kor más sá is vá lik. Ilyen 
átala ku lás ra csak a szí nész le het ké pes: a tes te, a 
hang ja, a pil lan tá sa te szi át vál to zot tá, úgy al kot ván 
meg a rea li tást, hogy az ön ma ga ma rad jon, s 
ugyanak kor egy má sik rea li tás sá is vál jék. 

Meg kü lön böz te tem te hát az után zó szín há zat at -
tól a szín ház tól, amely a sze münk lát tá ra, az or runk 
elôtt vál toz tat ja meg a rea li tást; átala kít va, transz -
for mál va és egy más fé le hal maz ál la po tá ba ra gad va 
azt. Sem a rea li tás nak, sem az il lú zió nak nincs jelen -
tô sé ge – csak a ket tô kö zöt ti osz cil lá ció visz ben nün -
ket, mint Khá rón la dik ja, a fo lyó két part ja kö zött. Ilyen 
mó don a szí nész sem imi tá tor rá, sem per for mer ré, 
sem a töl tô tol lat gyík ká vál toz ta tó má gus sá nem vá -
lik – ha nem a két Rea li tás köz ti köz ve tí tô vé lesz. 

* 
Ha egy szí nész ját szik a szín pa don – ki cse lek szik 
és be szél ál ta la? A nagy több ség azt vá la szol ná: a 
szín pa di alak. Má sok hoz zá ten nék: a szín pa di alak, 
az em be ri ér té kek tôl át ha tot tan és az elôadó pszi -
hofizi ká lis adott sá gai ból táp lál koz va. Má sok azt 
mon da nák: a szí nész mé lyebb „Én je”, meg ta lál va a 
sa ját struk tú rá ját vagy in dí té kát vagy ug ró desz ká -
ját a sze rep és a pro duk ció szer ke ze té ben. Megint 
má sok meg azt mond hat nák, hogy az em be ri lény -
ben rej tô zô má gus és szem fény vesz tô. Né me lyek 
sze rint, mint ha a szí nész üres len ne, meg nyit ja ké -
pes sé geit, hogy fel töl tôd jék a sze rep pel. Má sok ál -
lít ják, hogy a szí nész igenis fel töl tô dött már, a sa -
ját tu laj don tar tal mai val te li, s az al kal mas sze re -
pet, mint a sa ját ma ni fesz tá ció já ra al kal mas esz közt 
vá laszt ja ki. Vagy, amint Ar taud és Grotowski ese -

té ben, a szí nész az em be ri lény ben lá ten sen lap -
pan gó, „koz mi kus” ener giák átala kí tó ja és ka ta li -
zá to ra. Ezen ener giák el lenôr zött ki rob ban tá sa te -
szi, hogy a szí nész szent té vá lik, a beava tás má ra 
ta lán már fe le dés be me rült, de örök rí tu sá nak pap -
já vá. A szí nész és má sa a „koz mi kus” vi lág kor sza -
kok tit kos ve vô ké szü lé ke. Hív hat juk ezt – Ar taud 
nyo mán –„Más”-nak, vagy jó za nab bul – Grotowski 
nyo mán – to tá lis em ber nek. 

A sze rep ját szó-szí nész és a má gus-szí nész, az 
imi tá tor, egy ideá lis ma jom (aho gyan Nietz sche de -
fi ni ál ta a szí nészt) – ôk a szí nész és a szín ház hi va -
tá sá nak ál ta lá nos kli séi. Amit Ar taud és Grotowski 
ja va solt, az ôsi és megújí tó egy szer re. 

De itt van Be ckett ese te is. Ô új mó don fo gal -
maz za meg a „ki be szél?” kér dé sét: mi fé le „Én” be -
szél és cse lek szik? Sze rin te az alany az Üres ség, aki 
az in di vi duu mon ke resz tül be szél és cse lek szik, a 
Sem mi, egy faj ta lé lek ha rang, avagy az, ami cse lek -
szik és be szél, az a em ber kül sô kö rül mé nyei nek, 
szo ciá lis tü kör ké pei nek és mi ti kus bel sô Lé nye gé -
nek el ve té se után ma ra dó „on to ló giai lény”. Ez az 
az Üres ség, ami az em be ri lény ben meg szó lal. Be -
ckett nem a szí nész rôl be szél, ha nem az em ber rôl 
vagy – hogy pon to sak le gyünk – ar ról, ami az em -
ber bôl min den ürügy és ámí tás el ha gyá sa után meg -
ma rad. De ami zse niá li san for mu lá zott eb ben, az 
meg lá tá som sze rint nem csu pán az in di vi duum lét -
prob lé má ja a Lé te zés Nagy Szín pa dán, ha nem a 
szín ház mik ro-szín pa dán a szí nész prob lé má ja is. 
Ki az, aki cse lek szik és be szél? 

Grotowski vá la szol: a Te at rum Mun di ban a totá -
lis em ber ma ni fesz tál ja ön ma gát, mint ha a rej tett lé -
nyeg rob ban na ki egy mo nu men tá lis de to ná ción át 
– a to tá lis cse lek vés ben. Grotowski „lé nye gi sta”, 
Beckett eg zisz ten cia lis ta. 

Ez a két ál lás pont egy más sal tö ké le te sen szemben -
ál ló, ám ugyanak kor mély sé ge sen össze csen gô is. 
Mind ket tô a szí nész nek ne ve zett em be ri lény lét -
el mé le ti önazo nos sá gá nak prob lé má já val birkózik. 

* 
Az erô fe szí té sek enyé sze te. Ta lán ez az enyé szet a 
szín há zi élet szer ve zô dé sé nek ered mé nye, amely 
rit kán lát sta bil cso por to kat; egyik pro duk ción dol -
go zik a má sik után; az ese mé nyek nek a Tü né keny -
ség Dé mo na ál tal haj tott, pil la nat nyi for gan dó sá -
gát kö ve ti. Ugyanak kor a Tü né keny ség Dé mo na 
egy ten gely hiá nyát is je len ti, az idé es for ces13 hiá -

12 = itt és most (la tin) 
13 = szel le mi, gon do la ti erôk (fran cia)
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nyát, a pil la nat ha tá sos sá gá nak haj szo lá sát, egy fajta 
mû vé sze ti car pe die met14 is. 

A kon cent rá ció szük sé ges sé ge a krea tív ön kor -
lá to zás ér de ké ben, a ha tá rok meg vé dé se ér de ké -
ben. Egy szö veg fel fe de zé se. A kes keny be cket ti 
vagy kaff kai ös vény, to váb bá Clau del iro dal mi gi -
gan ti ciz mus fe lé tar tó ten den ciá ja. 

Ta lán a fran cia szín ház nagy szük ség le te, hogy 
a tra dí ció ban gyö ke rez zék, s hogy ta lál jon né hány 
de fi ni ált és szi lárd ér té ket. Bi zo nyá ra né há nyan 
gon dol nak a tra dí ció mo der ni zá ció já val is. Ám en -
nek a mo der ni zá ció nak fel szí nes fo lya mat nak kell 
ma rad nia, hul la mos da tás nak, a hom lok zat új ra -
má zo lá sá nak. A Racine-hoz ve ze tô ös vény nem a 
mo der ni zá ción, ha nem az arc hai zá lá son át visz: a 
bûn és a ta bu fel fe de zé sén át, a Port Ro y al15 ér zé -
keny sé gén át. Cor neille erôs hang vé te lét hall ván, 
meg kell kér dez nünk, hogy va jon mit je lent ma 
hôs nek len ni Fran ciaor szág ban. Más kü lön ben 
meg re ke dünk a re to ri kus, vagy a leg jobb eset ben 
is csu pán esz té ti kai mu lat ság nál. S Gom bro wicz 
ön be csü lés-me cha niz mu sa: a né zô érez meg be csü -
lést, mert hogy egy ilyen ne mes he lyen le het, hogy 
nagy sztá rok tol má csol ják ne ki nagy köl tôk sza -
vait. Az ön be csü lés já té ka zaj lik a szín ház és a kö -
zön ség kö zött. S ez az, ami vel az eu fó ri ku san 
meny dör gô taps elér he tô. Én pe dig, egy ide gen, 
egy más rend szer bôl, egy má sik idô bôl va ló – egy 

pte ro dacty los – meg lát ha tom, hogy a ki rály, aki 
én len nék, mez te len. 

Van egy olyan ten den cia is, hogy játsszunk egy -
sze rûen. De Pha ed ra és Hip poly tos nem M et Mme 
Du pont.16 S nem is szé pen kal lig ra fált sza vaik. 

* 
A kis szín há zak nak és cso por tok nak nagy bû ne, 
hogy ki csik. Ép pen úgy, mint az 1960-as évek ben 
a nagy szín há zak nak és tár su la tok nak nagy bû nük 
volt a nagy sá guk. Ma – a Ki rá lyi Szín ház, vagy a 
szín ház, ahol a tö meg kö zön ség a ki rály – egyaránt 
le bo rul az erô sí tôk és a fé ke vesz tett pom pa is te ne 
elôtt. Így lát ha tóan min den vissza tér a nor má lis hoz. 
De le het-e nor má lis a szín ház szá má ra hogy mú lé -
kony Ha tó sá gok ban és Ha tal mak ban ke res se a 
(meg)erô sí té sét? S le het sé ges, hogy a ’60-as évek 
szín há za a két ar cú ság becs te len já té kát ját szot ta, azt 
szín lel ve, hogy mit sem tö rô dik az erô vel és ha talom -
mal, hogy csak a ki for dí tott és meg sem mi sült értékek, 
a se bez he tô ség, az alá za tos ság szer tar tá sai ér dek lik, 
s azt, hogy a ki csik re és gyen gék re kon cent rál? 

S ezen a pon ton fel vet he tô a meg ha la dás kérdése 
is: va jon a szín ház, amely ter mé sze té nél fog va a 
(meg)Erô sí tett Ha tás Ha tal má ról ál mo do zik, fel fe -
dez te-e ezál tal sa ját, szün te len túl lé pé sé nek len dü -
le tét, a kis hang fal ban lel ve fel a na gyot? 

 
For dí tot ta: Ador ján Vik tor

14 = él jünk a má nak! (fran cia) 
15 = Hen ry de Mon ther lant lel ki is me re ti drá má ja (1954), az em ber nek ön ma gá val, Is ten nel és a tör té ne lem mel va ló össz -

hang já ról. (A. V.) 
16 = Egy kö ze pes fran cia ket tôs köz ke le tû ne vei (Szer kesz tôi meg jegy zés – Du pont úr és Du pont né – A. V.)
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