Dla kontrastu z powolnym, spokojnym, opanov/anym ruchem, nawiązttjącym do no, Suzuki v!,provędza do spektaklu także szybkie tańce, które mają rł, sobie cośz dawnych dworskich tańców gagaku/bugaku, jak również z postnowoczesnego butó, formy powstałej dla wyrażenia potv/orności ataku na Hiroszimę i Nagasakl. Pomalowane nabiało Ńłarze i ramtona dziewcząt z chóru nasuwają skojarzenie z tancęrzami butó, lecz kimona przypominają raczej oficjalny strój tancerzy dworskich. Ruchy są mocno stylizowanę,taflcefze nie odrywają stóp od ziemi,vqirzucają ręce - na zmianę to jedną, to drugą - przed siebie,
potem w gófę. Poruszają się do wtóru shamisenu,
i przezwiększą częśćspektaklu - do tęsknych dźwię-

ków nagłośnionejmuzyki shakuhachi, iapońskiego

fletu, którego używali w XVIi i XWII wieku wędrowni kaznodzieje. Ten wybór wydaje się szczególne ade-

kwatny, bo Edyp także, wyłupiwszy sobie oczy, będzie wędrować przez resztę swego życia, Edyp nie
odgrywa makabrycznego aktu na scenie, ani też nie
wraca, by w tak źałosnym stanie pokazać się widzom
- zamiastte1o Suzuki pozwala, by przemówĘ za nie-

80 ponure dźwięki shakuhachi. Edyp nie wykonuje
też, jako shite, swego finałowego tańca: robi to chór
płaczek, Początkowo kobiety wykonują te same stylizowane ruchy co w połowie spektaklu, 1ecz, w miarę
jak muzyka zbliża stę do kulminacji, ruchy staią się
coraz bardziej gwałtowne, szalone. Historia upadku
Edypa, 1ego degradacjl zktóla do błąkającego się
wygnańca, opowiedziana zoslaie poprzez ruch tańczących dziewcząl.
Elektra także stosuje techniki butó (ubrana w łachmany nie kojarzy się raczej z ,,dworskością"), Nie ma
białego makijażu, ale jej ruchy są dzikie i nieokieł-

mane. Zgnębiona, nieszczęśliwa, oszalała z bólu, pełza
po scenie, wije się jakwąż, skacze robiąc mostek (co
kojarą- się ze stosowanym w teatfze kabuki ebizori).
,Iei finałowy taniec śmierci, podczas którego wyobraza sobie mord na Klitemnestrze i Egiście, pulsuie szaleńcza. piern,otną energią.
Przez srve dokonania Suzuki rozwinął konwencje
tradlcvjnego japońskiego teatru w zupełnie nowym
kierunkt. \Tvpraco*,ał formę teatralną,która nie iest
ani tradr-cr jnvm teatlem japońskim, ani greckim, ale
c4-mścał}ion-icie odrębnl.m. To arrysta-wizioner, który
od lat siedemdziesiąĘch *,ciąż udoskonala swój niepoxrarzalnv -produkt'-, klaq.kę grecką po japońsku.
Podczas spoti<ania rv Japan Socien Suzuki krótko i bez
waharia odralcił es-enruainość. ze istnieią jakiekolwiek tradyq,ine iapońskie teksn- zas}ugujące na to,
by je jeszcze dziś inscenżortać. ..Nie ma dobrych japońskich dramatórr,," - porliedział. uzasadnlaląc, dlacuego w swojej lwórczości sk-upi} się na tekstach z kanonu Zachodu. \V rym jednym urpadku. ri-n-m komentażu, Suzuki minął się z prax,rlą o o"6y6.jnl-m
teatrze japońskim, Niewątpliwie wiele iest iapońskich
dramatów, które nie tylko w Japonii, aie i na Zacho,
dzie uznano za dzieła sztuki. Suzukl, stałby się pratdziwym radykałem teatru, gdyby wybrał kóryś z tekstóv/ kanonu japońskiego, na przyl<ład Matsukaze Zeamiego, Sonezaki Shinju Chikamatsu czy Benten Kozo
Mokuamiego, i nadał mu formę dostosowaną do potrzeb współczesnei publiczności - tak, jakptzeztrzydzieści 1at udaie mu się to znakomicie z tlagedią grecką. Teraz, kiedy trzy pokolenia różrtojęzycznych słidzów poznaĘ iego intelpfetacie dramatów greckich,
ci sami widzowie na pewno chcieliby też zobaczyć,

jak w wersji Suzukiego wyglądałby tradycyjny teatr
iapoński.
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czterdzieści lat Taciashi Suzuki podejmorł,ał roznlaite
rłTzrvania. rrvteżysetou,ał liczne spektakle, ktćlre u,zbttclziĘ poclzin- na cał\n śniecie. Stri,orzcnic s),stelnu t'u-iczcń - ,.lnetocly
Suzttkiego". oIeż to§.arzvszącej mu teorii npłynęło nl zlrrianę
pojrnon lnia pon,ołanil aktorskiego i sposrlbtirł, przygotow),T\"anie się rłykrlnan,córr,. DziałalnośćSuzukiego spotyka się z aplauzem oc1 początkLl lat sieclerndziesi4rych, clziesięć lat po tyn., jak
rozpc>czął - bęclac jeszcze nl stuc]iach - poszukin,ania teatralne.
Po opl_tszczenir-r T'okio, gdzie nst4pił na drogę trł,órcz4. rcż\,scr
roznijał snc projekty w rozn,taitych lniastech i n,siaclr Japonii,
qr Ę1ll §. nieclclstępnej górskiej u,iclscc Toga, którą nazwał <ionrem
srł.oinr i swojego zespołu. Suzuki łllczil źróclłan,sclroclnję iza
choclnie, dopełniał to, co miejskie Ę-nl. co niejskie. a współcze
snośćintegrol.ał z traclvcją,
Sformułorł,anie takie jak ,,tnetocla Suzukiegcl", czy ..zespól teatralny Suzukiego" zdają się przypisyr,vać u,sz,vstkic o:iągnięcilr
jednej osobie, jednakze charakter jego działainościiest §,sposób
nietlniknionl, nTnikiern u,spółpfac}r z innyni afĘ-stami, Dramatopisarz Nlinoru l3etsuyaku pracolvał z Suzukim n iatach szęśćcIzjesiątyclr - zanim reżyser st[.ofżył rvłasny styl inscenizacji i sposób
konstruorł,ania clralnaturgii przedstarł,ienia . Później Betsu\,aku rozpoczął indlłl,iduainą karierę i zclobył po4rcję jednego z nxj\-żżniejsz,vch dramaturgól, Japrlnii (jest autorem ponad sześćclziesięciu tekstóu. dramatycznych) ikuko saim rł,spółpracowała z suzu,
kinr począnsz.v od lat sześćclziesiąrych,najpier"w, jako aktorka,
później zaśjako administratorka, obejmując stanowiska: dyrektora
aclrninistracyjnegcl SCOT (Suzuki Company of Toga - Zespół Teltralny Suzr,rki r,v Toga) ofaz sekretarza generalnegoJPAC Qapane
sc Petforlning Arts Centre , Japoński Ośroclek Teatralny) - siostrzanej orgxnizacji SCOT, Przez ponad chi,aclzieścia lat Suzuki
rr:półprecollał ze śn,iatonei słanr., architektem Arata Isozaki nad
rc:ilizrcjl tlarzeń o przestrzeniach clla widon,isk teatralnych. Aki ,i TtlLl]nlorj Kosuke. §\,stęplljąCy \\ zespole Suzukiego oci mo]]]-niLL :)|-,r!:tlnill }Ilłcgcl Teatr-i: §rasecla rł, połowie lat szeŚĆclzie)_-.:,,.:]. lc:i lrdnr-t-lt z kilku rrr-konarr.cót,, którz.v przez kolejne
i:zle s:e.:i,]t.l:L kor]krcn,zos-eli n,izlc reŹ,vsera. Najsłvnniejszą akirl1};,i

:,,7,L ęlr, jest

Klloko

_§hireishi.

\ie lrkończrta szkołv ak-

tclrsiiicl. Sl,tzLikr LLkszt:titon,lLł jlt oc1 poczltku. ona zaśn,cieliła jego
rrroblezcnll. \ln,et burrrlisrlz Tog:r przez kilkr clekacl pozostan,ał osobl zariitnlL. cioitnltnsiln-l-tlltc nieclzr-naroclorr-e festirł,ale
realizclrvane z loztt-llcl,Lenl prztz Suztlkiego, [,,.1
Wizja Suzl.rkiego zrinspilosltłl dtsktrrs i praktrkę na całym
śrł-iecie. Zl nlju-azniejsze uznejc ste porttszente krr-estii, ł, jaki
sposób i n, jakim celu nalezr- pros,rclzić trenirrg aktorski. W jego
sllfosTnr podejściu do ćrł.iczeń ciałe-untr-słu] ektora lnicszcż.ł się

§ztuka
prxkty}ta
b*x

be zTuc}:.u

*ralr:a

_*a*xxb§*

§§ suzuk i eg o'/

'?o*

ruclry stt'lp. Poprze z poll1czenie c]zialanil z oclcllcl-ranicnr i nrypon,iadanienl tekstu fizl,czr-rość r_rą,skuje przedhrźenie n, gbsie, co stanos,i odpcirł,icclź na

rtstalone prlzricje i 1-lclzornie

łatrr,,e

probienlv aktorstu,a zcklnrinou,anego przez psvchoklgtę i ogrrniczenia realizn,ttl. Nlożna rórł,nież traktorvać te ćll,iczenie jakcl
cocizierulv clbolvią zek sprz,vja ł c,v closkonaleniu zlróu,rro zclolliości unl\,słol'nl.ch (kclncentracji, lr,reżlin,ościntrr-rlczncj i sn-i.r
cklrnclści przestrzcnnej), jak i sił,v nrięśni.Osollv, których clory
j

czą stale porvracające krł,estie. takie jak clyscvplina. inclr,r,l,idr,ralt-tośc' i kreatvwnośc'podczas tfeningu oraz rola nar,rczyciela h.rb
tfenefa, postrzegają to §\z\\,anie jako niezril,kle aktlralne. Nie

n,ątpiirł.ie podejścieSuzukrego §lvlllage odporł,iedrriego sposo-

llu nauczania. Niezaleznie jcclnak od sul-ch zalet czv rł,acl tre
r-iing ten |ozprzestrzenił się na śt,ieciei rł,ciąźokazuje się inspi
nljącv.

Znaczęntc SLLzukrego poiega takze na zn,róccniu ltn-;tgl nr
koniecznośćstnorzenia przez zesp(i teatralny dorrru dla srł,ei

ciziałalności.Satn reźyser podszedl ck) te€ao clośc'ekstrarł,lgancko, llucllrjąc kilka odmiennvch styiolł,cl, lozmaitei n,ielkości te]tfó§i §. rtiznvcłr cześciaclr.laponii. Śr,u,ietnie sobie prz1- 6-n1 11clzi Iaktl proclucent rł,ieikich przeclsięn,zięć cl rvickllnilklnon,l,,rrr
iluclzecie. Zyłkę clo interesćlu, lvvkorzvsttlje jecinak clil cekin,
kulturorłych. a jego celenl jest zrnaterillizcltt,tnic sllctleczrrie
zaxngażo\vanej §,izji a§,stycznej, nie zaścliet' clsilgrlictilł zr,
skt'x. finansonl,ch. Najpou,ażniejszr-rrr clokcln:rniclll nr trrrr pcllu
jest przekształcenie rlełej lł ioski Toglr ll-tura (ltturlł t.izn;lczl n, jc
zl,ku japtlńskim rł,ieś)n, lniędzl-nxloclilq,e centrtlt-ll teatrlLlne.
\\'ioska znajcluje się n,pref'ektltrzc Tot,ltlttlt. 1]o przcti§-ncj rr- sklsunku clo Tokio - stfonie rłTspv Honsiu. \\r i-triejscu §n-t
Suzr-rki organizorł.a1 cklrocznv lesttlr,al. na który sprorł,aclził nlięclzy inn).nri spektairie Roberta Wrlsrlna i Tac]eusza Katltora. Rez
zllęcLnego sentylnentalizon.ania tlroźna pov,iedzreć, że jego uclział
ił, kultr_rt,ainyrn ż),ciu n,si u, sposób zaseclnicz1,odnrienił jej lvv-

gląd i najprarł,clopoclobniej ocalił 1e1 nlałą społeczność.Trrłale
rł,iezy łączące Sr-rztrkrego z T'oga nie pon,strzlłrułl,, gtl ocl realrzrcji projektórł, n innyclr rniejscacil. Reżyser st\\,orz\,ł obszct,ne
krllnpleksv aft,vstvczne n, \{ito i Shrzuoka, miastach znajclującvch się bliżej Tokio], \\,'sz,vstkie te przestfzenie stanou,i\,cllań
inspirację u, sfot,tl,tilłorvaniu progr:rmu clecerrtralizacji clzielalnclściaq,-stvcznej]aponii - clziałalnclści,ktćlra lristorycznie skupiała się n. cluzr.ch milstach, przecLe u,szystkinr l, Tokio.
\\ispćlłpraca lsozakiego z Suzukinl stano\\,i budząc1, szacu
r-rek u,lrlad u, rozrviązanie k}oprltliwego prolllemrr przestl,zeni

n,e rł,spólczesrrl,nl teatrze. Ollyclrvaj chcieli, lll iclr buclynki teatlalne bl,ł\, ,,ot§rafte" i ..śrł,ię{e".e plzy tvm, żebv splzl,jały

4/Łą;.ro

rrf,tn,orzenitt pclczttcilt zaclcltnorr-iettllt §- lal,Llpte, Stltnollisktl to
Strzr_rki rrrrazr1 na klrtlrclr ksilzki ftc \\a.r cj'Actiltg', Isozeki
zaplo1ektorr,ał l rrl buclorr-ał centl:i ]rtl-st\-Cztle tl-ticszczące zattirł,ncl kattlerlrlne , iak i obszertre srle . ktcire zostaĘ połącztlnc
zc sollą przv r_rżyciu środkcirł,tecllnicznvch i rozu,l4zań przęstrzennyclr, Srle te. zakrojclne na nriarę i potrzellr,: Suzukiego,
pozostają przestrzeniatri pubiicznvmi n, sposćlb clerrtonstracyjny i otr\rart},. Dostępnośc'i elastvczność inscenizacji trl jakości,
ktćlre Sttzuki sta§,ix nl1 picrrt,szl,nl nlitjsctr - s.l one obecrrie
poclsterł,oure dla tli,órcórł, tcatralny1fi na całl,m śv,iecie
§" dzjeclzinie estetyki Strzuki i lsozaki starali się Zintegro\Va(<
traclycl.jr-re japońskie rł,albścipfzestfżenne z europejskirni nl,n,tlclzącvnri się głón,nie ze starożl,tnej Grecji i teatru Szekspiron,skiego. Połączyli najnon:sze technologie z eienrentlmi zaczerpniętl,mi z przcszłości.kiecl1, utlieszczarre ptlcl ot\\,afĘ,-nl
nieilcrn teat§ poc]clane byłv s,p\łł,onzlłi iołćln,. Pclprzez svm
biozę teatrr_r i naturalnego śroclorliskltu,órc}, usiłorł,ali oclnorł,ić sposćlb postfzegania nryclarzenia przez wiclza. Irragnienie
Suzr-rkiego. ilv stlł,orz,vć przcstrzeń ..ś§,ięt2}" l synieśc' teatr ponad potoczl-tclść. ri,znrocnione zostało przez Lls\t1_1o§,anie Llltclvnkón, w niedostępnyn, górskirn rejonie \\,iejskinr. Jeclnakże
przykłacl rlśrodka r,n,X{ito pokazuje, zc reżyser potrafi dostclstlnlt' niekkile ze srł_t,ci-l idcałón cltl v,ynrogrirr, miesta przetny.

slot ego.
Suzuki zv,raca Ll§,agę na prclnoclernisil,czne' korzenic te-

atru. a \\r szczególności ne teaff nó- klasyczną formę itJll,Lt j.lpońskiego, pclwstalą 1y {|\' 1-11ę[1. Reżyser pragnie clrlprtln lLclzić do po§irotu ,.bogól"' (kami) cio japońskiej kultlLrr tę.rtL,Llnej. jego rekorrstrukcja przvbiera prĄ/ tvm formę osollist:t, D1-1
chy, o l<tón,ch nlorłra, zostah żastąpione przez inklil,i.rtlc I.1.1l )nalne i poiit,vczne orJz realizm słringekii'. Dal,id Gootlnl,.tIl rlllisał zenł.anie z rłrlt,tościatniduchonylni n ksiażce _[ct|.1ttltese Ll,,ltma. ctltcl. CtLlture i,n the 196iOs: 7he Rehlrn ct'the Grlds. \,.,.t. :
z§.faca u\\,egę. ze clziałalnośćSuzukiego stanorł-iłli cienltllr i, :,::
kultun, lat sześćdziesiąt,vch, pl,ć)bującej pfzez§f-ciL,z\ ,-.,.
nięcie.
Kluczou.4 ideą teetfLl Suzlrki jest ,.enclgix żrr-l.il:__.

t

ogólniej tnóu,i4c. choclzi cl przyn,ołanie rr- r:Lltl-l.il ,-,, .) _., ,
nia ocĘon,iednikórr, 1logćlrł, kabLrki i no, (,ht.r. ,]]noł-ne zakot,zctrienie. Sr_lzrrki \\,r-kc]|zr-siillc ll :_,:"-.

. .

cia, .}egtl .,bogolie'' nic prlsraclej:l s,!)ca\ii^.,a,] ..
.,.
nie są Llksztełtou,ani rł,cdlr-Lg źrric]cłrlll:,
się naftllniast z energlli t fizlcznclśuj:i \-.. :, .:,,,
,
nia popr zcz l)oil l\\ llJ ,t rtli, , ,,, " ,
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skierovu'ana na Ze\ł,nątrz i fi4lczną intensl-n,ność, Roclzaj gry
preferorł,any przez Suzukiego to enelgiczne clziałanie, zu,róco-

ne w przócl i nastav.ione na konfrontację, \Vl.kon.,.,.n, będąc
na scenie sI stanie polluclzenie. jest oclsłoniętv i pozbaniony
ochron1.. Suzuki nie próbuje tlsunać czv przvsłonić tej jakościza
pomocą tec]rnik relaksacr-jrlvch. przecirvnie - ł-in,aża, że nalezy
ją kultpi,ou,ać i pozltkov,ać, Trening pomaga ektorou,i rozpoznać ten proces i poddać go kontroli. Energia z§.iefzeca zostaje
n,zmocniona przez specvficzne uż\.cie plzestrzeni, w, której jed
nostkl nie clrorvl się za clekoracją czy reku.,izrtami, ale ulan,rrir
się i pokazuje lł, ..clialogu" z bogami,
1clea energii zn,ierzęcej uzmysławia podstav\,o\\,ą cechę cha
rakterystvczna uTstępón scenicznyclr - potrzebę przetru\Ienia,
utfzvm3nia urł,agi publiczności. Już w czasach Szekspirou,skich
ten, kto tego nie potrafił, n, oczacl-r ł,idzórł, ..unlierał". Pocisyca,
nie n rażlirvościzn,ierzęcej sprarł,ia, źe przestżls,,ienie przestaie
być estetvczną rozrynką, a staje się interaktywnyrn zdarzenient
trxnsgresyjnym, Aktorzy jako reprezentanci społeczeństq,a, którzy dobrorł,olnie przyjęli tę rolę, odgryrvają lr_rdzkie ohrrrl i zrgrożenia, Stają się partnefami publiczności w rytuale społecznyrn, odblm,aiącym się n, .,śu.iętei"przestrzeni, w której obecnośćbogów znajduje porlvierclzenie po obydlłu stronach - 1nimo
źe bogorł,ie ci postrzegani są ind1,,wiclualnie. Jcst to podobne do
,,aktu całkou.itego'' Jerzego Groton skiego, tr, wl,padku którego
rł,idzow-ie są św-iadkami publicznej ofiaryl. Widz ,.uczestniczy"
akt!ryi.nie u, zdarzeniu poptzel, Ą,t,e oclpowieclzi sv,ego ciała,
które mają u,pĘw na inrpulsy płynące ocl aktorón, \V ten sposób N\rorzy się zarnknięĘ obieg interakcji.
Hołdulące Ęm wartościomprzedstas,ienia Suzukicgo ny
n,ołlĘ spory oddźrł.iękna festi§valach teatralnych - szcżególnie
rr, 1atach sieclemdziesiątyclr i osiemdziesiątych. Tro,ianki, w któn,ch rłr.,stąpiłaShiraishi, zyskaĘ, największe uznanie. Spektak1
ten zlszrlkotv:tł publiczność brutalnością i bólem, które zostaĘ
ukterunkou,ane dzięki rygorowi nykonau,cóu. Małego Teatru
\\ rsecia ( pod tą nazn ą znany bvł do roku 1984 zespół teatralny
Siizrrkiego rr-Toga, SCOT). Móu.iono, że Sl-riraishi ucielesni:l ri-izję

Suzukiego. tak jak Ryszard Cieślak nadał postać wizji Grotour
.kregrl _Ąl;rlrka n,zbtrdzała podziw srvą intensy,nvną obecnością
sceniczna.
Dzie ki n,nl przestawieniom Suzuki otrzynrał pienł,sze zapro-

sz:nll nl nr-kłacll- od amerlkańskich uczelni. Rórł,nież u,ielu

lktclrilrl zlr:hodnich zaczęło pojawiać się u, górskiej japońskiej
§ lo:cc, 1ll- trenorYać pociczas międzynarodonrych warsztatów,
0lg:Lnlz()§,3nvch z roznlachem przez SCOT od 1983 roku. Omvarclt prr.lgrtllll_l st:Lzórl- n- Togl, połączclne z zagranicznl,mi prcZcn::leiJ:ll] grcckich clrrllletón-. które rV interpretacji Suzukiego
pori:iil:rll-niezrrr-kl:l siłe ociclzialrrllnia. cloprow-adziło do realizlcji prztclst:trvień ne ssoółprecr- z Atllen-kanami i AustralijczvkaIlli, \3 j§ 3znie jsze z nlch to: Tl:t, Bacchae (798ll, The Tale
ol'Ieart 198E) i ilJe C}:rrllttcie r4',\Iacbeil: (1992) §' piern,szych
drićlch obsaclę strnon,ili _I;ipończlcr i ,łrlen-kanie, \\'spektakhch n,ch dokonirno svntezv tekstón- rlspółczesnlch i starożlłnvch.n,pĘ,n,ón, n,sclrociniclr i zacl'odnicl' . r r.' niektón,cl_i
nriejscach - clnćlch jęz.vkón,.
Zestawienia i polączenia tego §,pu stano§,ił\,eletne nt poen.
ki collage'u, operującej ironią i c\,tatem. Suzuki je,\t często Llznes/any Za przykłaclowego artystę postmoclernis§,cznego - n-brerrzłożonościproblemaryki, jaką ta etykieta za soLlą pociąga. Sl,n-rboliczne są .,przeclrwałki" dwóch japońskich teore§kós,, kt(irzy na propozycjęJacques'a Derridy odpowiedzieli, ze .,u,,Japonii nie ma potrzeby przeprowadzania dekonstrukcli, gdyż nigcly
nie istniał tu konstrukt"8. Stanowią one potwierdzenie wątpliwej genealogii postrnodernizlnu w rynr kraju. W spektaklach
Suzukiego kultura urysok^ zostAje poclrł,ażona przez skatolo€]icżne i funkcjonalne monrenĘ akcji. Gdy jedna postać rec),,tuie

klasyczną poezię, inna obżera się ntakaronem. Populalne piosenki sentymentalne odNvarzanę są z tov/arzyszeniem uryszukanej ironii. Nie powinniśmy traktować podejściaSuzukiego clo
klasycznych tekstó\ł,z nadmiernym szacunkiem. Stale i z raclo-
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ściaprzym.ołuje on ludzką materialnośći przyziernność, nir..zeleźnie ocl tego. jak śs..ięty
kontekst tych przyu,ołań, Nacisk,
jaki rezi,5ę1 kładzie na stop\,, prz),pl )n)inil natn. żc potrzebr-rje,
'est

my żiemi pod noganri i że u,szyscy obrócimy się n końcu

rv proch.
The \Yct.y oJ'Actlrry 1est najpralvclopodobniej najlepszyn-r kluczem do osobou,ości suzukiego. książka ta pokazuje, jak działa
jego unr,vsł, jeclnak pran,ie niczego nie mórł.i o jcgo przedsta-

ł-ieniach. Skłaclają się na nią: pięć esejóu,,, fragrnenry, niepubltkou,anego dziennika i tekst wykorzl,sqĄvany s, spektaklu CĄ,
temnestrcł. Całośćrozpięta jest n.tiędzy humoryslyczną cĘ,skusją
rzoclkti (kiepski aktor nazl.w.any jest n,Japonii

na tenat białej

.rzodkierł,ką") a soc]ologicznyttli rozważaniami, doq-czllcr-mi
nrożlirł,ościprzetm,ania zespołr_r teatralne€ło i innycil gfLlp społccznl,ch. społeczna funkcja teatru przenika całą ksiąźkę, zairrtereso\\,ania sr_rzukiego wykraczają pclza knestie cżysto osobiste 1 artystyczne: ..Chcę zajmolvać się w teatfze problemanri
i spranami, które nie mogą zostać rozniązane przez iednostki
w codzient-tlrn z,vcit_t"9. W tekstach Suzukiego humanizm 1l.rrlt
cloksalnie łilcz1, się z rygorem, którego domaga się rcżr,ser.
N,Iimo źe nierł,iele osóll wiclziało jego przedstau,,ienia, gk'lu.
ne wl,znaczniki jego rvizli (na przykłacl energia zu,,ierzęclt) rł,zbu,
dziły szeroki odclźu,ięk. Twórca opublikon,ał dn,anaście ksią2ę[ ry języku japońskim, a centralne pafiie iego głóu,nych dzieł
zostały §Tclane po angielsku. Jego styl jest bezpośredni, klarolr,,ny i zau,iera nutę humoru, Suzuki n, srłych tekstaclr umożliwia zachodnim czltelnikorn dostęp do japońskiej kultr_rry poclobnie jak Eugenio Barba, który oblaśnia azjaryckie techniki
teatralne u,. ratlach działalnclściInternational School of Theatre

Anthropolog

(1STA)1!. Srrzuki jest jednak rrrniej metod,vczny i bar-

dziej osobisry w tonie niż Barba. Teorie Barby - znanc szcrzcj
jako antropologia teatru - celou,,o pozbau,,ione są kontekstu
kulturonego i społecznegol skupiają się na preekspfes}Ąr!.no,
śclllorttz poza-codziennych technikach ciała. W przeci§,ieńsm,lc
clo Barby, Suzuki z rozsragą podchodzi do kulturonych implikacji swvch poszrrkiwań, dot,vcżących fuchów codziennyclr i poza-coclziennycl'. Nieuchronnie koncentruje się na roclzimycll
źródłach, a w szczególności na tradycjaclr teatralnych nó i ka,
lluki wraz z ich długą i skorr"rplikorł,aną historią.
Krvestie poruszone przez SLlzukiego pogłębione zost^)ą przęz
brak pewności, czy fornry te pfzetm,,aią konkul,encję ze strony
rozwiniętych technologii i zapośredniczonych sposobów interakcji międzyludzkle1, takich jak internet. Bez v!,ątpienia Japończycy są narodem, w którym zaszłv claleko posunięte zmirny,
.iednocześnie rł, kulturze tei wciąż istnieią premoclernisryczne
formy teatralne takie ]ak nó. Intrakulturowal2 introspekcja dokonuje się n wl-padku Suzukiego prz,ęz pry7,mat międzynaroclowej rł,spółpracy i wielokulturowej obsacly, a propago\!,ana
jest poprzez użycie rozmaitych tekstórł,. Zróclła i punkr1, odniesienia są, co prawda eklektyczne i dostępne, ale ich korzenie
tk$rią w japońskich warunkach i tradycji,
Teksty Suzr-rkiego oraz jego prakqka stano§,ią nię(ltcniony
rr,kłacl l roz§\.ói interkulturaliznru - pola teoretvcznegcl, które
zejmuje jedno z ce ntralnych mie'sc w }C(-n iecznej rnyśli teatralnej. Jego poglądv zaraczają szerokie kręgi w zachodninr systellrie akadenickim oraz u, sferach osób prtlfesjonalnie zrł,iązanl-ch z teatren, nie tylko clzięki namacalnemu wplyu.ou,i, iaki
rrl.q,iera jego praktvka, ale rónnież popr7,ęz szereg pltań na
terlat interkulturalizmu za\ł,aff\,ch w jego pisnrach. X,lirno że
Suzl.rki rozpoczl,nał sn,ą karierę teatralną jako rezyser japońskiegcl unclergroundu, dziś- gclv dztała na wielu poziornach
i v.rozmai§.ch przestrzeniach - rł_vdaje się, że nie plzynalezv
całkorł,icie ani clo kultury Zaclroclu, ani do kultury azjatyckiej,
Suzuki przyznał. źe n,e §,czesnym okresie duż,v n,płpv w1.
warł na niego surrealizm, który pojan,ił się w Japonii na fali
popularności egzvstencjaiizn-ru, niejako na plecacl,i teatru absurdu. Jako prąd artystu-czn,v. surrealizm zaproponował techniki wpĘ"ovalące na strukturę dzieła. takie jak collage, zaburzenie porządklr czy absurd, które nlożna brło u, sposób bez-

]ośreclni §f,kolzlstać \Ą. teatrze. Nlogłv one zostać uzlte w trak,
.,re prrib oraz u. przeclstanieniu, rv celu zainic,iorł.ania procc\Ll samorealizacii aktrlra. Zanim rezyser zebrał plon łięclący
rezultatem n spółprac,v z Shiraishi i rozn,inął rnetocl1, treningos,e majace z,a zadanię clotalcie clo t\\.óIczei i anru.1.,n.,ln.1 )yrviołorvościrł, aktorze, stoso$.ał stvli.styczne l filozc..ficz,ne rclzn,ilizania żapropono§:ane pf7,ęz surrealizm, orn,icraj:lc za ich
polllocą aktorćlu, na samych siebie i na n.idzólr,. W
Japonii lat
sześćdziesiąt,vi:h egzvstencjaliznr, surrealizm i fenominologia
_tprarł,iły. ze Suzuki skupił się rł,rł-iększl.n-r sbpnill nu ,,1.ku1l..1\\.c)l w-l,1tz

z przvnależ,nvnl

rnrr dośw,iaclczeniem, niz

nl

r.i.spói-

pracy z dramaturgiem, clokonr_rj4cvnl mediatyzacji rzecz\,\listościi wprolł.aclzającl,,rn dystans (chotb1, nien.ielki_) rnięclzv ek-

tot,a a

wiclza. \Wlsr_lnięcie nłkonlrł,cy na piem,szv plari cio-

prou.aclziło clo zeru,ania reżyset.a z Bestsuyaku n. sierlxiu 1969
Loku..Odtąd Suzuki przyjął na sicbic rolę arttora. Jlrl.ii niałllv
1lr,ć aktor i jego clziałania po osrł.oiloclzeniLl gtl z noc]c]tt
teltrLr sliilrgeki i pcl ochzuceniu brzenllenia. jakint jest koniet.znośclinterpretacIi telrstu?
Ocą,T!.isWm ptlnktern r.rljściabyĘ techniki aktorskie nal. kabuki i innr.-ch itlrnr teatrainyc}r, W jeclnynr z tr..rr,,iaclóu. Srrztrki
§,Vrażił dominujące n, latach sieclendziesi4tl.ch zainteresilrr.a
nie : .,N,11_1si istnieć nretoc]a Llnlożli\viająca ptlgodzenie traclycvjnej
śrł,iaciclnlości
z no§.ocżesn\-nli

przr.znlczrjcnilnri'

t

.

Stw,ier.clze-

nie t() stanotrrib oclbicie bardziei ger-reralnl.tll japońskiclr aspiracji, bv nchlonącl to, co no§re, nic odbierając piz\ tvm o.artościtenlu, co stare, Grvaltorł,na tr.ansforrrracja spclłec-zna. jake

clokonała się rł,_|aponii, spran,ila, że obycln.a śrł,ian,istnieh.ollok
sicbie (poclzial na nieśi lniasto to naiwvraźniejszl, przr,-kłacl),
clroć stopnion,o róznice nięclzy nitni star,vały łę coraz rnniej
nicloczne. Janres Branclon zatlri..aą,ł, ze ,.Siuuki nljaśnia, iz
zlrón,no jego praca jak i kalluki opierlją się na fizyczności drkl

pón, japońskich (zakorzenione \to|\., trgJęte kolrnl, stąpanie)''1',
\\lie;skie środon,isko.ocinlllrzionc pr.zeŹ §uztrkic.l } w Togx. nio
sło ze sob4 nie Ę,lko odnienne możli§lości organizaq,,1ne, eko

ncxniczne i przestrzenne, Zanikający tvp fiz,vcznościnrieszkańccirr.nsi stanoulil nanlacaln\, łącznik z clzialaniami aktorów.
, Strzuki por,ł-rócił clo pisn-r N{ottlki,vcl Zeamiego, jeclnego z za
lozl.cieli nó. Zcami ( ] 363-11/13) uclokulnentowal ipostrzcżenill
i praktykę su,oją i snego rljca, Kivcltsugu Kanaml
tr:l:-r:Słl.
w tl,xktatach, które nr.vu.arły głęboki rł.pł,r,ll.nie tylko na japori,
skici-r m.órcón. tearelnych, ale takze ni europelskicl.r lrtysitlrr.,
rakidl jak Eugenio Barba cz1, Jerzv Grrlton,ski. Zcarni cłlkoneł
kategory.zacii zasac], clo ktciryclr nalezą Tajennicze Pickno
(rilgen) i Kn iat (]ranali), a takźe ptljęć
balclziej praglnr§-cznlcll,

zniązanych z .,oc]czv§.n,anienl r.c:rkcji ptIhJiczllt,śei.'.
Jego cizielo stanowi nie tylko źródłcl bezcennrłl,, inf,r.,,.,o.ji histoncz-

nl'ch. aie iest lr', stxnie dostarczyć nciąz z1,1y6| instrLrkcli ńv,-

niez rł,sptiłczesnetnu aktororvi, Pisrna Zeaniiego ofaz teetr na)
(któn znany ,est po plostLl jlko ,.sztukl choclzenia'') statlrlrr..jlr.
dla Suzukiego kclnkretną technicznl i ltrtystr..czn4 a]ternanrr.-ć

J]l

sn lrI shingcki,

Kablrki i nó prĄ.n,ioclłv Suzukiego clo stbrnulorr,ania ak-

rtlrskiej .,granratvki stóp", znanej jako ..metocia Srrzukicgcl''. która

opartl została na źróclłach hiskln-czrrl.ch i arĘ.stycznych rlraz

-

arclralcznych i antrtlpcllrlgiczny6fi.
-_,rr. nrniejszvnl stopniu
T|eIY,Zt.v clf ActingSuzltkinskazuje na prar,rrclÓpoÓLlne
po,

\chodzenie

stąpanix. stanoniącego centralny skłaónik
1ego irc

ningrr. \Vierzono clan niej, że stąpanie rł, staroż\,tnych rvtlrałach
kagura, a także lve nczesn1 ch ianerclr i llltrzl.ce shinioistł.cz,

nci łz kton t ll n 1lonil:r :ię sztukl leJtrll $
.l:Ip,,rrii l 11spgkaj:lln
clusze zmarłych. Syrnboiiczne rrichy tego t},pLl, które nlożna
oclnaleźćs.nó i w kabuki, a takze o,pr..1: chłopów n, górach. został1, skonclensowane lrl treningu Sr_rzukiego. Ekspio
xttliąc ślad,v histon,czne , t§.orca zręczl]ic pugotlził ,.tfactvcilną
świadomość"z no\vocżesną nrazlirł,ością.Kolzystal4c z llrekfory, mozna by powieclziecj, że w wieiu jego spektaklach
Beckett zdaje się tańczyć ze boginią shinto, Ama-ńo Uzumeno Nlikoto, na przewr,ócontj c1o gon, dncln krJzi, co stano\\rl

wo postm ode misry*czne poĘczen
dza, żę Suzuki w swych ćwiczeniach
syntezy sposobór,r. n\.ślenia,
. Zu,rot §I stlonę n si nastąpił po plętnastu latach pr.,c , r, .
kio. Przeprori.,aclzka do Tuga spowndtls.lnlt ll1,ł:l przede rvszr:t
kinr n zglęclarni ekonornicznynli i trucinościami rł-l nik.r jqc1 nll
z prorvadzenia niesubsl,cliorł.anej działalnościrv mieście.Zespołorlr takim, jak l,{ał1, Teatr \\'aseda cą, SCOT, uclaliało sie
funkcjonon lrć prz,y l.:larclzo malvm buclźecje. Pociobnic jak bvło
lo § § \'JrJ(lkLl ,llingcki. tc.lrl \tlZLlk]('gn clPicr:tl się nJ \\ \pJI.
ciu przez ind).niclualnyclr ofiaroclan,ców i osobistvch \i1rrze_
czeniach członkón. grupv. W Japonii prarł,ie nie istniała i rll.ciaz
nie istnieie stała ptlmoc Państ\ł-x dla grLrp eksperymentalnvcll,
takicir jak zespól Suztlkiego. Najlepiej znaną formą patronatu
jest bardzo selektvrł.ne sl]unsl )ro§-ilnic clzilLirin,,sci przez kor
por.lcje .Strategia prżyn()sz4cll reclukcję kosztón, cz1. zaclręcajaca lclkalne ntaclze clo rł,\4ozenia pienięclzy (na przl:kłacl pizeniesienie sie n- gón,) okazuje się rl, tej sr,tuacji nłaścirr-a.a br,ć
ty po

l

l1,

,,t

c it,lt

I1.1,

ze spclsobórr- ptcllllt.lcli i zciolx,cia śroc]kćxl-ll:lDr()n,aclzenie slasnej pfxc\ lt\r Ilclcl]tl n .,,-,i.
1*1 ,l,r ar.enre nie,
clzr-naroclorle1 lub s,rlnlltci-i tistin,a11-1. rr-zbudzaillc n.lll s.ull\lI
./:Iin|(rr\o§ ln]§I,..l.]i./Il,..iln\3i,.\r\]ltllqj n]llrtirllf\ltr,uol..
Suzuki pcl rez picni.szl zorqltnjzorr-ll _\IiccizvrLrroclorir Festin':tl s Tog.L n ltlA_] l,,,kL,, lI,zc.1,1cnzir-ric l,,.zrl,k, z.|Llllr],,
uznanie na ślviecie i prztczl-nikl ile cio uzl-skanil 1, ,[1]11ę9,,
i krajorr.ego wsparcia. Festiwal utfzi.-tr]tri.ał'sie rr- Dodobnr.ll
k:zt:rlcic tlo r,,ku 1OOO ff1 i pienrrzrIn Ic.li§]l(ll] i(Jlr:lln\ln
§,Japonii i - poniervaz nie nliał popl-zccinikćllv
- 1lozostlłri.rł
celorł,cl nałą imprezą. Europejskie festin.ale, na przi.klacl Teatr
Narocićln. u. Nan§l, rł. który.nr Srizuki bral uclział u. latach sieclenldziesią§,ch. cżęsto Sościłypclnacl sześc.dziesiąt grup, Ta liczba
z-nl,cznie jednak przekraczeła l-nclżliwości Toga, Suzuki zapraszał clo swego ,.donlt" ,.przl,jaciół i luclzi o pociobnych zainteresorvaniach". Jak lnożna się dorn,vślić. rł. odległvm miejscti, takim iak Toga. festir.ł,ai zaistniał przecle nszlstkirl clzięki ciekan,ościjcgcl irł,ćlrcy olaz pra5lnieniu. l)v st\\.olżyć sieć zaprzvlaźnionych grup, nie zaśz chęci osi4gnięcia kornerc1,1negó sŃcesu. Przedsięu-zięcie b r_rrnozlirł,ito takze rcalizację rozmaitl,dr
n'spólnvcir prcllektórv. Na przvkłacl n 198,i roklt llten.ski rezr,serJonas.iurasas został żaprosz()ny clo uryreżyseror,vanla TrzeĆh
sió.sł,Czechon a specjalnie na festi*,al.
,,Przi.jaciółlni" okazall się członkorr.ie uznan1,1| nięcizynerodorłl-cl-r zespołów. \{,'śrotl gtnp przlleżrlzrjąt.r.eh clo Toga
z,nalłzŁ,v się llięclzy inn1,lrri: ..Glłrtlzjenice' . tcf,tr \{Jsilje\\.a
ofaz
brytllski Welfare Statc Internaticlnal. Oprócz zespclłórv i tn,órcórr, zagranicznych, Suzuki gościłtakze japoriskicl.r art\istó$i, nx
przrlklacl chtlreografa i tancerza Sabtlro Teshigar.r.ara, rcżl.sera
_|eclnr-rlr

i iutorii Shrrii Tera,varna ofaż grupę perkusl,jn4 Koclo, której beb-

nienie rozlegalo się ul dolinach rzeki Toga, .I.a lista robi n,razcnie, szczególnie jeśli pamiętać, że impreza oclblłl.ała się rr.ocldalonej lnałej rł,losce. Artvstórłl przyciągalcl nie t1.lko nazrr-i
.ko \trzukic8o. alc t:ikzc nleznr kl:r pzcslt.zr.n.
Jlolll,IS.t1.1r.,
u, koncentracji. Sale nlogl1, zostać przebr:dorr,,ane i clclstosrln-lne clo potrzeb afi}.sl\.cznvch. Slloboc]a rł.vnikała z nieobecntlśCijednego tenlatll ofilz braku cli.ręfryt, .sp<lnsorórł. ..,
1.,n
st\towego nlecenas1, Całośćpl-zedsięu,ziecilr uzlleznicxr:r ńrl:i,
tu Pr.rndl ,ltI qsllrci:t 1lrclckltln fo1 :lnllt iriintk' l,_:.
mim() to festir,r,al pozostaw-ał oclblciern clsollis§-ct Drclc]c:].
Suzukiego.
Osobv nastaw-ione sceptycznie clo festin-alu (r iltkzt :_- ,..-l,,
kono sliln prże7,otn\ Stlzuki) bl4\,,zaskoczone 1iczl-._. ,,_ .._.
ności,kkila przyblła z cale1 Japonii i z rózrlr-cil :l: : : -, .. ..
n r pelllilrj:tt n itiorr lllę rr Tug,L do ns|:llnir,{ i
l.

l'nznil*lt,,llrvick:zlr,lrpllctlsictr,/ię(

l)Ic.l,..

l..

.
zakłlclnik:illlt T -.. .

stach, ponierv-az nidzorł,ie całr,-czas przebrrr lr]i

1.1

clali rł,iększośćprzeclstan.ień, B1.li
mowali to. co im Zaoferon ano, nic rr-r-llier:r ji z:i.

lUki(jolęn\.Tooql..lnicztni<nir\lcrn'.

]l],f )a

.

.:..:.,_.,

:
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wal odblv,,ał się w atmosferze świętai toczył się we własnym
rytmie. Przestrzenie teatralne mogĘ więc na pewien czas zmienić się w mieisca ,,publiczne" i ,,otwafte" - według szerokiej

definicli Srrzukiego.
Japoński Ośrodek Teatralnv (JPAC) został założony w 7982
roku i jego głównym zadaniem było organizowanie dorocznego festiwalu. Suzuki został jego przewodniczącym, a Ikuko Saito seketarzem generalny-m. JPAC - skupiając się przede wszystkim na produkcji i zdobi,,waniu środków - nadał formalne ramy
prary, którą nvkonpvał do tei pory MaĘ Teatr Vaseda, Oficjalnie JPAC jest publiczną organizacją Ępu non-profit, które1 podsiawov,n-mi ce}ami byĘ: realizacja festiwalu w Toga, produkcja
przedstawień, prowadzenie warsztatów, organizowanie konferencji i stworzenie biblioteki teatralnei. Tylko dwa ostatnle zadanta zostaĘ wykonane wbardzo ograniczonym zakresie, pozostałe cele udało się ztealizować w pełni. Jako osoba z zewą-lz,lĆróru ffiaŁa możliwośćuczestniczenia w festiwalu w Toga
zarówno jako wykonawca, jak twidz, czuję się uprawniony do
wydania oceny, że pod wzgiędem organizacyjnym praca Suzukiego funkcjonuje znakomicie i przebiega bez zal<łóceń.
Poczynania te nie ograniczyły się tylko do Toga. Reżyser
zaangażował się bowiem w organizację kilku innych festiwali.
§r 1988 roku oblął stanowlsko dyrektora artystycznego biennale Mitsui w Tokio. W 1,999 roku sprowadził do Shizuoka II
O1impiadę Teatralną odblmraiącą się pod hasłem ,,Przękracza-

jąc milenium". Międzynarodowe przedsięwzięcie powołane
zostało, by promować współczesne interpretacje staroży,tnych
greckich dramatów i klasycznych tekstów, a dzięki nim - by
odnowić teatr. Obok Suzukiego w komitecie organizrcyjnym
zasiadają między innymi: grecki reżyser Theodoros Terzopoulos, Jurij Lubimow i Robert 'Wilson17. DziałalnośćO1impiady
Teatralnej została zainaugurowana w Delfach w 1995 roku.
Druga edycja odbyła się w Shizuoka, gdzie skala działań oraz
liczba gościmogĘ być znacznie większe niż w Toga. OlimpiadaTeatralna przyczyniŁa się do powstania w Shizuoka dorocznego'§Viosennego Festiwaiu Sztuki. Przedsięwzięcia tego typu
(.a
iest ich znacznie więcej, na przykład Polski Festiwal w Mito
s\- 1993 roku) doprowadziĘ do 1ikwidacji festiwalu w Toga,
kórego ostatnia edycja odbyła się w 1999 roku. Trzeba jednak
panriętać, ze wszystkie te wydarzenia skorzystaĘ z feputacji,
jaka cieszvŁa się pierwsza impreza, otaz z jej kontaktów. Czasami poka4-n-ano na\ł,et te same przedstawienia w kilku miejscach i dzielono koszty.
Tak ir-ielka rozpiętośćdztaŁań wymaga poważnego wsparcia
adnrinistracrinego. kóre rozkłada się pomiędzy SCOT,JPAC oraz
SPAC t Shizuoka Performing

łts Centre,

Ośrodek Teatralny w Shi-

zuoka). Ńerorr-nikiem af\-snlczil:m s,.szystkich wymienionych
ir§Ętucii jest Suzuki. Prorvadzil (i rr-u.iększości wypadków za.WałoĄ1) nastepujace organizaqe: \lo]na Scena Uniwers),tetu
seda, Wo}na Scena. ,\lah- Teatr \Yaseda. SCOT, JPAC, Zespół
Aktorski Nlito oraz - osutaio - Ośrodek Teatralnv w Shizuoka.
Ze stałą grupą SPAC Suzuki pracuje obecnie najczęściej.Duża
liczba członków, n s4,stkich działaiąo ch rórr-nolegle grup zmusza do przestrzegania ścisłegolezimu. Sanr zespoł SCOT licłod trzydziestu do czterdżestu osób.
Trening - w którym członkon,ie uczestniczą
czątku - jest jednym ze sposobót, zjednoczenla

cji. \X/ trakcle ćwiczeń Suzuki przyjmuje rolę
nistIZx-sensei.Scrrseitorr'lćlrrtlrl.tlsIl4)i11Lll:i-i1...
§lI _ a tlltll slmym indr.lł,icluaint, - plze§'().ill1ł, Z_,,,n._,_ : _.
nic aktrlra w pfoces szkoleniolł, trrusi ]lt,c clłklln-itc, :-.l. ::::
może oclbyc' się bez rł,iec]zv reżvscra, Oclcianic i cir,_lcr-llLtn.L 1,1r

celen saml-n rł, sobie. ale pron,aclzić inlLja 1lclclrlilnie jak rv budd,vzlllie - do odkry-cia selneg() slebie i s.Lnlcll,c.Llrzacjl,.}3ez §,4tpienix inlra clvnlmikll i inrre rehcje kolrrpliliorral,vll1,spełr-rienie tlch icleałón,. Poza saią ćniczeń i próll Sr_rzuki
tlaktrrle sv\flcil §\,konalcórl, z cluźo liiększlnl polliaźanierl.
Xlin-ro to cl,vscyplrnlL. poclclanic się rł4aclzv allsolutnej oraz pokor:l ):l 1.15:l(I:ll)]i ll zęrr,,tlnillli,
są jcclnak
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Flkt. iz Suzuki nazwał ToglL .,clot-tletn" śrł,iadczyćl]lozc. żt
jcgcl zcspól stanorvi rodzlnę rł.pisując się tvm sem\Ąn \\, poil,szechnr, tttoc]e1 hierarchicznv japtlńskich grup społeczn1.6| i x1nsn,czn.vch, Na kartaci-t T]se Wayol Actulg (rv rozdziale House
lncl Fanil,v), Suzuki analizr-rje truclności zv,iązane z istnicniem
kolektr,rł,u orlrz svstenlem ielrrotcl. Svsteln ..rodzinny" iemotcl.
który rnożna nciąz spotkać w teatlze na) ofaz u, innvtli sztl_tkach tradl cyinvcl. . znajcluje sn,e clparcie rr, .,c]otl-itl''. na któregcl
czele skli tllistrz. Irrzekazuje orr urniej9inoŚci olaz autolfiet sv
r-rolvi lub innen,tu następc\-(rrristrz i jego spadkobiclcJ nie lllllsz:1 b,vć pclłączeni v.ięzanri krs,i), któryln jcst zrvykle ,.tllniejrzlmistrz", posiacla jącl, n,łasn,vch ttczniór,r,. Dzięki ó-skrcrji. sLlron ościi lojalności ten patrylncxlialnv nroc]el istnieje n, rmte; n-iętcj

niezrrieniclnej fbrrrric ocl \lII rr.ieku, Zespoly prolvadzclne przcz
Suzukiegci nie stosrrją jednak n,szystkiclr reguł slstemu iemoto
- przejęły tr,lko niektćlre zasaclv. r, tt,tn role Suzukiego jako
nistrzx ()rez nacisk na dl scvplirrę i lojalność.
Zrozt_tmienie zasacl funkcjontlrvani1 grtl1-1v zari,dzięcza Si-tz1_1ki rc;zległenlu dośrłirclczeniuosobistenllt orez ciągltnl ztntlrnotłl zachoc]zącrrrr lv zespołlLch. ktćlrc prou,aclził clc1 trlomentu.
gclr,, jlko stuclent został 1lrzcrrrlclniczacvtrr \ritllnej Sceny LTni
\\jefsvtetLl \\rasccla, L,zriejc olr !łfllpę zil sedno srł,ei ciziałllności:

Jeśliktośzaprtałlli-. na jakiclr pclclstlnach

lltl,rrrcltln,arr1, jcst

teatr, oclporr-icdź 1lllałlr następuiąca: rrie jest to tekst clfenle§czn,v ani aktor na scenie, ale rllsiłek jeclnostck, łly strł,orzvc'

gnlpę, \\i której rlbclu.illzltj4 reguiv tlstilt]O\\iune nJ
perr.ien clzas (,,.). Stosując się clo tvcll rcgLń. osolla staie się
indrm,iclLralnością"l',..Inclrłr,ich.talnośc'", tak jak rozuntie ją Suzuki, to faczej ertvsta, nie zaśistota społeczna. Przelllrvanle
lł,Toga plzez k]lka nliesiccly u, rokLt i udzial n, lnięclzr-narodo
nłclr tournćes skladają się na osrlbiste rrrynagltnia sta§liilne
czklnkolll grupt . którzy często pozosta ją z, dlt|a oc1 cklnlri plzez
clłr:gi clkrcs czesrr, Nieclogoclnoścj tegcl rodzaju są typo§,e clia
n.ielu teetrón, jcclrrak lł, §rn ntpadklr żostxh zn ję[57onc pl,ZL]Z
przeplon aclzkę clo'l'oga..Jeclną z cech zespołóu, Suzukicgo (ceclrą. któri1 tllożna oclnaieźt'lł, innt:cl-i japoriskiclr tlrgar.izacjach)
jest pienrlszcrist\\.o przyzn2l\\,ane grupie. §, kt(irej jeclnostkl musi
zest:lpić l,nlasne pragnienia zbitlrorłrynri. Za irol-1ię losu ,"irrrżr
Srrzuki fakt, ze t1-lko plzez \ll1llougrallirzct-tic i lrcrs, nalna sublirrrację osoba nroże zrealizorr.ać siebie, Postln.a te nie stano$Ii
oclrzucenia inch.rł,iclualiznti, ale rtiżni się zaslclniczcl cld sposo
fil<c_vjna

br,r n,ir,ślenia lr-rc]zi

Zechoclu.

Koupliklcje zrviazane z zycietrr rl, grupic oraz

kt,eatylł,nośc'

s4 tematalni przedstarłteń Suzuklego. o cz}rlrt przckt,,rlttjc nlstę})Lliąc\r frlLgtnent z pfogranlu The 7ale rlf lear. ..\,sz,vstkie zespoly opierają się na zasaclzie ql,kluczc,nia i clvnanrice saclonasoclriznru. \\,' kaźciej grtrpie jeclnclstki rrlzp,vclują się lo]<cialni.
torująr: sobic clrogę na SZCZ\t. a inlli s.l ]-ltlrllż.trll i llirzczeni, Nte
lnclźcnl.y z\.ć bez grup,yl ale życie u, niei iest niebczpieczne. Tekst
Szekspira zgłellia clialektlkę tttcln, )żll( )\(i ż\-( jil sltt-llctni.l i trudl,tośt.l zri i:}zlnt.clr z zyctenr g, grupie", Niezllcżnie oc1 tego, cz1,
ten punkt n-iclzenia (z przl,,należnvn l}lll pes\łnizmcm i kiopotllrvlr elicelltacją przcmoc\1 zr-rajcluje popal,cle i niezaleznic oci
s\ ]:til]cji lv gruplch Suzuki. tnrirca nic pozostaje gluchv rTa tc
;li,:,,l11ctl,1l , _]rsr-ril

określtrł.-szl. stantlrł,isko.

5ną clzialalnclścią ar-

rrlzu.iilzaĆ zaglclkę z nilni zn.i4zat]ll - ll]illl(
- ]],._ .1)tllirrr-nlt ostlbistc rcllrcjc,Jego ekttlrzl,nie vr,clajl *ię
_-..-., ,r:,.l l z r,]lct,ill pot§,iclc]Zilią skrlę rł,spólnego Rl,zn-:rtri:t,
:, . : , :,:,_ll .,.i.l:Llo SLrzLrlii kilkaclziesiat ht ż-l,cil. br- osi4gn4ć
_:- _,,_.,, \_l-:,',l,zi srrrsi człrlnkon,ie zcspołu oclcszli, 11- ptla/j-Li1 prr.llll-rje
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,,. ,,] .. _,-.zctiic i]il !1Ó,,r r,Lr i1-1 rspcktĆlrrl)l,llcv tc)..,]_..i!-, .) _1.1):k, ],,\t irh,-Ltzll:i,-ztlc. u,r,lrnia sie

z nlcgrl

!,,L]l_).!l, ]], .-, ..i

l li. i.L l]', r'-\ >a:lZli]C ll:t przr'llier.i1:1tt- lllL
silc ittttt,ll:LclL,ll.titz]]-..L-:.-)a,- .Tc;. l.r:_-.,l-. si,1.1clrjl sre nl podlrjż. ktr'lrll je,\t lci-1.ji)cill l]lci.::r-l r:l,,ii ,i,,1li111 ri końcl.t XX
n,ieklt. Tr,:rslr til 1lilz1l:1l,Zi)ll:1 l|]:i:lłii i]l,ziz tlilclrr lljenil. któl,e
skłedaj4 sle nlt skonlpLikcllr-ltnr-, c]l,.le ur,

itticztlnr niezrrlkhnl

sllkcesem dorobek Suzukiego, Najpran,dopodobnrej nltril:ij:ii.i
się globalizacja i interkulturalizltr jeszcze barclziej pogl}ur§ Jją
n zajetnne relacje. zlt,tuszając kry.tvkón, piszącvch o jego teatrze
clo li..zmożonego vul,siłku.

1
I'trlllikulenr1, przeredagon ene wprorł,aclzenie do ksilzki Paula
AI|ńne Tbe Afi clJ'Stillness. 7hdashi Sltzt.Lki's Theatre Practice, bęclącej pienł,sz4 :inglojęzl,czną rnonogtafią textrll tego rcżl,scrl.
Publikacja ta uklże się nlkłacienr nrydalvnictrł,,.r Nletlrucn 2i lutego 2002 roktr. §(/ kolejnyclr rozdziałach autor skupia się nl prze
stfzeni textrxlnej, rnetoclzie treningoł,ej Suzukiego, jegcl przcdstx\vieniźlch, obecnl,ch r,r,spółpracou,,nikach i pozr,cji rł,c rł,spółcze
sn.Vm teetfzc. Skłaclallv serdeczne poclziękon,ania Atttolorvi i \Wdrrłnictnł_r zttzgoclę na opublikolł,anie tego przckładLl. [Prz_vp, red.1
)
Prz,ęz, ci,łło ut-tlysł rclzumietn zintegfo§,xni1 intiastrlrkturę psr,
chofizvczną. będącl1 plzeclnrioten bxdeń \\,ielŁl t§,ófc(i§- rrl.]tocl treningoqvclr. przecle \\,sz\-stkl1l1 Kon§tlntin] Stlnisłls skiego
i .,]elzcgn CroIorr skicgo,
3 \l[orr.a o Afi Torł,er N4ito i Slrlzrrolilr Peltorl-lring Alts Centlc,

lPrzyp. tlunr.J
' T, SuztLki Tbe V,ht_l łlJ'Actittg, trlns. J, Thonas Ritrler. Theltre
ComnLtnic]tions Grotrp, Nerł, \brk 1986.
; Prenoclcrnist\-czny ozn.lcz.1
- nr:rj.lc1- nriejscc przec1 rokicnl
1B6E i rcf'orrnl1 N,leiji, gdy Japonie otvi,orz\ła się na n,pllłłyzachodl"rie

.

Tertnin .,shingeki", ktćln należl, tłunracz\,ć jako ..norl,r, teatr",
nlo7,I1LIc7,J japoński s§,l tcltfaln}, imitLljący zachodnioeltropejski
"

rut,l1iznr.

- Srrzttki ll.vl

r-razr.ri.an1, .,japońskim

Grotonskim", co rri pew

n\.m stopniu uznrt.słln,jl. 1ak v,ielkitrr cieszy 5ię uznanietll. \\r 19]1
rokLl recenzorł-lł Tcltuctrds a Poor Tbeatre clle japońskitgu pisrrl:r,
\\'nl,padkrr tcj clrvójki istniej.l ocz\.\1,iste krlrehcje. jeśiichoclzi
o skupicnie slę ne clzilłani:rch fiz,vcznl,clr ektora. Nlieno. jekic z1skał Sltztrki, ujev,nia n.szekźe rr-ąską zrchclclnil perspcktrnę. któr4 japoński t,eźyser pl§§onlał poch,vazyć, Porół,nlnia telio tvptl są
bclnietl n-lvl4ce, Sł:zuki jest barclziej od Grotonskicgo zaintereso
rrant, achptacj11 tcksttl i t\\,orzenieln rozległego pola oclr,r,ołań kul,

trtrorł\,ch. Ich kontrktY n, latlch sleclellclziesiat.vclr w Europie
Zlchoclniej, v. Poiscc oraz pociczas krótkiej n,izlty Grotorvskiegcl
rv Nhłyrtr T'eatrzc \{'lrseda rł,Japonil n 1973 roku, nastąpił_v lł rno

tcatrcm. Tlnczasetn Suzuki konn-nucln,al srł,e poszukin,lnil n, obtębic szttrki teltrllnej,
t'
Pclstntodernism cłntlJcLpan.. eds. N,I. Nlivclshi, H. D. IIlrocltLirliln, tlrlkę l nitclritt Prc.\. ])LIrIlilIll ]O80 \. ] |8,
9 Crttrlę rł,r,pon-ieclź Sl.tztlkiego, 11,1,gł9sz<lną podczas rozmorvy l, lonclyńskitl Batll]cln (,entre pfz€pl,orleclzonej pl,zez Aclria,
nl Noblc'a w ralnrch lt-iieclzr-nerodclrr-ego festiivllLl Evenbcldr-'s
Shakespeele clnil 10 listtlplrc]a i99-i loktr. \\,rri,illcl nicptrłllikorvl
,]\,
Ir,/\IillJI]] Z:l §l:ttnrlll n,t,Jl,tnl, Il],
mencie, gcly

'elekt!a"

§19161115|1 zersl";tł z

:. _' . .

PaperCallueB:aa,.,:,].. ._:
.ttrtt nó,

ktorzr $}pnlp-..! ,\

:,,

.

Strzuki pracorvał częściej, zostilł uzn:tn\ z: ?,::.-, ]:.:_: :_-- ,
n,ojennego aktora nó i nacllno nru ryluł kultltrainegc, z.. .,-..
rodonego, Jest to najtvższy honor państ§,ovfi dostęprtl .LlT\.!]g
W rarnach II Olin.piach, Tcatralnej u, Shizuoka n, 1999 roku Suzu,
ki reż_vseron ał prze clstawienie nó pod Ę,tllłem Lło, n, którl rn nrstąpił Hicleo Kanzc.
l1
Nacisk Barb.v na rspekt biologiczny promuje analizę przecl
starł.ienia, która skupia się na Nm, co clzieje się. zanin wl,konawca
wr,,r,azi siebie (ale takżc \,-tvm sem!,m Czasie). Postawa, przcstl,zeń,
jaką zajnruje ciało, a ner.vet mimorł,olne ploces), fizjologiczne, takie
jak tętno, n-rają lvpłrłl, na komunikację, niezależnie ocl tego, co
nf,-konar,vca zlnlierzlt pokazać. Tvm ł,łaśniejest pleeksprcsl,vi,ność,
1]
.,Intrakulturon,Ośc'" - rv ten sposób ZnaWCe teatru ezjaą,-ckiego, J:Lmes Brandon, określiłnejrzenie rv rodzime źródłakulnlrcl
rł,e, Plrktr,ka ta jest chalxktelys§czna mieclzy innynri dla Strztrkie,
go. Por, J. l3r:rrrclol. Conte mpora Ę|, Japan.ese T]] eatre, Int ract Llttrrallsn ctlttl hterctihtrctlistłt *-,. T'be Dramaric Toucb cyf Difference,
ecls, E, Flscliel Lichte . J Ri]el,, \i, Gisscnrvchrel. Gunter \lrrr \icl,-

1rg. firllrngen
rj

l!!0,

Crt, za J, Brandon TrOillil/g at the \l cłseda Little Theatre- The

Dranil Rer-jerr" 19-E. r,o1. 22. s. 3+,
1'J, Brrnckln Tinte ttttd Trrttlittoll ttt ,lltlclertt
Jctpttnese T'beatre,
rrł.
,,Asian Theltre Journal" 19t5. t o1, 2, s,
1' Choclzi o cltrcholrą jlkrlśćobecnośc1. krórą clojrzlł.v u-r,koStLzttki ,llethod. ..The

narł,ca

noże osiągnąć clzięki praktl-ce i wejrzeniu n,siebie

r.'\\1eclług

,

nlitli Ane-no Uzutne-no r\iikoto (Niebiańskr Bvstra

zź1 polnocą tańce, obnażając się prz.v tvrn, chce skłonic'Śv,iecącą na Niebie. b,v opuściłajaskinię i plzyr.vróciła na świecie
jasność.L]r.r,aza się, że
złożon,lakcja stanovl.i początek teatrtr
i tańce \\,Japonii i t,skazule na regenefxc\jne i reproclrrkcrjne pochodzenie sztuki plzeclstarł.ień zakorzenionei w micie krercl,jnr-rlr,

Dziervczvna)

a

Por. B, Ortolent Tbe.|apanese TlsetLtre. Fronl Sbanlani.stic RitLł.ll k)
Contem\orlĄ, Pltu,ctlistlt. Pt,inceton University Press, Princeton.
New,Terse,v 1995.

1'Inni członkorvie komitetu to: Nufix Espert (Hiszpania), Alrtunes Filho (Braz_vlla), Jurgen Flimn (Niemcy), Ton,v iJarrison
(\(ielka Br\txnix), Georges Lal,auciant (}'rancja), \fftole So!,inkl
(Nigeria) ofaz honotowv człcinek za}ożlciel Heiner N,Il-iller (Nien,lTeatrllnej mieścisię w Atenaclr. llitrro
ezlatvckie znajcltrje się n, Sirlzuoka, TII Olirnpilda Teatralna odbl.
la się rv N,Ioskn,ie n, clniach 21 kwietnie-29 czel§.ca 2001 roku,
Suzuki lr,},stlnlii na nicj Króla Edr-pa Sofoklcsa zrealizolł,anego
lł,rlz z zespołern SPAC.
l')
Eltgeki ttl tL:cl nani ka (Co to.1est teatr?), rękst niepublikon ac1.). Głórł.ne birrro Olimpiacl.v

nv §-§..efsji angielskiej, tłilmaczcnie Kameron Steele i inni, Tn,r
nami Shcxen. Tok1,9 1933, llt,ak nuttleracji stron,
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