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*alokrutniejszy miesiąc dla teatru to styczeń, chciałoby
się zec, parafrazując Eliota. Cżternastego stycznia 1999 roku
odszedł Jerzy Grotowski, niecaĘ tydzień później, dziewiętnastego, śmierćzabtała Jacques'a Lecoqa,

Ten znakomity francuski pedagog odkrywający pruwa żądzące ruchem, artysta i naukowiec odwofująry się do wielkich
tradycji teatralnych, zesta$/iany bywal z Marcelem Marceau.
Thomas Leabhart, uczeń ńtienne'a Decroux i wspóĘracownik
Eugenia Bańy, uznaje Lecoqa za iedną z najważniejszych postaci w szfuce nov/oczesnego mimu, Marceau, zauważa redaktor ,,Mime Journal", ,,zdobył sławę dzięki występom scenicznym", Lecoq zaś,,spędził prawie całą swą karierę w klasie teatralnej"l. Pewnie dlatego jego nazwisko nie jest tak znane,lak
jego sławnego rodaka - twórry Bipa, nie znaczy to jednak, że
dokonania Lecoqa maiąw Polsce pozostać nie zau-ważone.
Jacques Lecoq urodził się 15 grudnia 1921 roku w Paryzu,
§[ młodościinteresował Ę wychowańemfŁycznym i sportem.
-W
czasie II woiny światowej, w latach 1941-45, pracował jako
nauczyciel wychowania fizy cmego otaz prowadził rehabilitację
osób częściowo sparaliżowanych. Z czasem uzyskał dyplom instruktora Fćdćration franęaises d'atNćtisrne et de natation (Francuskiej Federacii Atletyki i PĘwania). Fascynacja sportem zbliĘla go doJearl-Mańe'a Conty'ego - przyjaciela Antonina Artauda iJean-LouisaBanaulta, To głównie dzięki Conty'emu Lecoq
zainteresował się teatrem. Tżeba podkreślić, że zaangażowanie
w sprav/y kultury firycznei oraz aspekt edukacyjny, tak dla Lecoqa istotfie w pierwszym okesie Ęcia, wywatĘ tnvaĘ śad
na iego prakryce teatralnei,
V trakcie trzech powojennych lat, 1945-48, jego fascynacja
teatrem pogłębih się. Uczęszczał na kursy L'Association travai]
et culture (Towarzystwa Prary i Kultury), uczył się w stowalzyszeniach Les Aurochs i Compagnons de la Saint-Jean. Jednak
kluczowe dla jego kariery teatralnei okazalo się spotkanie z Jeanem Dastć, zięciem i uczniemJacques'a Copeau. U jego boku,
w Grenoble, poczynił pierwsze looki na profesjonalnej scenie,
występując v/ repertuaźe komediowym. Leabhanz przekąsem
pisze, że posadę tę Lecoq zavłdzięczał raczej umieiętności fechfunku niż zdolnościom aktorskim. Dzięki Dastć Lecoq poznał
pracę z maską oraz inne elemenĘ teatru Copeau,
Następryl okres w kańerze Lecoqa to pobyt we '§7łoszech
(1948-56), gdzie odkrył dla siebie commedia dell'arte oruz grecki chór tragiczny (w teatrze w Syrakuzach). Zainstalował się
w Padwie, gdńezałoĘlTeatro del'Universiti i rozpoczął naukę
u Amleto Sartoriego, tvvórcy skórzanych masek dell'arte. Po cżerech latach, na prośbęGiorgio Strehlera i Paolo Grassiego, załoĘłszkolę przy mediolańskim Piccolo Teatro. Rełserovrałtakże i tworzył choreografie do sztuk realizovranych w Syrakuzach,
Rzymie i w Wenecji. Nawiązał wspóĘracę zDańo Fo, Franco
Parentim, Luciano Bęrio i Anną Magrrani. Wystawiał włoskie prapremiery dramatów lonesco.

Po latach spędzonych w ltalii powrócił do Paryża z proiektami założeriawłasnej szkoĘ, Początkowo nviązał się z Jeanem
Vilarem i prowadzonym pnez niego Thćżtre National Populaire. Do Vilara zblĘła go - wspólna obydwu twórcom - fasrynacja ideami Copeau. Ich drogi jednak wkrótce rozesĄ się,

Lecoq rozpoczął pracę pedagogiczną na własny rachunek.
1956 roku powstała ńcoleJacques Lecoq (na pocątku należal do niej tylko jeden uczeń - Elie Pressmann). Jei progam

V

ksztahovrał się wraz z wydłużaniem się listy teatralnych i peda-

gogicznych doświadczeń jej załoĘciela. Na początku Lat sześćdziesiątych, pod wpĘwem spotkania zbraćm| Fratellini, francuski artysta wprowadził zajęcia z cyrkowej klaunady. UI 1969
roku obiął katedrę architekrury w ńcole Nationale Supćriere des
Beaux Arts (Narodowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych). Pod
wpływem konalłów ze snrdentami tego kierunku, w t977 roku,
czyli wkótce po tym, jak na stałe zairntalował się ze szkoĘ
w centrum Paryża,przy rue du Faubourg Saint-Denis 57,w programie umieściłnowatorskie zajęcia ze scenografii, która jego
zdarllem povrinna być postrzegana i projektowana tylko w odniesieniu do ludzkiego ciaław ruchu. Tak powstał osobny wydział Ścole Jacques Lecoq, tak zwany L.E.M. cT li laboratoke
d'Erude du Mouvement (Laboratorium Sfudiów nad Ruchem).

Międzynarodowaszkoła

Ariane MnoucŃine, Luc Bondy, Yasmina Reza, Michel Azama, Philippe Avron, Edouardo Manet, Geoffrey Rush, §/illiam
Kentridge, Christoph Marthaler, a także alłorzy teatrów: Mummenschanż2, Foosbarn3, de la Jacquerie, de Complicitća - wyLiczają uczńów Jacquesa Lecoqa autotzy ulotki informującei
o działalnościjego szkoĘ. Należałoby do Ę lśtydopisać jeszcze aktorów centre International de crćations Thćźtrales petera
Brooka, kórzy pobierali nauki u asystentki lrcoqa, Moniki Pagneaux, podczas pfzygotowyq/ańa Ikóww 1975 roku. Gwoli
ścisłościdodać zaśtrzetn, że wśród podopiecmych kcoqa znaleźli się nie tylko ludzie teatru, a\etakże architekci, pe&godzy,
psychologowie, a nawet zakonniry... Do Paryża ściągalii wcĄż
ściągająuczniowie ze wszystkich stron światapo naukę w ramach dwóch rodzajów kursów: aktorskiego i scenograficznego.
Są to studia w ścisłymtego słowa znaczeŃu - program szkoĘ
skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy posiadają już
podsawową wiedzę na temat teatru orazfivjązasobądoświadczenie ]^/ystęŃw pzed publicznością.
Nauka trwa dvłalata i może zostać przedlużona na rok trzeci, jeśli adept chcewniknąćw tajniki meodykinauczania. V trakcie pierwszego roku ucmiowie zapomaią się z technikami przygotowania ciała i głosu, akrobacją, żonglerką i fechtunkiem.
tnalizują ruchy zaobserwowane w codziennym Ęciu i na
podstawie tworzą etiudy mimodramaĘcme. Pierwszy rok wypełnajątakże:zajęcia z maskami neutralnymi (które są ,,sercem
Ę pracy" - Lecoq ; ią ,$aiważniąszym nanędziem" - Leabhart),
Óserwacja nafury - rośin i zwieząt (korzystając zpoczynio-

Ę

ó7

E

.::

-§,

,:

.s

nycli spostrzeżeń, studenci przygotowują metaforyczne sceny

mimiczne), twofzenie własnych rnasek ekspresyjnych i wl-korzystanie nrasek o na'fozmaitszyllr poclrodzeniu - sporlorłl,ch.
uź,l.w,anych jako zabezpiecz,enie przy pracy, bazylejskich masek
karnarvałowych;, rnasek zakryv,ających tylktl połowę tw-arzy,

tak źe możliu.e jest wygłaszanie tekstu, orirz najtrlniejszrj z m:t,
sek - czetq,onego nosa klar-rna, Sanl Lecoq uczył także tego.

s,,czvm sam stał się mistrzeln. lO 7,rraczy techniki tak zwanej

kontramaski, polegającej n^ 1Ize caĘm ciałem v,kontrze dcl
maski, jaką ma się nl rn,arzy. Słynny stał się jego pokaz zachovl,ań rłrysulllimo§.ane€]o elegann z maską półgłówka. Przy końcu
rokr_r. po blisko clziesięciomicsięcznych studiach, adepci kreują
postaci. przedstarviają ich uczucia s,, nairoZmaiLsżych slĄracjach,
b,v rvreszcie zlnierz,yć się z ograniczeniami różnych stylów teatralnych i konkretnych róL Zanim efekry te1 pracy zaprezentoslane zostaną s,.tfakcie egzaminu przybierającego formę spektaklu, który odbl,v,,a się co roku w czerwcuJ uczniowie zclbo$riązani są do przeprowadzenia rekonesansórł, w rozmaiwclr
środowiskach i otoczeniach. Odn,iedzają więc szpitale, ośrodki
dla głuchoniemych, a nawet kostnice, i nasycają etiudy spostrzeźeniarni na temat ludzkiego ciała.
Lecoq mówił, że w jego szkole pierwszy rok iest czasem,,obserwacji", drugi - ,,zgłębiania i tworzenia"; przynosi studia nad
technikami wykorz4lstyTvanymi przez grecki chór tragiczny, i niejako na drugirn biegunie - przez włoskich konrediantów,
naukę białej pantomimy i ekspresji melodramatycznei oraz opowiadanie lristorii przy ponocy gestu, słot,a i obrazu (storyĄe1ling). Istotne jest przy tym, że pantomine blanche traktował
Lecoq jako 1edną z wielu konwencji, nie zaśjako najwaznicjszą
technikę wyrazu, tak jak ma to mieisce w szkole Marcela Marce'§(l
szkole przy rue du Faubourg SainrDenis sporo czasu
au.
poświęcasię także na poznawanie środków ekspresji dworskiego błazna, rnówcy publicznego iklauna cyrkowego. Ten
etap pracy wieńczy etiuda MÓj utasny klaun. V jej ranach student musi przygoton,ać scenkę eksponuiącą jego osobiste, skryv,ane ułomności.Szef placówki uznał bowiem, źe wykonarvcir
dopiero wtecly w pełni opanuje fach, gdy nauczy się bawić innvch swymi wadami, przedstawionyrni w sposób groteskos/y
i błlrzeński.
Dopiero przy końcu nauki Lecoq przewidz,iał pracę z tekstem i u,prowadzenie do pisania clla sceny. Na egzamin zdau,any przę7, adepta na końcu kursu składają się tak ż\ł,ane comtnandes (zaniówienia), czyli etiuĄ na temat przydzielony przez
łykładon,cę. '§flarlo przy tym nadmienić, że na początku dzia,
łalnościośrodka jego założyciel sam prowadził wszystkie zajęcia, z czasem jednak wl,kształcił zespół instruktorólv. Vszyscy
nauczyciele odbyli wpierrł, trzyletni kurs prowadzony przez
mistrza, a potetn pracowali pclc1 jego kierunkiem przez, clziesięć
do dwunastu lat.
S§,oistą eksplorację terytoriów (rozmaiĘch konwencji) dawnego teatru, takich jak: średniowieczna błazenada, commedia
dell'arte, trageclia klasycystyczna, meloclramat, Leccq określił
tertninem,,badanie geodramaĘcznclścl". Analizując to poclejście
nroźna posłużyćsię kategorią intrakulturalizmu, żaproponowaną przęz Patrice'a Pavisa w tekścieKli tea,trou)i międzyktilnłrowemtł?. Francuski badacz zauważa, ż,e te^tr u,ewnątrzkulturc>
wy polega na poszukiwaniu narodowl-ch tradycji (u Lecoqa rtlzumiane iest to sżerzei i obejmuje całą traclyc;ę europejską) ,,po
to, by zrewidowac' źr(lclłateatralnycl-r stylów, umie,iętniej oclnieśćje clo t,p\u,,ów z zewnąIrz, głębiej zrozumiec ź,rócIłli prze,
rniany ł,lasnej kultr:ry"".

Lalloratorium Stucliów nad Ruchenr, czyli osobny wl-clział
scenograficzny szkoĘ, jest ,,szczególnie nakierowane na dyna
miczne studia nad przestrzenią i łĄmem popftez reprezentacię
plastyczną". Celern stucliów na tym kierunku jest ,,odkr_wr.,anic
ruclru kolorón,, fbrrn oraz stnrktur i korzystanie z te1 wiedzy
prz,v t§\,,orzeniu scenografii"r. Lecoq cldrzucił tradycyjną sccnę
puclełkową i posrulonał inteplalnośćprzestrzeni scenit,zncj z nt-
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clrem drarnatvcznym. Aby uli,rażliwić sttrdentóv" na takie pojmowanie przestrzeni, prov,adzone są §,afsztaty, rr,, trakcie ktÓrych adepci budują makiety i obiekq, z rozmaitych materiałów,
rozlvijając temat oclnoszącly się do ciała ludzkiego. Oprócz tegcl
uczniou.ie sami przechodzą kurs ruclru scenicznego - l,ozpoznają sne ciało rł,s},.tuac'i mimodramaĘcznej. Tak jak na lłydziale aktorskim, rón,nież rł, obrębie stucliów scenograficzn,vch
czytelna pozostaje strllktura nauczania. Wpiem,, aclept przejść
musi s,arsztaty praktyczne, w któryclr n,ażną rolę odgrym,a oswc>
jenie się z przestrz.enią poclczas działanla rnającego za poclstavl,ę techr.ikę neutralne5;o mimu (sugerr-rje to zu,iązek z praktyką
Decroux; Lecoq t,olał więc mówić o ,,milczącej, cichej grze").
Potem na tak przygotowane ciało i przestrzeń ,.nakłada się",
niczym kostium, uczucia i s}tuacie dramatyczne §,zoro\\,ane na

codziennych zachowaniach, a następnie szuka się inspirrcji
pracach nybitnych afĘ,stów (nruzyka, poezja, obrazy), by rł,reszcie - przy końcu kursu - pozrł,olić stu-

ł, dziełach sztuki, w

dentou.i na nłasną ekspresję u, obrębie pfzy8oto\\"yw]ncgo indy.widualnie spektaklu. Dopiero po tak przebytej drodze, uczeń
tne za zaclanie z:;tpisać ciąg sytuacji mimodramaą-cznych w- fbr-

mie scenariusza. Jak widać, tekst spełnia ł, rym procesie rolę czysto uĄtkową (tak iak w,dell'arte służłjako sv\,oiste wsparcie dla

urykonawcóu,,, moźe być także traktowany jako podstawoil,e
dokunrentacja) i łynika z toku pracy - nie jest zaśjej podstan,ą.
Varto kilka słów poświęcić organizacji nauczania: szkoła jest
płatna, a wstęp do niej odll1rva się bez egzaminón,, na poclstan,ie kolejności zgłoszeń. Pietwszy semestr (dziesięć rygodni)
traktow,any iest iako okres próbny, po nirn ciopiero nykładowcy orez uczeń, a do niedawna równieź dyrektor ośroclka, decydują o dalszej nauce. Na dn-rgi rok prz,vjrrrolvani są naklmiast
stlldenc-i, którzy wykazeli się pracorł,itościąi objawili talent ak,
torski. \x/ trakcie dwóch lat studiów, aclepci uczą się przez pięć
dni w Ęgodniu, po sześćgodzin dziennie.
Lecoq oraz jego współpracorł,nicv podkreślają, że ich intencją nie jest gonienie za norvinkami, jeślichodzi o pracę z ciałem
i ruch sceniczny. V proponowanym nauczaniu istnieią punktv
stałe, takie jak commedia de1l'arte czy traĄcja Copeau i w odniesieniu clo nich rozważane są propozycje stl,rclentćlw. Innyni
słow1,, przekazuje się techniki, pfzy pomocv których dokonyrvać można artysrycznej ,,obróbkl" inspiracji, jakie młodzi arq,ści
czerpią zarórł,no z codziennośct, jak i z dzieł sztuki,
Jak dotąd jedyną ksiąźkąpośv,ięcrlr-rą pedagogice francuskiego rwórcy jest pfaca Le cotps poćtique (Ciało poetyckie)8,
napisana przez Lecoqa przv współpracy zJeanetn Gabrielenr
Carasso. dyrektorem ANRAT (Narodowego Storł,arz,yszenia Poszukiu,.ań i Dzia|ań T eatralnych) i Jean-Clar-rclern Lalliasern, profesorem univu,ersltetu w Crćteil,

WpĘłry i paralele

Szkołę Lecoqa postrzegać rnożna jako przeclłuźenie francu-

skiej traclycji pe<lagogiki teatralne1 (na przvkłacl Ecole c]u Vieux
Ctllornbier _iacques'a Cclpeau czv Ecolc cle L'Atelier Clrarlesa
Dullina). Róu,nież icj I]fogfalll sporo zan-dzięcza nistrzom z pfzeszłości.Frangois Delsańe iest cirugirn obok Copeau ..ojcern", a biorac pod trn,agę rl zględy czesos,e nalezałoilv rrczej pon,ieclziet':
..dziaclenr" Jacques'a Lecoqa. To ocl niego przejął prarł,o kclresponclencji (.,każclej funkcji umysłu clclpos iacla określona frrnkcja ciała"')) i koncepcję tróicy (.,ges§ pocl-roclzl z cizieri,ięciu rciżnych reionón ciała, ktć;re clzielą się na tlzr ognisk:L - brzuszne.
nadllrzuszne i klatka piersioR,a)"l"; a tltkze cheć systematyzol,ania słych okn,ć. Lecoq jest bon,ienl nllcle s,szvstko peclagogiem i naukowcem badającyln istotc rllchll jako takiego (n,clalszej kolejności - jak podkreślał- rlrc]ll-t )Lrclzkrego). e dopierc;
potem - reżyserem.
.Jeclnak najwaźniejsz,vm źrócllen in:1-,11,i;,, pilzostają dlań iclee

i praktyka Jacques'a Copeau. Praclt z :-tl:,.k:i nrrvodzi się (poprzezJe,lna Dastć) ri, prostei linii l1:l,tl:c ,rl niego,
,.Ojciec francuskiego teatru" ( okrtślc1-1:...]c:iI"tl l.tluisa Barraulta) zaintercsor.vał się niaskami n 1!)]< :, 1.., ;ll)c]czas §,iz],,lv* \\,e

- :,, _ |- florenckiej szkole Craiga -:l,,:..-. . .temsam§'pro§,adZiłnirsk:.'.-::...:']'-.:...
nienmiei ur'Jzne-dopecl,._ -.
: - - . _.]..,,,.'
sce obok improwizacji, \I.,:_..,. _ . ,
:.. ] , __:,-,-il] .lin butęm zwiazafl\ ill l r,,L- ,. . .,,
_ ,, _:,.r,:, ,, ,nr llli
mtlzii9y65t,1nnl1 lful]5f ,rl] ,, , ,,,
: , ]:,.,trlrJlll.t.ilc'

- pisał Piotr Szvnlancxl .k: r.

-:,,::.,,:],. :i.,]a,:]. ilkltzujacr.m
francLlskiego twórcę iakcl ]ctli.;. ; l.:: Z-, rlUij trxch Cji laboratory]nei W teatlze }X n-ieku ci il-.1L] :ilttlcsorr-ał Się naifóznieiszy-

mi maskami, pocz\lliilil. l).] ..,nnledil clell arte, na teatrze nó
kończąc.'Wraz z Susrnne Bins rr, 192+ roku prży.gotou/ałprzedstawienie Kantan. inspin_ijac sie ksiazkami na temat japońskiego teatru12. Bezpclśreclnio zxpozneł się ż nó dopiero kilka lat

późniei, tak więc KdLt(ltl trzeba postrzegać jako klasyczn\] przykład projekcji.
Autor Nagiej scell,yczuł, że teatrowi eulopeiskiemll początku
)C( wieku Llrakuie prostoty wyrazuJ integracii ruchu sccnicznego z innymi środkami ekspresii, a nade wszystko wymianr
rytualnego i duchorł.ego. \łizystko to dostrzegałw nó,Pokaz Kantan odbył się Ęlko raz - 13 maia - i spotkał się z entuziastycżnym przyjęciem mięclzy innymi brytyiskiego reźysera Harleya
Granville-Barkera, Niepochlebnie wypowiadał się natomiast
o nim Anclrć Gide: ,,[Copeau] chciał doprovl.adzić do doskonałości,do srylu sżtukę z istoty sv!,ei niecżystą, która wcale tego
nie chce. Przeraził mnie oświadczając, źe nigcly nie był bliższy
celu niź odwołując się do japońskiegcl nó: przypadek sprawiłr3,
że nie pokazał spektaklu publiczności, aie ja widziałem ostatnie
prćlby... Spektakl nie pozostaiący w źadnym stosunku do naszych tradycji, obyczajów, wierzeń; gdzie sztucznie i łatn o uzyskiwał -stylizację, arbitralną, nie podlegającą kontroli, całkowicie wymyśloną: w swoiei powolności, paLlzach, lr,,nadnaturalnei szt}Ttnościtonu, głosll, aktorskiego wyrażu"la. Sanr zaśCopeau przywiązi,rł.al szczególne znaczenie do tego spektaklu
i m,ierdził, że był to jeden z nielicznych .,kiejnotów" teatralnego
okresu Vieux Colombier. Dvl.a dni po prezentacii wyjeclrał wraz
z grupą aktorów do Btrrgundii, ałly w skupieniu konĘnuow.ać
pracę laboratoryjną. Thomas Leabhart w artykule "fbe Mask as
Shamanic Tool in tbe Tbeatre Training of./acques Copeau (Ma,
ska 1ako szamańskie narzędzie w treningu teatralnym_}acques'a

Copeau) Llpatfllie żnaczenia tego pokazu przede wszystkini

n, prakrycznym potwierclzeniu przeczuć Copeau, co do roli maski
§,magicznym aktorskim procesie ,,stawania się innym'', który
jego uczniowie określali wymownie: .,stan opętania", .,odmiennY stan świadomości",,,chwila szaleństwa"li. Mówiąc metafo-

n-cznie, reżyser dostrzegł, że dzięki masce w aktorze cttropcj:kim rónniez .,rozkwitnąć moze kwiat no'.
Copeau poszukiwał sposobów (które uczynić chciał poclstan,an-ri aktorskiego metićf) gry z podwojoną świadomością,obejllluj4cą - co paradoksalne * pełne utożsarnienie się z rolą i pe:n:r kontrolę nad sobą w trakcie prou,,adzenia scenicznej akcji,

.,]lodziło nru o uyrobienie w aktorach .,si/ev/nętrznego oka" (tak
..k n'nó l. ptlzlłllajaccgo na ohsęrwowl,tnię siellic n cz:tsjc
iltralnego działanta. Podstawourym odkryciem w Ęm zakresie
,lr
ło zrł,rócenie uri,agi na obecnośćsceniczną (',,cet acteur a de
... prćsence"'') i sposob1, jej r,vzmacniania. ,,Odnoq.,a teatru, o k'llej tyle epok marzyło i której nasza epoka wt trwale się cloma-

objau.iła mi się przecle wszystkim jako odnowa człov,ieka
- pisał francuski mistrzts. Zależało mu jeclnocześnie
-..] t\llll, aby uczynić v,l,konarł-cę
,,nlgim niczym .scena, którą
.- ,sfulon al"19, t},m samym wymuszając na nim wyraźanic n- spt>
. il prosty i bezpośredni całe51o szeregu ról scenicznvch. Pro- , ]te ekspres'i aktor uzyskać
nógł z,aś tylko na drodze odrzuce-].l §-r,tlcżonych chrłyórł, i,.grymasów" (Copeau). Francuski
,:Z\-seI
Wiedział, źe n, ry*nr celu potrzebne jest wewnętrzne ury:zenie (srł.oiste .,samopoczucie sceniczne" - Stanisłar.vski),
- Jobne do tego, jakie osiąga t>iegacz oczekrriący na sygnał
.,,:no§T
- stan gotowości,,naładowanej potencialnością" (Le.l l: korzystaiąc ż terminologii Eugenia Barby, pori,,iedzieć bv
._r,

l,

teatfze"

.

lna,, żę Cclpeau poszr:kiwał stanu ,,preeksprespvności". Szcze-

:. .t-li,i-t-t nlrzedziem w vnyrabianiu v, ziktorze te] iakości uczvnił
i.,ilpeau meskę neutralną - masque neutre, którą npronadził
do praktvki ri,-kótce po wy-jeździe na wieś,rł,roku 1()ż5. To
clna stać się miała owym ,.szamańskim narzędziem" - jak ujmorl,ał to Leabhart.
Maska neutralna to maska pożbawiona eksPresji, z lekko
rozchylonynri ustami, którei obydwie poło§T są idenryczne.
Najczęściejiest biała (z papier machć) lub brązou,a (ze skóry),
zwykle tez twolzona iest w dwóch wersjach: żeńskiej i męskiej.
Niezwykle trudną i czasochłonną technikę produkcji masek skórzanych zrekonstruował Amleto Sartori, który wy-konał caĘ ich
szereg dla Jacques'a Lecoqa oraz Carlo Mazzone-Clenrenti'ego.
Copeau wykorzystywał w szkole maski papierowe, które adepci tworzyli sami. Francuski mistrż uznał, żę proces produkcji
maski ptlwinien stanowić integralną częśćaktorskiego rzcmiosła. Uważał, iż samo tv,/orzenie maski beznyrazowei stanowić
może doŚwiadczenie pomagające w uzyskaniu stanu neutralności; stanu z założenia obe|mującego wszystkie poziomy istnienia

wy[on.*.r.

Najłzzniejszym zadaniem maski jest wyrabianie w aktorze
stanu neutralności, kojarzonego Ze ,,stosos/nością" oraz ,,ekonomicznością"wyrazu. \V trakcie treningu uczeń z maską na
twarzy s/ykonuje szereg bardzo prosĘch działań, takich jak siadanie czy chód. Robi to w taki sposób, aby ilośćwydatkoł,anej

energii oraz ryrtm były,,stosowne" do wymagań, jakie dana ak_
cja stawia. Na tej drodze student pr:znaje energetyczną natufę
ruchów niejako w stanie cżystym (pozbawionym eksprcsji oraz
wyraźnie określonej mot}Tvacii psvchologicznej), \X/ rym sensie
lnasqLle neutre ,,'est sposobem zrozumlenia zasad przedstavu.iania, nie zaśsposobem gry"20. Maska taka iest narzędziem analizowania aktorskiej obecnościna scenie, przykrywa twaft, ale
odsłania całe ciało - chnaża najsubtelniejsze intencje zeweft.ę
w konkretnych ruchach. Stwierdzenia, że maiąc zakryIą tst,arz
wykonawca musi uaktywnić się fizycznie . nię trzeba specialnie
rozu,,ijać. \V v,rypaclku uźycia maski neutralnej nie chodzi jednak tylko o zu.iększenie świadomościciała kosztem ekspresji
tnarry- i gesĘkulacij. Rzecz w tym, aby pozbyć się navuyków
ruchow1,,clr (.,neutralna akcja powinna być wykony,v,lana jakby
po raz pierwszy w Ąciu"21). Innylni słorły,podstawrlwa ttuclnośćpolega na unikaniu zbędnych ruchów, wszelkich nacldatków, które odciągaią uwagę aktora i widza od głóu,nego zadania i sprawiają, że koncentracja słabnie.
Oczlłviścietrzeba pamiętać, żę żaden aktor nie możc na
scenie pożostavu.ać neutralny, pozbawiony ekspresji, Cwiczenia
tego fyptl to jedynie s/stępny etap aktorskiego treningu; ich
celem jest nauczenie studenta, jak r>drzucać clichć i czerpać
z głębszych pokładów podświadomości.A]e nie tylko to. Dzięki masque neutre aktor ma stać się tabula rasa. Lub - co icst
chyba trafniejsze - ma zamięnić się w opróżnione naczynie,
gotov/e na przyjęcie roli. Ten właśnieaspekt zbliża pracę z neutralną maską do kultów opętania. Jean Duvignaud w klesycznym iuź tonie I'Acteur. Esquisse d'une sociologie dtł comódien
(Aktor. Zarys socjologii aktorstwa) wskazywał na paralelę lniędzy aktorstrł,em a tfansem: ,,Aktor ogołaca się ze su-ej orobuw-ościlse dćpersonnaliseJ, ulega rozclwoieniu. pozlvala się orł,ładnąć [possćderl postaci, ale wszystko po to, by zdolll.c pcrvicn
nadclatek egzystencii i urzeczylvistnić konkretne c1o:n,trtlczcnie". Zanim jednak da się .,ptlsiąść",musi ..zloLlić rr- sobie miejsce clla uporząclkowanego systemu znakórł."]]. i tak. zarćlnno
w wypadku Cclpeau, 1ak i Lecoqa2j, to u4aśnie..ór.iczenie neutralności" miaĘ pomagać w w}twarżanitl o§,ego .,nleisc.r": nlrskt
rzeczywiście stawała się,,szamańskim narzeclzienl"...
Na następnym etapie nauki poian.iaja sie zadaniir barrlziej
skomplikowane, których celern jest przel-iiestenie stanu neutfalności (braku uprzedzeń) na clziałania złożone. nacechov,ane
znaczenior.vo. ..W ćn,iczeniu ne^\,anvnl Odk4,6ię aktor z maską na tn,arł- zastvge §- pcln,cji śpi.rcego. \V tym czasie nauc^ ciel kłrclzic n,okćń ruegrl kilka pzedrniotóu, o róznych kształtach, nlclzc i f;lkrurze, Rzecz rr- ryn, b1,- obuctzić się i zbadać
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rekwiż),ty tak jakby naporykab się je po raz pierwszy, a potem
na nowo zasnąć."Ża Trudnośćtego zadania kryie się w jego pozornei pfostocie - ,,znane przedmioĘ są zdradliwe, aż krrsi, by
nóż trzynać za rączkę, a książkę otworżyć i zacząć cz-ytać"".
Autorzy C).towanego opracowania Actor Training in the Netł.tral Mask(Trening aktorski z nautralną maską), Sears Eldredge

i Hollis Huston, podkreślają, źe ,.cloświadczenie to może łlvć
przerażalące, ponieważ iest niczym bycie [...) drugą osobą wewn4trz znajomego ciała"26, co koresponduje z cytowanymi wyźei wypowiedziami uczniów Copeau i porównaniem do stanu
,,zawładnięcia". Phillip Zanilli słusznie zauważa, że óW wstępny
etap aktorskiego treningu interpretować można jako ,,pracę nad
sobą" - osobisty rozv,,ój2].
'§7
szkoleniu Lecoqa zanim student założy maskę ner:tralną,
studiuie iei historię, pożnaie jej funkcje oraz uprawia rodzaj
medytac|i wpatruiąc się w nią podczas ośmiukolejnych zajęć.
Przpvołuie to na myśltradycje wschodnie (na przykład balijskie), w których moment włożenia maski poprzedzony jest długim okresem przygotowav/czym, kiedy to aktor uczv się upodabniać swą twarz do maski. Francuski pedagog nalegał, aby
maskę traktować z ogromnym respekten, niczym drugą twarz.
Nie wolno jej dorykać inaczej niż na obrzeźach, nie wolno też
w niej rozmawiać. Maska neutralna - jak mówił Lecoq - jest
,,punktem odniesienia, który nie istnieie"28. AĘsta uznawał bowiem stan neutralności za ideał, który da się pomyśleć,ale którego nie moźna w pełni zrealizować. A-lberto Marcia opisał pracę z maskami neutralnymi rymi słowami: ,,Obserwując koiejne
próby i spostrzegaiąc błęĄ, student uczy się dystanson"anie
wobec nawyków emocjonalnych, a za sprawą całkowitego opanowania ciała, traktowanego jako wehikuł ekspresji, wkracza
w odmienny stan świadomościemocjonalnej"]').
Oprócz tego w paryskim ośrodkunaucza się analizy ruchu
i improwizacji. Analiza polega na ,,rozbiciu" działania na powtarzalne sekwenc|e (echo fotografii Muybricige'a oraz cliagramów Hćberta). Na przykład rzut dyskiem dzielony iest na ponad setkę ,,miniruchów"; potem usuwa są niektóre segnenly,
które zastępowane są innymi, naclającymi całościspecficzne
walory, nieobecne w pierwotnei wersji. W ten sposób dokontrje się świaclomei, artystycznei dekompozycji i rekomptlzycji nrchu.
Z kolei podczas improv/izacii indywidualnych stuclenci rrczą

się identyfikacii zrozm^ityrni obiektami, siłami natury i zwic-

fzętami (na przykład uczeń ma za zadanie pokazać jak wzrasta
kwiat, przestawić istotę szkła). Lecoq stosował równiez improwiuacje grupowe, które miaĘ na celu uwrażliwienie adeptów
na przestrzeń, paftnerów oraz s}tuacie dramatyczne; llyĘ takZe

ćv,iczeniem wyobraźni. Do najbardzie.j znanych etiud zbklrowych należy scęna Nieobecn|,7ospodarz, Gnrpa osób zostaje
zaproszona na przyjęcie. Yrlz z upĘwem czasu liczba gości
rośnie- stopniowo wzrasta też zakłopotanie, gdyż okazuje się,
że inicjator spotkania jest wciąż nieobecny. Istotą etiudy iest
pozbycie się szablonów u,wyraźaniu emocji oraz wiarygodne
reagowanie na partnerów i określonąwcześniej przestrzeń. Nie
sposób pży tym nie zalważyć, że ćwiczenie to ma wyjątkou,o

teatralny charakter.
V istocie mim, którego uczył Lecoq, jest otwarty na teatr, nie
iest mimem - sztuką wyodrębnioną, szukającą własnych granic
i istoty; nie iest wreszcie mimenr niemym (aktorzy szkoleni q,e-

dług zasad francuskiego pedagoga w wielu ćrł,iczeniach używają głosu). \(/ rym upatrylvzć trzeba różnic w stosunku do osiągnięć innego wielkiego nauczyciela i reformatora szfukl mimu
- ńtienne'a Decroux. Ocrywiście autor O sztuce mimtłnigcly do
końca nie zrezygnow,ilz dźwięku i chciał skierować sztukę minru
§/ stronę tak zwanego mimu wokalnego,

w którym przedmio-

tem zainteresowania była chwila narodzin aftykułowanego głosu. Również w pismach nie postulował całkowitej rczygnaeji
z mowy. Uznawał et2p, w kt(lrym aktor pozbawiony miał zostać rnożliwości wygłaszania tekstu (bagatela - trzydzieści lat!)
za przeiścio§T - konieczny jednak dla odnowienia sztuki aktor-
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skiej. Nie zrealiztlwał jeclnak rł, pełni swych postulatóu,- nigdy

nie powstał mirn wokalny, choć próby nad nim tr.waĘ aż do
śmierci francuskiego aĄsryJo.
Decroux i Lecoq pracowaii w Paryżu §/ tym samyln czastc,
nie mr-lgli się ulięc nie dostrzegać. Autor O s-zttrce mimu z,ałożył
szkołę w-cześniej, n,i9li1 roku, jednak gdy Lecoq rozpoczął
paryską działalność,Decroux przebpvał u,, Stanach Zjednoczonych (1957-62) z występami i wykładami. Po powrocie n,znowił prakrykę na połucinio,"vo-zachodnich przedmieściach Paryża - w małym domu nybudowanym ptzez ojca w robotniczei
dzielnicy Boulogne-Billancouń. Twórcy poznali się jednak wcześniej- Decroux przejął z rąk Lecoqa w 1956 roku szkołę przy
Piccolo Teatro w Mecliolanie - na krótko zresztą. Lecoq bvł krytyczny wobec metod nauczania ryv,ala - un,ażał, że jego zadania są zbl,t abstrakcyjne, a sryl ,,nadmiernie kubistyczny". Istotnie, Decroux to iclealista, wyciągający ostateczne konsekvu,encje
z r&z przyjęwch założen,zn^ny przy tym z awersji do eksponowania linii fabularnej. Jego praca miała być ,,wymov/nym, symbolicznym kolażem, który prowadzi do rł,yli,ołaniaw odbiolcy
rozproszonych, ale jednocześnie intensylvnych ucztić"3], Poza
ly*m Lecoq zarzttcał mu, że zablja indynridualność podopiecznych. Leablran zgaclza się z tak ostrą oceną, jeślichodzi o picrw,
szy etap poszukiwań Decroux, jednak odrzuca żafzuty §, stosunku do lat 1966-86. Najlepszrym świadectwem niezależności
artystycżnei uczniów Decroux są spektakle Thćitre de l'Ange
Fou, prowadzonego przez Corinne Soum i Steve'a \il/assona,
głół,nych spadkobierców idei mistrza]2. Lebhart zluważl, żę
§/ ostatecznych rozrachunku w praktyce obydt,óch nauczycieli
aftysty mimll - Decrclux i Lecoqa, istnieie więcei punktów u,spólnych niź różnic i że są oni niczym dwie gałęzie §/yfastaiące
Z te€]o Samego pnia, jakirn jest praktyka i idee CopeauJj.
Ponieważ Lecoq sanr uw-aźał,że smvorzył pomost od sztuki
mitnu do teatru, ntc dziwnego, że jako symbol swej placówki
wybrał postać Arlekina, łączącą element tra8iczny z komicznym.
,,Obydrva bieguny życiowego i teatralnego doświadczenil sptltykają się w niej" - móu,ił Lecoq]'. Istotnie, francuski twórca
ogronmie poszerzy| granice sztuki mimu i obiął nini wszelki
ruch - nie tylko teatralny. Opisał to słou,ami: ,,Mirnować oznacza dokładniej poznawać żywe istoty oraz ich cirarnaĘczną ekspresję poprzez doĘkanie od środka rytmów i sił, jakie nirni
poruszają i kierują, oraz jecinoczyć się z nirni. Mimov,ać to także p<lzaawać sposób istnienia rzeczy \ł, przestfzeni, w której
pofusza się ciało, lub przestrzeni, która pozostaje pustl''". Przez
krytykórł, uznawany jest za twórcę .,postmodernisrycznego", któłczerpie z ł,ielu źrodełi odrzuca jakiekolwiek doktrynyJi'.
Poza tym afista ż uw-agą obsetwował zmiany zachodzące
w sztuce n-fmu na świecie,czernu dał wl,raz w artykule Tbeatre
oJ'Gesture and Image(Tełtr gestu i obrazu)J', gdzie lznał, iż po
teatralnych przemianach związanych z rewolucją 1968 rokrr klasyczny mirn nigcly nie będzie taki jak przedtem. Zrnienił się
W teatf gestu i obrazuJs, a pozostałoŚCi jego dav,nej formy spotkać można przede wszrystkim w widowiskach cyrkowych, Lecoq pisał: ,.Obecnie style i tematy spektakli teatru 8estycznego
zyskują dużą rćlżnorodnośći daje się zauwaĘć, iż większą 1.lwagą
ollclarza się obraz sceniczny i przedmiot. scena posiada funkcję
plasĘczną, która sraje się częściąstylu aktorskiego. Taniec przyjął

techniczne i abstrakcyjne aspekty mimu, które tancerze ZeWsze
czynili częścią swego treningu. \V epoce mieszania form i łączenia rozlicznych eksperymentów nie możerny dostrzec różnic
rniędzy przedstawieniami, ił,których Ważny iest gest, Z obawy
przed zapominaniem o fyn, co rodzi się w tej chwili i cżego
jesżcze nie znamy"3').
Thonras Leabhart wskazuje na ieszcze jeden element, który powinien znaleźćsię w charakterystvce aLltora Le colps
poćtiEłe,Jego zdaniem francuski pedagog nalezv clo najw-aż-

niejszych nauczycieli sztuki mirnu, lrrit-t-lcl ze ..slnr nie jest
mimen.r, nigcly nie studiował miml.t. rni n:lr\,et §ło nie lubi.
jiśr:,_,ui:icicrenr, któret...] rat jak Copeau i Decroux. Lecoq

go przeznaczenie polega

nl1 Zrervr_ll.:,_-, ],-]Z |\-:inilt clziedziny,

którei sam uczynił siebie ekspertenr", \ienlrtplin-ie najn,iększą jego zasługą iest to, źe to głón,nle clzreki nie mu (obok
Daria Fo) nastąpił renesans comtl-icciia ,,lelL'rrte r sztuki pclsługiwania się maską §, nauczaniu sztuki nin-iu orez [. perr,

clagogice teatralnei.
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