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Két fesztivál Belgrádban

Jegyzetek néhány előadás kapcsán

Most ősszel tizennyolcadszor rendezték
meg a belgrádi nemzetközi színházi feszti-
vált, vagy ahogy nálunk is gyakran hasz-
nált rövidítése szerint emlegetni szoktuk, a
BITEF-et, amelynek jellegéről,
funkciójáról, sőt puszta létjogosultságáról
is az utóbbi időben egyre több vita folyik.
Ez alkalommal azonban a BITEF-nek
riválisa is támadt, az úgynevezett
GODOFEST, amelyet Beckett Godot-ja
nyomán kereszteltek el, s így a szerb
nyelvben szokásos fonetikus át-írásból
visszaidomítva e kifejezést a mi
ortográfiánkhoz, talán Godot fesztiválnak
kellene mondanunk. A BITEF művészeti
vezetői, Mira Trajlovic és Jovan Cirilov
közel két évtizede azt tűzték ki célul, hogy
a világszínház új törekvéseit elvigyék
Belgrádba, ma is töretlenül ezen
fáradoznak, csak mind szűkösebb anyagi
keretek között. A GODOFEST létrehívása
a jugoszláv színházi élet fene-gyereke, a
nálunk még kevéssé ismert Ljubisa Ristié
nevéhez fűződik. Ristié nemcsak arra jött
rá, hogy a Beckett-drámát, melyet a
politikai szenvedélyességtől átfűtött
belgrádi szellemi élet már rég
anakronisztikusnak könyvelt el apolitikus
és metafizikus szemlélete miatt, hogyan
lehet mai aktuális színházként itt,
Belgrádban új életre kelteni, hanem hitt is
annyira a maga vállalkozásában,

s mint kiderült, nem alaptalanul, hogy a
Godot-ra várva bemutatóját mintegy több
hónapos „magánfesztiválja" emblémájává
tette. Meglepő fordulat az élet-
idegenséggel, irracionalizmussal és ehhez
hasonlókkal gyanúsított Nobel-díjas író
színházi pályafutásában: műve különösebb
ellenállás nélkül elvegyült a belgrádi utca
szellemi forgatagában. De mielőtt a
Ristié-féle vállalkozásról bővebben szól-
nék, szenteljünk még némi figyelmet a
válságos időket élő BITEF-nek.

Kezdetben volt Grotowski

Aligha véletlen, hogy Jovan Cirilov, aki
ötvenedik életévén túl is a belgrádi fesz-
tivál egyik legmozgékonyabb és legfris-
sebb embere, a Knjizevne Novine című
rangos kulturális hetilapban kolumnás
értekezést írt a BITEF tizennyolc évad-
járól. Cirilov írása, mely minden vissza-
fogottsága és tényszerűsége mellett ma-
gától értetődően elkötelezett vallomás, sőt
védőbeszéd a BITEF mellett, ezt a címet
viseli: Kezdetben volt Grotowski. A cím
elsődlegesen arra utal, hogy a most
elbeszélt két anekdota szerint Cirilov első
két „kemény" szervezői feladata, amellyel
Mira Trajlovié, az Atelje 212 Színház
igazgatója 1967 áprilisában meg-bízta,
Grotowski és a Living Theatre
„felkutatása" volt; ám e cím jelképes is,
akárcsak maga a tény, hogy a Grotowski-
színház és a Living valóban ott volt
Belgrádban 1967 őszén, a BITEF első
évadján. Cirilov, aki ezt megelőzőleg a
Jugoszláv Drámai Színházban dolgozott
asszisztensként, dramaturgként, végül
művészeti vezetőként, úgy emlékszik
vissza, hogy a hatvanas évek Belgrádjában
Mira Trajlovié irodája, az Atelje 212

igazgatói szobája a jugoszláv főváros
szellemi életének sajátos központja volt,
ahol a legkülönbözőbb művészeti ágak
képviselői, az új áramlatokra fogékony
szellemi réteg legérdekesebb egyéniségei
adtak egymásnak randevút: itt született
meg a BITEF eszméje, amely aztán a
gyakorlatban azt jelentette, hogy a világ-
színház bemutatóiból - az ő szavaival élve
- „elhoztuk Belgrádba mindazt, amit a
legjobbnak tartunk, ami születő-félben
van, amiben hiszünk, ami idegesíti a
barátainkat is, az ellenfeleinket is, amit
szeretnek a modernek, és gyűlölnek a
konzervatívok, vagy néha épp fordítva..."

A BITEF tizennyolc évadja összesen
kettőszázhatvanöt előadást jelentett, a
közönség és a ,kritika részéről sok értet-
lenségre lelt; Cirilov ez ügyben is érzék-
letes anekdotákat tud mesélni: Grotow-
skiék fellépése után a nézők közül többen
kikérték maguknak, hogy „ne nézzék
hülyének" őket, és a szó szoros értelmében
visszakövetelték a pénzüket, a Living
Theatre produkciója közben Petar Volk, a
jónevű kritikus előbb ideges
gesztikulálással próbálta visszaterelni
helyükre a színészeket, akik hagyomány-
törő és akkortájt provokatívnak ható
módon a közönség soraiba vegyültek,
majd tüntetően otthagyta az előadást. Egy
másik kritikus Nemesítetlen káosz címmel
számolt be a Living előadásától,
leszögezve, hogy „nem jó mindenáron a
ködbe menni". E mondatot Cirilov akár a
BITEF-bemutatók fogadtatásának
mottójaként is megtenné, bár hozzáfűzi,
hogy az értetlenek, akik az újat többnyi-re
zavarosnak ítélték, ma nosztalgikusan
számon kérik a fesztiválon a hajdani szel-
lemi izgalmakat. A BITEF-en valóban
átvonult két évtized színházi avantgarde-
jának egész karavánja, ám tagadhatatlan,
hogy időközben a színház világszerte
megváltozott. A hatvanas évek színházi
forradalmai után a hetvenes évek neo-
klasszicizmusa következett, s manapság
kevesebb színházi csodáról hallani, mint
az elmúlt évtizedekben. A BITEF mű-
vészeti vezetője mégis hisz a fesztivál
létjogosultságában, noha jól tudja, hogy a
BITEF „az nem lehet, ami volt, de lehet
olyasmi, amire majd nosztalgiával
emlékeznek vissza".

Cirilov cikke szemérmesen hallgat a
BITEF anyagi gondjairól, ám egy másik
hetilap, a NIN a mostani fesztivál első
napjaiban megdöbbentő adatokat hozott
nyilvánosságra. Amikor e nemzetközi
színházi seregszemlét létrehívták, Belg-

Gogol Kártyások című darabja a Cinoherní klub előadásában



rád egyáltalán nem volt fesztiválváros. Ma
filmfesztiválnak, zenei fesztiválnak,
gyermekfesztiválnak s egy sor olyan, ha-
sonló jellegű rendezvénynek ad otthont,
amelyeknek már nem sok köze van a
művészethez. Mindezen fesztiválok közt a
BITEF a legszegényebb. Jellemző adat,
hogy a Jugoszláv Drámai Színház
legfrissebb bemutatója, Exupéry A kis
hercegének Carlos Medina által rendezett
változata több pénzt emésztett fel, mint
amennyi a mostani BITEF összes dotá-
ciója (öt és fél millió dinár). Milan Zmu-
kié, fesztivál főszervezője elárulja, hogy
sokan szerették volna a BITEF-en Lindsay
Kemp Az a bolond Nyizsinszkij című
produkcióját látni, de ez kereken
hétmillióba (!) került volna, a kölniek
ugyancsak költséges Faust-előadását vi-
szont úgy sikerült elhozni, hogy a ven-
dégjáték egész finansziális gondját az
NSZK kormánya vállalta. A BITEF-re
meghívott együttesek egyébként többnyire
saját hazájuk költségére teszik meg az utat,
amerikai, afrikai vagy japán együttes
leginkább európai turnéja része-ként vesz
részt a fesztiválon, s az általános gazdasági
recessziót jelzi, hogy ez-úttal csaknem
minden együttes repülő-gép helyett
autóbusszal érkezett Belgrádba. Minket,
magyarokat is érzékenyen érintett e nehéz
pénzügyi helyzet: a BITEF-vezetés az
anyagi problémákra hivatkozva vonta
vissza a viszonylag költséges miskolci Peer
Gynt meghívását is.

És mégis, kevés fesztivál van ma
Európában, melyről elmondható, hogy a
belgrádihoz hasonló erkölcsi és művészi
ranggal rendelkezik, hogy az egyes
színházak vagy az egyes produkciók szá-
mára valóban „vízumot" jelent a nem-
zetközi elismerés felé. Ljubisa Ristié, a
GODOFEST életre hívója - a saját fesz-
tiváljáról adott interjú keretén belül -
ugyancsak szenvedélyesen védelmébe ve-
szi a BITEF-et, melynek sokrétű jelen-
tőségével szerinte kevesen vannak tisz-
tában, s megállapítja: „Ha az új jugoszláv
színház és az új magyar színház a BITEF-
en iskolázódott, s ez tény, akkor ez épp
elég ok arra, hogy a BITEF létezzen." E
szavakból kitűnik, hogy a Ristié-féle
fesztivál nem vetélytársa, sokkal inkább
„harcostársa" a BITEF-nek. A külső
szemlélő számára első pillantás-ra mégis
meghökkentő ellentmondás van a két
fesztivál között: míg a BITEF kellő
dotáció híján már-már vegetál, addig a
GODOFEST mindennemű anyagi
támogatás nélkül született meg, s anél

kül, hogy jottányit is engedne a
kommercialitás javára, el tudja tartani
magát. Ristic hisz benne, hogy a lényeges
kérdésekről szóló, „unalmas és nehéz
daraboknak" a klasszikus zenének, az ex-
perimentális jazznek is van elegendő
közönsége Belgrádban; ebből állt össze a
júliustól október elejéig tartó GODO-
FEST repertoárja, mely három hónap
alatt tizenkét premiert s összesen mint-
egy kétszáz előadást tartalmazott. Ristic
mellett a GODOFEST két vezéregyéni-
sége Nada Kokotovié, aki többek közt
egy úgynevezett „koreodrámát" (mi talán
úgy mondanánk: mozgásszínházi
produkciót) készített a Godot-ból, vala-

mint Borka Paviéevic, aki a régi belvá-
rosi sörgyár, a Pivara helyiségeiben mű-
ködő ,,Új érzékenység" együttes veze-
tője. A GODOFEST megrendezéséhez a
belgrádi egyetemi kultúrközpont és két
amatőr csoport szolgáltatta a reflek-
torokat, kábeleket, egyéb felszerelési tár-
gyakat, a városi szervek adminisztratív
segítséget nyújtattak, hogy Ristiéék
megegyezzenek a Kneza Mihajla utca 48.
szám alatti ház, e régi bírósági épület
jelenlegi lakóival ; a ház udvarán és a
Pivarában zajlottak az előadások. Ristié
ambíciója alapvetően más, mint a BI-
TEF-é: amazok a világszínházat igyekez-
nek a jugoszláv fővárosba importálni,

J e lene t a zágrábi Kugla e lőadásából



s ehhez minden körülmények között je-
lentős összegekre van szükség; Ristié
színháza viszont mintegy megszólítja az
utca emberét, s megpróbál vele a napi
gondokról és feszültségekről tágabb di-
menziókban elbeszélgetni. Értéke sosem a
látványban vagy az attrakcióban rejlik,
hanem a szellemi impulzusban. És ezzel -
saját pénztárkönyve tanúsága szerint is -
valódi igényt elégít ki.

A Cinoherní klub esete

Tanulságos intermezzo e beszámolóban a
prágai Cinoherní klub vendégszereplé-
sének visszhangja Belgrádban. Magát az
együttest aligha kell bemutatnunk a ma-
gyar olvasónak, színházi sajtónkban
gyakran szó esik a Vencel tér egyik kis
mellékutcájában működő pinceszínházról,
mely közel két évtizede minden este telt
ház előtt játszik, hangvételében, stílusában
sajátosan ötvözve a Sztanyiszlavszkij
nevével fémjelezhető lélektani realizmust a
cseh humor hagyományaival és főként a
mai alkotók groteszk-ironikus
látásmódjával. S itt mindjárt be kell
vallanom, hogy bár korábban Prágában is,
Budapesten is szép számmal láttam a
Cinoherní klub előadásait, nem gondoltam
soha, hogy épp a Sztanyiszlavszkij-
hagyományra fogok utalni, ami-kor az
együttes játékmódját kívánom tömören
jellemezni. E vonatkozás itt Belgrádban
lett számomra nyilvánvalóvá, ahol Gogol
Kártyásokjában újra elbűvöl a prágai
színészek briliáns játéka, és ahol a
Cinoherní klub szinte egyöntetű értet-
lenségre talált: a nézőtéren is, a sajtóban is,
szakmai körökben is. A színészi játék
színvonala, mélysége, belső gazdagsága a
BITEF mostani és korábbi évadjainak
átlagához képest is oly kiemelkedő volt, és
az elutasítás oly erős, néhány megnyil-
vánulásában már-már harcias (a tévé ri-
portere valósággal felelősségre vonta Jiri

Daneket, a színház művészeti vezetőjét,
amiért egyáltalán eljöttek a fesztiválra),
hogy teljesítmény és fogadtatás ilyen
ellentmondása felett feltétlen érdemes
eltűnődnünk.

A Kártyások eredetileg egyfelvonásos, s
nem tartozik a legremekebb Gogol-írások
közé. Az előadásról nem kívánok
részletesen beszámolni, hisz megtette ezt
Nánay István Derűs tragédiák címmel a
SZÍNHÁZ 1983/6. számában. Elegendő
arra utalni, hogy a Gogol-játék a drámai
miniatűr logikája szerint épül, voltaképpen
egy dramaturgiai „csavarásra" alapozva a
meglepetést: hogyan vernek át a kis vidéki
hamiskártyások egy igazi

nagy csalót. Ladislav Smocek rendezése
viszont két felvonásos, egész estét be-töltő
darabnak olvassa a művet, a gogoli
meglepetést elejti, mert előre sejteti a
fordulatot; Smoceket ugyanis a csalás
(társadalmi) mechanizmusa érdekli, az,
ahogy e látszólag egyszerű láncreakció a
lelkekben él, kapcsolatba lép a nyersen
leleplezett figurák kimondatlan vágyaival,
elfojtott, cinikus álarc mögé rejtett
maradék emberségével, s épp ennek a lelki
Janus-arcúságnak az ábrázolása a
Cinoherní klub előadásának igazi meg-
lepetése. Aligha lehetne ez másképp le-
hetséges, csakis az elmélyült színészi
munka, ama belső technika kamatoztatása
révén, melyre alappal vagy alaptalanul sok
modern színészi iskola hivatkozik, de
amelynek Sztanyiszlavszkij volt igazi
nagy mestere. A Cinoherní klub színészei
jól tudják, hogy a színpadon mindig az
egyéni mikrokozmosz az érdekes, s ennek
kell tükröznie a társadalmi makrokozmosz
diagnózisát.

Belgrádban ezt a diagnózist nem fe-
dezték fel a Kártyásokban, s így többnyire
mindenki arról írt és beszélt, hogy nem tud
mit kezdeni e „naturalista életképpel". De
hisz a belgrádiak szemében épp attól
maradt az előadás naturalista élet-kép,
hogy nem értették a „nyelvét" (vagyis a
szöveget értették, mert volt
szinkrontolmácsolás, de a játék nyelvét
nem). Furcsa jelenség: a Cinoherní klubot
is, a BITEF-et is a hatvanas évek színházi
forrongása szülte, s e rokon vonást az is
mélyíti, hogy mindkettő a maga
közegében közönségbázissal rendelkezik,
ezért maradhattak máig haté-konyak.
Egyszer tehát el kellett hívni a Cinoherní
klubot a BITEF-re, talán, hogy rendhagyó
tanúságként leszűrhessük belőle: nem
mindenki próféta a saját hazáján kívül
sem. Bár a teljes képhez hozzátartozik,
hogy a Kártyások bemutató utáni
kerekasztalvitáján Mira Banjac, a kiváló
színésznő, aki nemrég Witkiewicz Az anya
című darabjának cím-szerepét játszotta, „a
színészi játék igazi ünnepének" nevezte a
prágai előadást. Talán épp Witkiewicz, a
húszas évek e lázas lengyel
expresszionistája tette fogékonnyá?
Witkiewicz mindenesetre közelebb van a
mai Cinoherní klubhoz, mint a mai
Belgrád szellemi miliője.

Alternatív színház - pró és kontra

A fogalmat, az „alternatív színház" ki-
fejezést a nyugati világban találták ki, s
elsődlegesen az ottani kulturális élet
feszültségeit tükrözi. Ebben az eredeti

értelmében az „alternatívok" voltaképpen
a „jóléti társadalom" által anyagilag és
erkölcsileg is támogatott színházzal
szemben másik alternatívát kínálnak: azt a
színházat, amelyben a teatralitás - álta-
lában egy adott ifjúsági szubkultúrán belül
- közvetlen kommunikációs esz-köz. A
nyugati alternatív színház némileg
rokonítható a mi amatőr csoportjainkkal,
de míg itt a szervezeti formán van a
hangsúly, ott inkább a színházról
gondolkodás jellegén. Az igazi alternatív
színház lehet műkedvelő, lehet profesz-
szionális, lehet a kettő határán, de mindig
független, nem akar és nem is fogad el
támogatást senkitől.

A BITEF jellegéből és az „új színházi
irányzatok" jelszavából eredően mindig is
teret biztosított az alternatívoknak.
Manapság Jugoszláviában is divatos ki-
fejezés az alternatív színház: sok ilyen
csoport működik országszerte. Talán azért
is kedvelik e kifejezést, mert elsőd-
legesen ők is függetlenségüket kívánják
hangsúlyozni. Belgrádi tartózkodásom
ideje alatt két jugoszláv és egy holland
alternatív együttest láthattam: a zágrábi
Kugla egyik előadását, a szlovéniai Sester
Scipion Nasice produkcióját, vala-mint az
amszterdami Drogtroep nagyszabású
szabadtéri mutatványát.

A zágrábi Kugla már csaknem évtizedes
működésre tekinthet vissza, több olyan
produkciójuk volt, melyekkel kül-földre is
eljutottak. Az eredeti együttes azonban
felbomlott, s ma három önálló társaság
járja a maga útját e közös név alatt. A
BITEF-en most mind a három fellépett,
ebből az Ende oder Wende (Vég vagy
fordulat) című kamarajátékot láttam. Az
alapszituáció: egy férfi erotikus-enyelgő
játékot folytat az életnagyságú, fiatal
nőnek maszkírozott bábuval. A nő életre
kel, majd férfivá változik, a férfiból báb
lesz, és a bábból önnön emberségéből
kivetkőzött emberi szörnyeteg. Az
előadás, mely rövid etűdök láncolata,
leginkább lidérces álomra hasonlít, csak
éppen végül már azt se tudjuk, az ember
álmodja-e bábnak magát vagy fordítva.
Valószínűleg saját álmunk ez az erőszak
születéséről, a bennünk lappangó ször-
nyetegről, erotikus elfojtásainkról és ha-
lálfélelmeinkről - amennyiben azonosul-ni
tudunk az extremitások e sorozatával. A
Kugla hangsúlyozottan professzionálisnak
vallja magát, s állapítsuk meg, nem
alaptalanul : ami ebben a produkcióban a
leghitelesebb, az a színészi metamorfózis
pontossága és ökonómiája.



Amit a színész belülről hitelesíteni tud,
legyen az különös, extrém, mágikus,
elfogadjuk: gazdagodik vele az emberről
alkotott képünk. A z Ende oder Wende

érdekes és gondolatébresztő színház, egy
kis alkotócsoport töprengése az elem-
bertelenedés kérdéséről.

Nehezebb szólni a szlovéniai együt-
tesről, mely hangzatos programmal ér-
kezett a BITEF-re. Kiáltványukban
hangsúlyozzák, hogy az ideológia és a
vallás mindig megrontotta a színházat, s
még Ljubisa Ristiének és Dusan Jova-
noviénak is „beolvasnak" ideologikus-
ságuk miatt. Ugyanakkor furcsa irracio-
nalizmus üt meg túl titokzatosra kom-
ponált „elektronikus színházukból",
melynek szerintük „a nép metafizikáját"

kellene kifejeznie, olyan irracionalizmus,
melynek általánosítható emberi eredetét
nemigen tudjuk felfedezni. Az egzotikus,
apró színpadon televíziós képernyő, ti-
tokzatos fények és kapcsolók, akár egy
űrrepülős sci-fiben, ám a Hinkeman ret-
rográd esete napjaink valóságáról akar
beszélni, de ezt valószínűleg csak az a
szűkebb réteg - talán a helyi fiatal értel-
miség -- érti, amelyből e csoport szüle-tett.
Nemzetközi mezőnyben érdektelennek és
hivalkodónak tűnik.

Annál nemzetközibb a holland Drog-
troep „őrült és szép előadása" (Cirilov
szavai), az Automatikus látványok. A vár
alatt, a Duna-parton, szabad füves terepen
zajlott a produkció, mely a hatvanas évek
nyugati színházi avantgarde-ját, az
utcaszínházat és a népi szertartások for-
manyel vét ötvözte, hogy ezzel karikírozza
a megkövült színházi formákat, a cso-
daváró áhítatunkat, amivel beülünk a
színházba, de egyúttal karikírozza önma-
gát is, akár a cirkuszi bohócok. Itt nincs
beszéd, inkább pantomim, nincs arcjáték,
helyette groteszk maszk, s van
magasszintű akrobatika, pirotechnikai fan-
tasztikum, sokszorosára hatványozva azt a
trouvaille-t, amivel a nyugati nagyvárosok
utcáin-terein látható tűznyelők keresik
meg a kenyerüket, mégis megmaradva
közönséges „tűznyelőnek", azaz
embernek, játszótársnak, aki azt érzi fő
hivatásának, hogy a nézőben is felébresz-
sze a szunnyadó gyermeket. A Drogtroep
színészeinek sikerül elérniük, ami az
ambícíójuk: a játék öröme rabul ejti a
közönséget, s az „automatikus látványok"

sora, aminek önmagában semmi - verbális
- értelme sincs, akár a cirkusz-nak, végül
mégis értelmesnek bizonyul: úgy írezzük,
népünnepélyen vettünk

Egy figura az amszterdami Drogtroep produkció-
jából

részt. S az ünneptől aligha lehet többet vár--
ni, mint azt, hogy van, hogy :megtörténik.

„Kezdetben volt Grotowski" -
visszhangzik bennünk a fentebb idézett
Cirilov-cikk címe, s eszünkbe juthat, hogy
a hatvanas évek Grotowsli-féle színháza
az alternatívon bevallott-bevallatlan pél-
daképe. Am Grotowski, akit mindig az élő
maszk mögött rejlő emberi lényeg
izgatott, szellemi atyjának Sztanyisz-
lavszkijt tekintette; erről az alternatívok
többnyire megfeledkeznek. Talán maga
Grotowski érezte meg elsőnek, hogy ha
„szegény színház" eszméje közkeletűvé,
bizonyos szubkultúrák kommunikációs
eszközévé válik, akkor a Grotowski-féle
„színész-szent" utódjából, legyen bár
mégoly megszállott, nyílt, önfeltáró
„szent", elvész valami nagyon fontos és
mély emberi vonás: az, amit a Cinloherní
klub színészei még ismernek. A Drogtroep
szeretnivaló akrobatai már nem.

the CIVIL warS

Robert Wilson mindig esemény a BITEF-
en. Annak idején nem sikerült elhozni A
süket pillantása című előadást, de maga
Wilson eljött Belgrádba, is egy különös
szeánszra hasonlító találkozás keretében
beszélt önmagáról és a szín-házról. Aztán
a Levél Viktória királynőhöz és az Einstein
a tenger parton már a BITEF-en is látható
volt. Most viszont isrnét csak filmen jelent
meg, nem is
hanem 1983-as kölni produkciója, mely

Wilson különc ortográfiája szeri t írva --
the C I V I L warS, azaz A polgárháborúk
címet viseli. A filmfelvétel nem

azonos a színházzal, de ízelítőt ad belőle:
az eleven jelenlét varázsa nélkül a Wilson-
látomás teljes képsorát. A film az
egyébként rangos színházi bemutatókban
nem bővelkedő fesztivál egyik szenzáci '
ja lett: a vetítést két nappal később soron
kívül megismételték.

Mi van m é g meg a ,megtestesült
szürrealizmus" Wilsonjából, a lélegzet-
elállítóan szép színpadi látvány és a „lassú
színház" prófétájából? Mi maradt mára a
par excellence színház költőjéből, akiért
fenntartás nélkül rajongott Aragon
Párizsban és Pilinszky Budapesten? A
kérdésekben eleve ott rejlik a kétkedés:
gyárthatók-e sorozatban olyan poétikus
színházi víziók, amelyek újra és újra a
felfedezés erejével hatnak? Természete-
sen nem. Robert Wilson se ugyanaz, aki a
hetvenes évek_ elején volt, amikor A
süket pillantásával feltűnt. Akkor, még az
alternatívok előtt a szó bizonyos
értelmében „alternatív" volt: eredendő-en
más színházi nézőpontot javasolt, mint
amit ismertünk. Felfedezte azt a színházat,
amely a rácsodálkozás és a meditáció
helye; felfedezte, hogy ez a szín-ház csak
bizonyos automatizmus által születhet
meg azokból, akik csinálják. Egy kölni
keltezésű interjúban, melyből a BITEF
műsorfüzete most részleteket közöl,
megjegyzi, hogy „az embernek géppé kell
válnia munka közben, teljesen
mechanikussá, hogy szabad legyen", s
csak ez a szabad ember tudja behatárolni a
teret. Hogy mit jelent e behatárolás?
Susan Sontagra hivatkozik, aki Az
értelmezér ellen című könyvében azt írja,
hogy „a titok a felszínen van". S Wilson
hozzáfűzi: „nekünk a színházban meg kell
találnunk a felszínhez vezető utat",

Jellemzőnek érezhetjük e mondatát. Tíz
esztendeje egy másik interjújának
kulcsmondata ez volt: „A színház meg-
bocsátás mindenért." De a mai Wilson, aki
a „felszíni titkot" akarja meglelni (ami
nem a falszínesség kultuszát jelenti,
hanem a mélyben vájkálás kultuszának
elvetését) láthatóan nem veszítette el
kapcsolatát á „megbocsátás" Wilsonjával.
Hogyan is lenne képes másképp a mai
világban, az atomháború állandó
szorongatottságában egyfajta felnőtt me-
seoperát készíteni a háborúról ? Csakis a
megbocsátás pozíciójából. Mert innen
nézve még a háború is szép lesz. Ponto-
sabban szólva, újra szép lesz. Emberarcú
lesz, S ettől többé már nem háború, hanem
játék. Akár az ólomkatonák viaskodása,
csak élőben. Wilson nem nosz-



talgiázik a régi szép időkön, nem keres
romantikus idillt a hajdani virtuskodásban.
Csak elnézi ezt a szánalmas, szeretnivaló,
elbűvölő játékot, aminek ő e sosem volt és
ma is dúló „polgárháborúkat" látja. Mindig
is foglalkoztatta, hogy háborús képekkel
keresztezze titokzatos füstfelhőit,
sejtelmesen a levegőbe gyökerező fáit, élő
állatokat és az állatok belső figyelmével
koncentráló emberi alakokat felvonultató
jeleneteit. De a régebbi Wilson-
előadásokban a háborús epizódok
valahogy sosem voltak egészen a
helyükön. Talán mert túl romantikusak
voltak. Talán mert stilárisan ütköztek a
Wilson-féle idill képeivel. Ez-úttal maga a
háború az idill: az a világ, amelyről mai
sajtózsargonnal azt mond-hatnánk, hogy
lángokban áll, Wilson látomásában
visszaalakul gyerekszobává. S ebben van
valami megnyugtató. Ezt nevezte úgy
Pilinszky, hogy „a teremtés
visszavezérlése a paradicsomba" ? Vagy
mégsem? A régi Wilson világa tágabb
volt, sokkírozóbb és kontempla-

tívabb. Nem fért bele a háború. Most
elkészítette a háború mesekönyvét. És
nem fér bele a régi wilsoni világ.

Mégis úgy érzem, ezért a filmért érde-
mes volt eljönni Belgrádba. Ha a Wilson-
előadás „élőben" vesz részt a fesztiválon,
szinte bizonyosra vehető, hogy megkapja
a BITEF nagydíját. Annál is inkább, mert
a díjat az idén nem adták ki, csupán a
Drogtroep együttes kapott egy különdíjat.

Godot meghalt

Ahogy száz évvel ezelőtt Nietzsche meg-
érezte a történelmi pillanatot, amelyben
aforisztikus tömörséggel kimondhatta,
hogy meghalt az isten, ugyanúgy Ljubisa
Ristié is megérzi, hogy eljött az óra,
amikor Belgrádban egy színházi rende-
zőnek meg kell állapítania: Godot meg-
halt. A Ristié-előadás magvát képező
szentencia ugyanúgy viszonylagos igaz-
ság, mint ahogy Nietzschéé is az volt: a
szellemi élet fejlődésének azon pontján
érvényes, amikor a mítosz még él, de

az adott közösség már nem tudja elfo-
gadni a mítosz metafizikai tartalmát.
Belgrádban negyedszázaddal ezelőtt mu-
tatták be először Beckett Godot-ját, s a mű
kivételes hatására jellemző, hogy az
előadás jó tíz esztendeig repertoáron
maradt: a Godot-mítosz a várakozás
apológiája lett. 1968 után, ami Jugo-
szláviában a baloldali radikalizmus fel-
lobbanását hozta, s felpezsdítette az ideo-
lógiai-társadalomelméleti vitákat, a Godot-
ra várva közönséges komédiává vedlett,
így is játszották. Altalános meggyőződés
lett, hogy Beckett metafizikus világképe
fölött, a történelemből való kilépése fölött
eljárt az idő.

Ristié mégis abból indul ki, hogy a
nézőtéren olyanok ülnek, akik lelkük
mélyén akarva-akaratlanul dédelgetnek
valamit a Godot-mítoszból. Tudják, hogy
Godot meghalt, hogy a puszta várakozás
nem fordítja jobbra a világ sorsát, ám
szeretnék, ha mégiscsak lehetne Godot-ra
várni. Vagyis amikor történelmi
szempontból pillant a drámára,

Beckett Godot-ja ljubisa Ristió rendezésében



akkor tisztában van vele, hogy a huszadik
század egyik alapművét vette elő. Sőt,
é l ) ez foglalkoztatja a Godot-ban;

meggyőződése szerint Beckett ma már
maga is történelem. Ha a Godot mitikus
történet lett, úgy a becketti tragikus
struktúrától elválaszthatatlan mindaz a
jelentés, amit a világ az elmúlt három
évtized során ráruházott. Ristié e tragikus
struktúra történelmi oppozícióját kívánja
megteremteni, tehát nem azon töri a fejét,
hogyan találjon ki egy újabb, sokadik
értelmezést annyi híres Godot-verzió után,
nem rejt „vájtfülűeknek" szánt politikai
vagy egyéb „áthallásokat" a szöveg
interpretálásába, ez az előadás egyszerűen
arra a Godot-képre reflektál, ami
korábban a jugoszláv színházban és
szellemi életben kialakult.

Fontos a helyszín. Belvárosi sétáló-
utca, régi bírósági épület, melynek hom-
lokzatát nemrég felújították, a belső ud-
var azonban hamisítatlan nagyvárosi bér-
ház benyomását kelti: omló vakolat, szűk
udvari ablakok, garázsépület, tákolt belső
tetők stb. A neorealisztikus miliő eleve
kizárja mindenféle pátosz lehetőségét,
amire a rendezőt az eszmei
demisztifikálás csábíthatná. Ráadásul úgy
tűnik, Ristié szelíd színházat művel, nem
akar sokkírozni. Csak annyit akar, hogy
Beckettet beleállítsa a történelembe, s bár
maga a mítosz mindjárt neutralizálja is e
konkrét miliőt, azaz a Ristié-színház
történelmi aspektusát, ám valami nagyon
lényeges módosulás történt közben a
becketti mítoszban. Ahogy e belgrádi
bérház udvarán az első felvonás jelenetei
peregnek, már minden neorealizmus el-
lenére sehol sincs világban érezzük ma-
gunkat, de a metafizika ereje megtört, a
Godot merev kozmosza ellentmondásossá
vált: a dialektikus aspektus belülről feszíti
a drámát.

Abszurd, mégis élő világban vagyunk.
Vladimir és Estragon itt nem képvisel-
hetik ugyanazt az emberi princípiumot.
Meghökkentő fordulat: Vladimir férfi,
Estragon nő. Hatásvadászat? Koránt-
sem. Vladimir a passzivitást, a földhöz
kötöttséget, a rezignáltságot képviseli e
kozmoszban; Estragon a nyugtalanságot,
az elégedetlenséget, a kételyt. Rá-adásul a
színésznő, akit Estragon szerepében
látunk, virtuóz fizikai erőnlétről tesz
tanúságot, macskaként suhan az udvar
belső tetőrendszerén, kapufélfán, ab-
lakon, földön. Úgy hírlik, Ristiénél min-
dig fontosa koreográfia: ezzel írja tovább
a dráma szövegét. Annál is inkább,

mert a második részben kiderül, hogy a
rendező nem elégszik meg a történelem
„szöveg alatti" jelenlétével; mintegy ra-
dikálisan derékba töri a második felvo-
nást - és az előadás kilép önmagából, s
beleolvad az élő bérházba, az eleven vá-
rosba, a történelembe. Mindenfelől is-
meretlen figurák, fiatalok törnek a játék-
térbe, popzene szól: Vladimir, ez a sta-
tikus, kétségbeesett és perverz bohóc
végképp nevetségessé válik. Estragon él:
őt szorítja cipő.

A Pozzo-lucky viszony ugyancsak
átértelmeződik: az abszurd kötél paran-
csoló vége a megkettőzött (női) Lucky
kezébe kerül, s (az ugyancsak női) Pozzo
így valójában fölöslegessé válik. Ristié
rendezésének megvan a maga „belső
koreográfiája": az, ahogy a történelem
szorításába helyezett Beckettet, a
gondosan és aprólékosan felépített
metafizikai vázat szétfeszíti az élet
dialektikája. A vakmerő ötletek végül is e
koreográfia szerint rendeződnek, s innen
az előadás emberi és történelmi
hitelessége. „Nem szűnik meg az áldozat,
a bárány, mondja Ristié, csupán az úr
látszata szűnik meg" - írta a bemutató
után az egyik kritika. E találó
megállapításban az „úr" kifejezésnek
kettős értelme van: egyrészt a Pozzo-
Lucky viszonyban Pozzót jelenti,
másrészt a metafizikus istenképet. S
Ristlcet alighanem épp a Godot-mítosz
metafizikájának és az élet (a történelem)
dialektikájának szembesítése izgatta. Ila a
konfrontálás következetes, s itt az, akkor
a színház közel jut az emberi lét egyik
nagy paradoxonjához: a szenvedés
megértéséhez. A belgrádi Godot-ra várva

nemcsak a Beckett-mítoszt leplezi l , ha-
nem a történelem mitizálását is. Ristié
vitába száll azzal az ideologikus szelle-
miséggel, amelynek ő maga is egyik
szülöttje, mert jól érzi, hogy az eszmei
aspektusok túlhangsúlyozása a sematiz-
mus veszélyét rejti magában.

Evidenciát mond ki, de olyat, amely-
nek kimondására közönségének szüksége
van: másképp valószínűleg nem fo-
galmaznák meg maguknak. Innen ma-
gyarázható, legalábbis részben (hisz csak
egy előadást láttam) a Ristié-féle fesztivál
sikere. Színház és közönség itt közvetlen,
élő kapcsolatban áll egymással, akár a
Kneza Mihajla utca sarkán összes Futó
régi ismerősök. A lehető legtermé-
szetesebb hangnemben tudnak egymással
kommunikálni.

VÉGEL LÁSZLÓ

Totális színház és
kritikus utópia

Ljubisa Ristic színházáról

Ljubisa Ristié, [947-ben született jugo-
szláv rendező pályafutása a hetvenes évek
elején indult, s már pályakezdő
szakaszában feltűntek azok a jegyek,
amelyek a későbbiek során döntő módon
meghatározták egész munkásságát. 1971-
ben szerzett diplomát Belgrádban a Bolha
a fülbe című Feydeau-vaudevillelel, ezt
követőleg főleg vidéken rendezett,
Szabadkán, Zrenjaninban, Kragujevacon.
Jellemző módon olyan dráma-szövegek
iránt érdeklődött, amelyeknek határozott
erkölcsi vagy társadalmi jelentésük volt
(Brecht: Kurázsi mama és gyermekei,

Nusié: A gyanús semély), s amelyek
problémavilágát a mai élet neuralgikus
pontjaival szembesíthette. Első elő-
adásaiban tehát kísérletet tesz a vaude-
ville társadalmi hátterének feltárására és a
társadalmi-politikai dráma konvenciói-
nak a korszerű színpad szellemében való
megváltoztatására.

A pályakezdés e jegyeit meghatározták
Ljubisa Ristic szellemi érésének kö-
rülményei is. A hatvanas évek végén a
belgrádi Színház- és Filmművészeti Aka-
démia hallgatójaként fogadta be a kor
rebellis baloldali világnézetét, azt az
életérzést, amely több képzeletet és több
kritikát kívánt látni a szocializmus vilá-
gában. Így került az 1968-as belgrádi
egyetemista események forgatagába, ahol
nem csupán a forradalmi energia politikai
formáit, hanem esztétikai vetületét is
tapasztalhatta. Ezeknek a napoknak az
esztétikai, művészi „elvárásai" egy-részt a
happening ez idő tájt nagyon is élő
áramlatához, másrészt (közvetve) a
húszas évek orosz színházi avantgarde-
jához kapcsolódtak. E jelenségek tanul-
mányozásakor ugyanis nem szabad
figyelmen kívül hagynunk, hogy az akkori
belgrádi események művészi légkörének
formálásában kiemelkedő jugoszláv
baloldali és avantgarde alkotók is részt
vettek.

Így e korszak lényeges szerepet játszott
Ljubisa Ristié fejlődésében. Tegyük
hozzá, hogy a happening vagy az orosz
avantgárde specifikus prizmán került el
hozzá. A húszas évek avantgarde
színházának hagyományai ezúttal ugyan-


