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EGY RITUALIS SZÍNHÁZ MODELLJE

Grotowski Laboratórium Színházának nincs székháza. Wroclawban a regr vá
rosháza épületének egy emeleti termében játszanak. Az előadás megkezdése előtt

harminc-negyven főnyi közönség kint áll az előcsarnokul szolgáló folyosón; a
falon a színház előző előadásainak színlapja.it láthatjuk, melvek közül az Akropolisz
és a Hajlíthatatlan herceg világszerte sikert aratott. Grotowski legujabb előadása

az Apocalipsis cum figuris címet viseli. A színlapról egyelőre csak annyit tudunk
meg, hogy az előadás irodalmi forgatókönyvét is a rendező Jerz/j Grotowski állí
totta össze aBibliából, T. S. Eliot, Dosztojevszkij és Simone Weil rnűveiből.

A nézők csak közvetlen a kezdés előtt lépnek a terembe. A fekete drapériával
bevont falak mentén fekete padok: itt foglalunk helyet. A földön öt világos vá
szoriöltözetű alak, az egyik sarokban a dráma egyetlen névtelen szerenlője: a
Sötét. A figurák felemelkednek a földről, egymás szavába vágva recitálják szöve
güket, elkezdődik az előadás.

A dráma mai szí ntjén öt fiatal bibliai szavakkal csúfolja a küszöbön talált
csavargót vagy koldust, a Sötétet. Vezérük, a "játékmester" rövidesen ki is osztja
a szerepeket: magát Simon Péternek, a többieket sorban Judásnak, Lázárnak, Má
ria Magdolnának, Jánosnak titulálva. A bibliai nevek és idézetek (főként a Jelené
sek könyvéből) gazdag lehetőséget nyújtanak Grotowskinak a több szi ntű apoka
liptikus dráma megelevenítésére. A Sötét alakja Rouault híres Krisztusát idézi fel
a nézőben. s a cselekmény is lényegileg Krisztus passióját követi a kereszthaláltg.

És mégis ki ez a Sötét? Fekete köntösben, a vakok fehér botjával: ő él "más", az
"idegen" söti.ldétlen'', a "bolond"; de ugyanakkor ő a legigazibb. aki akaratlanul is irá
nyít, akinek csúfolói is a kezében vannak. Próféta? Megváltó? Messiás? Húsz évszázad
mínden prófétájának Krisztusban megmintázott archetípusa? Vagy valóban csak
egy csavargó? De még, inkább: ".... a kezdődő rnozgás - az Örök Forradalmár
- a test kínjai rnögött - a Lélek". A "Lélek" az, aki újból és újból kísérletet tesz,
hogy az anyagi-testi mívoltukba bezárult többieket, akik egyszerre tanítványai és
megcsúfolót. megközelítse, eljusson hozzájuk. De sikertelenül. O képtelen elhiva
tottságától szabadulni, s amazok - a világ okos fiai - mégcsak meg sem sejtik,
hogy okosságuknál több a Sötét elhivatottsága.

A suru szimbolíkájú jelenetek kísérteties dialektíkával ábrázolják
e dialektikusan értelmezett Krisztus kálváriáját. A megcsúfolás aktusa
lélektanilag lesz kegyetlen: a meg nem értés, a kapcsolat manya - a ke
resztrefeszítés. Míg a többiek torz és zabolátlan táncot járnak, míg egyre gyötrőbb

ben ismétlődik a "Guantanamera" refrénje, arcukat elönti a kéj: a Sötét kétség
beesett, ugrándozó futással kering körülöttük, mint egy űzött fekete bárány. De ők

tudomást sem vesznek róla. Végre berántják maguk közé a körbe, az űzött bárány
éikkázik, vergődik még, majd elhullik. Simon Péter tógája eltakarja a terem sar
kftban levő reflektort, kialszik a fény. Nem hallatszik más, csak a bárány nyü
szítése, szaggatott, kopogo léptek. Simon Péter gyértyákkal lép a terem be.

S ami ezután következik, szinte ránk zuhan: az utolsó vacsora, a hátborzon
gató stilizált-rituális keresztrefeszítés, a Sötét utolsó lázadása (mint Jézus a ku
Járokat a templomból, kiűzi a színről a játék szereplőit), Simon Péter utolsó
vácibeszéde az áldozat "értelmetlenségéről". A megtíport, rncgszentségtelenített
Krisztus Jób könyvéből énekel latinul. Simon Péter ezalatt sorban kioltja a gyer
tyákat. "Ierusale, Ierusale, converte ad Dominium, Deum tuum" - ezek az utolsó
szavak már a teljes sötétségben hangzanak.

A Sötét bukása végleges. Mégis, mondhatnánk, következésképpen valami
belső fényesség gyúl benne: a tiszta önfeláldozás világosítja át.
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A rituális színház

Míg a filozófia következtetéseket von le emberi megismeréseinkből, a művé

szet, a valóság struktúráját kívánja újrateremteni, s ebből a struktúrából jut el
a gondolatig, az ún. mondanivalóhoz. Minden vallásnak és minden egyéni vallá
sosságnak megvan a maga tartalmi és formai aspektusa, melyek egyébként szoro
san összefüggenek: a ta'rtalmon mégis inkább az adott vallás hittételeit, tanítását
értjük, formán a liturgiát, a tartalom rituális kifejeződését. A művészet minde
nekelőtt az ember vallásos énjének e formai aspektusával találkozik, s míntegy
ezen át jut a tartalomhoz. Ez a belső, mondhatnánk, pszichikai találkozás a val
lásos élmény és a művészi élmény között legszembetűnőbben talán a színházban,
a színjátszásban - az emberi gesztus, a cselekedet művészetében - érvényesül.
Vannak, akik ezért a színházat eleve szakrális művészetnek tartják. Nem vélet
len, hogya középkor "színháza" a templom volt, sokszor az oltár előtt, sokszor
az egész templom (kórus, ambó, altemplom stb.) bevonásával adták elő a litur
gikus játékokat, misztériumdrámákat, moralításokat.

A színház eredetét keresve, ügy látjuk, a színjátszás mindíg a vallási közös
ség kollektív művészete volt. Az évszázadok során, ahogy a színjáték művészete

egyre inkább veszített szakrális jellegéből, megindult a színész és a néző elíde
genedésének folyamata. A színház egyre nagyobb technikai apparátust épített
ki magának, hogy elhitesse a nézővel trükkjei igazságát. De a XX. század má
sodik felére, úgy tűnik, mindinkább tudatosul a belső meghasonlás. A hagyomá
nyos színház újabb és úiabb trükköket eszel ki hitelességének igazolására, lassan
azonban eleve belátunk a kulisszák rnögé. Érthető, hogyalegalkotóbb gondolko
dású szinhází emberekben nosztalgia ébred az után a színház után, mely - mint
Grotowski írja - ,.még a vallási élet része volt, de már színház volt". Innen
erednek a rituális színház megteremtésére irányuló olyan kísérletek, mint Peter
Bl'ooké Angliában, Julían Becké Amerikában, Eugenío Barbáé Dániában vagy
C,'otowskié Lengyelországban,

Jerzy Grotowski kiindulópontja is elsőrendűen "szakmai" jellegű, amikor a trük
kükben gazdag színház helyett szegény, de a jelenlét hitelével ható színhazat
akar teremteni. Grotowski a vallási életet is formai struktúraja alapján köze
liti meg (mint művész csak a struktura révén juthat el a tartalomhoz), s így
miridjárt alapvető nehézségbe ütközik. Az egykori rituális szinház közönsége 
akár a görög, az indiai stb" akár a középkori keresztény színjátszásé - vallá
silag-mitológiailag egységes volt. Ma viszont "a közösséget nem határozza meg a
vallás" - állapítja meg -, a kőzösseg es a mítosz kapcsolata rendkívül megosz-
lott. .

Nem mintha a modern ember elvesztette volna igényét a szakrálísra, a transz
cendensre, hanem sokkal inkább úgy tűnik - ismét Grotowski szóhasználatá
val élve -, hogy "a mítosz hagyományos formái ... az eltűnés és az újbóli in
karnáció allapotában vannak". Mert "az abszolútomot nem lehet kiirtani, leg
feljebb degradáini - írja a neves francia vallástörténész, Mircea Eliade Traité
d'histoire des religions című művében. -- Az archaikus lelkiség, a maga mód
ján ekkor is tovább él, nem mint aktus és nem mint lehetőség, melyet az ember
valóságosa n betel,iesíthet, hanem mint alkoto nosztalgia. az olyan autonóm érté
kék után. mint a művészet, a tudomány, a társadalmi misztika stb!' Grotowski
mégis a "beteljesülés" igényével Iép fel, ami viszont csak a mítosz degradálásá
nak valamiféle ellenpontozásával lehetséges. Kritikusai ezt a leginkább "a gúny
és az apoteózis dialektikájának" nevezik.

Nem kisebb "szakmai" feladat előtt áll tehát, mint hogy a vallásilag-mitoló
giailag megosztott színhazí közösség számára közös mítoszt teremtsen. Nem kell
reménytelennek hinnünk e vállalkozást, hisz "az abszolúturnot nem lehet kiirtani",
valamennyiünkben él a nosztalgia. A mítosz alkotóelemei viszont csak konkré
tek és maguktól értetődőek lehetnek. Ezért Grotowski az emberi test mint tabu
alapelemmel kísérli meg a közösség mitológiai egységének megépítését. Erre utal
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akkor is, amikor megállapítja, hogy egyedül az emberi test - a maga fiziológiai
mivoltában - szolgálhat tabuként. S ha megvan az alapvető "tabu", már szá
molhat a nézőkben meglevő "autonóm értékek" utáni vággyal. Az olyan .,mi
tológikus", azaz vallásetikai alapigazságok, mint az önfeláldozás. elhi
vatottság, lemondás stb., a maguk eredeti mitológíkus megfogalma
zásukban sokszor elkoptak, s a hozzájuk tapadt sokféle hamis vagy té
ves értelmezés következtében nehezen találhatják meg az utat a mai
emberhez. Amint Eugenic Barba Grotowski színházáról írt könyvében (Alla ri
cerca del teatro perduto) megállapítja: a színháznak ezeket az alapigazságokat
a gúny és az apoteózis kettős fészültségében, mintegy szerkezetükben kell meg
mutatnia.. Erre szolgál Grotowskinál a tabu megtörése: az Apocalípsis cum [iqu
ris-ban csak a "sötét" Krisztus keresztrefeszítése, önfeláldozása kaphat auten
tikus értéket. A tabura tehát azért van szükség, hogy a tabu megtörese által el
jussunk az autentikus értékek apoteózisához.

Az "áldozat"

"A ritus az ősi idők egy fragmentumának megismétlése. Az ősi idők minden
idők számára modellül szelgálnak. Az, ami egykor történt, állandóan ismétlődik,

Elegendő megértenünk a mítoszt, hogy megértsük az életet" - idézi Eliade emlí
tett művében Van der Leeuw-t. Ez azt jelenti - fűzi hozzá -, hogy minden
mélyebb értelmű tevékenység a mítoszt teremti újjá. Így a színház ,.ritualitása"
abban áll - megmaradva Eliade strukturális szempontjainál -, hogy a szín
játék az "ősi idők fragmentumának megismétlése", azaz "liturgikus" cselekvések
által rekonstruálja a mítoszt.

Szorosan kapcsolódik ez .az "autonóm színház" gondolatához, melyet a szá
zad színházi forradalma hozott létre. A forradalmat Sztanyiszlavszkij indította el
azzal, hogy a színészi metodika megújulásában a technikai kifejlesztésében látta
az új színház megteremtésének lehetőségét. Ez az új látásmód, melynek kialakí
tásában megvan a maga helye mind Meyerhold bíomechanikájúnak, mind Artaud
költői víziójának, a színészt, vagyis a színészi cselekvést helyezte a színház kö
zéppontjába. Grotowski ezen az úton minden eddigi kísérletnél messzebbre ment.
Az Apocalipsis cum figuris-ban a dráma már teljesen a színészi organizmusok
ban és a közösségben zajlik, amihez csak eszközül szolgál a szöveg (az idézeteket
maguk a színészek válogatták össze - Grotowski irányításával - az egyes szituá
ciókhoz).

Grotowski saját korábbi előadásainál is teljesebben realizálta azt az elkép
zelését, hogya színház "testisége", "fiziológiai lcézzelfoghatósága" miatt a színész
nek mintegy önmagát, saját intimitását kell feláldoznia, ahogy érthető szemér
mcsséggel írja: "valaminek, amit rendkívül nehéz meghatározni. de amiben ben
ne van Eros is, Charitas is". A Sötétet alakító Ryszard Cieslak a saját testében
formázza meg Krisztus kiszolgáltatottságát és szenvedését. A színész szembesíti.
"provokálja magát" Krisztussal, s feláldozza mindazt, ami benne nem tiszta ér
ték. Ugyanakkor sztereotipikus Krisztus-képünket is provokálja: mtndvégíg a "vi
lág fiainak" szemével ábrázolja önmagát "megszállottnak", "őrültnek", kibontva
a megváltó áldozat lényegét, amit "testi konkrétságában" mindenki érthet, fel
foghat. Ez az "áldozat" amit Grotowski .Jemeztelenedésnek'', "lelepleződésnek"

is nevez, etikai erejénél fogva szinte már szakrális. szférában történik.
Grotowski, amikor színházról ír, mindig megmarad a "szakmai" szempontnál.

Ezért is idézi Sartre-t, akinek ismert mondása szerint minden technika metafizi
kát teremt. De gondolatilag közelítve előadását, a gyakorlati eredményt, me
lyet az Apocalipsis cum figuris-ban elért, megállapíthatjuk, hogy technikája mély
értelmű metafizikát "teremtett". Megdöbbentő erejű képeket idézhetnénk az Apo
calipsis cum figuris-ból: a törékeny testű Krisztus meghajszolására, az orgiát idéző

"Guantanamera" táncra -és a bárány űzetésének képsorára a finálé egy felejt
hetetlen motívuma felel: két figura talpig feketébe öltözve visszajön a színre,
megmossák egymás lábát: ők már beöltöztek a "sötét" Krisztusba.
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