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Peter Brook és beszélgetőpartnere kanyargós,
meredek lépcsőn megy fel aThéâtre des Bouffes
du Nord tetőterére. Ebben a szegényes,
külvárosias kerületben alacsonyak a házak. A
színház régi épülete szintén nem magas, így a
tetőtérről éppen belátni az utca szemközti
oldalán lévő házak ablakain. Így kezdődik Az üres
tér, Peter Brook és Gérard Feila színházról szóló
filmje. Lát-hatjuk, amint az utca túloldalán, az
egyik tetőtér szintjén lévő ablak átlátszó
függönye mögött egy fiatal nő vetkőzik. Vajon a
színház pusztán leselkedés volna? Ez esetben
az ablak a színpad proszcéniumát keretezi. S
minden, ami ezen az ablakkereten belülre esik -
a kulisszák, azaz a lakás többi szobája -, el van
rejtve a leselkedő-néző tekintete elől. A
cselekmény a függöny fel-gördülésével, vagyis a
fény bekapcsolásával kezdődik, s akkor
fejeződik be, amikor a függöny lemegy, vagyis
kialszik a fény. Az ablak mögött levetkőzik egy
nő, a család asztalhoz ül, valaki bejön, más
valaki kimegy, vendéget fogadnak vagy
verekednek, elkezdődik vagy véget ér egy
szerelmi jelenet. Ami viszont előtte - a villany
bekapcsolása, a redőny felhúzása előtt történt,
ismeretlen marad. És amikor a lámpák kialsza-
nak, a nézőnek-leselkedőnek csak feltételezései
lehetnek, hogy vajon mi lesz utána. A függönyt
esetleg még egyszer félrehúzhatják ugyanezen
az ablakon, valami újból elkezdődhet, de soha
nem tudjuk meg, hogy a függöny első és máso-
dik félrehúzása között mi történt valójában. Még
akkor sem, ha az ablak nyitva lett volna, a lesel-
kedő hallgatózott volna, és az ablakból hangokat
lehetett volna kihallani.

Ablakon át leselkedni azonban más, mint egy
utcai jelenetet szemlélni. Az ablakbeli jelenetben
mindig van valami titokzatos. Lehet, hogy egy-
szerűen csak azért, mert információink hiányo-
sak, és a látásterünk korlátozott: csak távolról,
distanciával, az utcáról, illetve a nézőtérről kísér-
jük figyelemmel az eseményeket. A színpad a
kulisszák felől más, minta nézőtérről. A kulisszák
mögül csak drámai szerepükkel vívódó színé-
szeket látni. Kizárólag a nézőtérről szemlélt szí-
nészek lehetnek drámai alakok. Az ablakok füg-
gönyei mögött mozgó árnyékok, melyeket egy
másik ablakból, a tetőről vagy az utcáról lesünk
meg, mindig valamilyen drámát játszanak. A le-
selkedő számára az ablakban lejátszódó jelenet
- színház. Ez a színház felszítja a vágyakozást,
de soha sem elégíti ki.

A Sztanyiszlavszkij-féle negyedik, „átlátszó"
fal nem más mint az „ablak" színházi esztétikája.
Strindberg Kísértetszonátájának első felvonásá-
ban az ablak a színpadra kerül. A kísértetek ab-
lakban megjelenő árnyékok. A modernista drá-
mát és színházat „valódi" életre nyíló ablaknak

is lehetne nevezni. És a posztmodernista szín-
ház történetét olyan színházi formák visszatéré-
seként lehetne megírni, melyek nem „az életre
nyitnak ablakot", sőt éppen makacsul tagadják
az ablak színházi esztétikáját.

Az utcai jelenet szemlélője nem leselkedő,
ha-nem résztvevő, megfigyelő vagy inkább
tanú. Ezt a kontrasztot hallatlanul precízen
mutatta ki Brecht. A Kis Organon című elméleti
írásának legszélsőségesebb
megfogalmazásaiban az utcai jelenet az epikus
színház modelljévé válik, melyet a megfigyelő
és tanú megismétel és eljátszik. Az utcai jelenet
Artaud számára is a színház mintaképe volt. De
a brechtitől eltérően A kegyetlenség
színházában a leselkedőt nem a megfigyelő, a
tanú helyettesíti, hanem a résztvevő. A színház
Artaud-nál együttes részvételre épül. A
nézőknek be kellett lépniük az ablakba.

A színház lehet való életre nyíló ablak vagy
csak egy deszka, amelyen a komédiások tragi-
kus és komikus trükköket mutatnak be. Ez a
két-fajta esztétika a lehetséges színház felkínált
alternatívája. „Ha a színház az élet hasonmása -
írta Artaud Paulhannak-, az élet is a színház ha-
sonmása." A lehetetlen színház - tükör, melybe
beléphetünk.
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Az 1968. májusi lázadások idején a Sorbonne
és az Odéon falaira írt jelszavak közül kettő vo-
nult be a történelembe: „Sois réaliste, fais

Paradise - Now! (Living Theatre)

I'impossible" és „L'imagination au pouvoir!" -
„Légy realista, tedd a lehetetlent" és „Minden ha-
talmat a képzeletnek!". Nagy reményt tükröznek
ezek a jelszavak. De a reménybe - akárcsak
Camus-nél - azonos arányú kétségbeesés ve-
gyül. Ezek a jelszavak a hideg értelem nyelvére
lefordítva azt sugallták: a forradalom lehetetlen,
csak a képzeletben mehet végbe. Azokat a fiatal
lányokat és fiúkat, akik ezen a párizsi májuson
felszedték az utcák kőburkolatát, és a felgyújtott
autókból barikádot emeltek, az egzisztenciális
lázadás utolsó nemzedékének tekintjük. Ugyan-
csak ez volt az utolsó generáció, melynek képze-
letét a szürrealizmus formálta. A korai harmincas
években Éluard barátaival együtt A szürrealiz-
mus a Forradalom szolgálatában címmel ad ki
lapot. S majdnem negyedszázaddal később a
szürrealizmus harminc napra a rebellió hitvallá-
sává válik. Ha a szürrealizmus a romantika felfe-
dezéseiből vonta le a legvégső következtetése-
ket - szinte a paroxizmusig jutva -, akkor azt
mondhatjuk, hogy 1968 párizsi májusa volt az
utolsó romantikus forradalom.

Ha a forradalom lehetetlenné válik, a színház
státusába kerül. A lehetetlen forradalmat el lehet
játszani. „Minden hatalmat a képzeletnek!",
,,Valósítsátok meg a lehetetlent. A színpadon!"
Tanúja voltam a Living Theatre első amerikai
fellépéseinek Európából való visszatérésük
után. A párizsi május után egy évvel New
Havenben, a yale-i School of Dramában
Paradise - Now! (Paradicsomot - most!) című
előadásuk úgy kezdődött, hogy a színészek
elvegyültek a nézők közé, s litániaként recitálták:
„Nem szabad meztelenül járni, vetkőzzetek le,
és vonuljatok fel a színpadra!"; „Nem szabad
marihuánát szívni,
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menjetek fel a színpadra, és osszátok el magatok
között a füvet!"; „Nem szabad nyilvánosan sze-
retkezni, lépjetek fel a színpadra, és szeretkez-
zetek csoportosan!" A yale-i fiúk és lányok las-
san, némi vonakodással, de mintegy kígyóbűvö-
lő által elvarázsolva, mind felmentek a színpad-
ra, és ott közösültek. Azonban mivel tudatában
voltak annak, hogy színházban vannak, nehéz,
kényelmetlen, mesterkélt pózban, lótuszülésben
szeretkeztek. Yale-i szereplése után egy évvel a
Living Theatre eljött Berkeleybe ugyanezzel az
előadással, melynek menete már mindenki előtt
ismeretes volt. A nézők fel voltak rá készülve.
Amikor a színészek elkezdték a litániát, a fiúk és
a lányok már tolták is le a farmerjukat. Amikor ez
bekövetkezett: „Nem szabad nyilvánosan levet-
kőzni", az egész terem egy szempillantás alatt
meztelenre vetkőzött. Az előadás után Judith
Malina ezt mondta nekem: „Nagyon nehéz ez a
közönség itt, Berkeleyben."

A Paradise - Now! az ablakba való belépés
kezdete volt. De néhány hónap leforgása alatt
már nemcsak a színpad vált „ablakká", hanem
az egész campus. Emlékszem a yale-i őszi
rituálé-ra, amikor a tanév kezdetén szép
elsőéves leánykák tűzbe dobálták melltartójukat.
A híres egyetemek campusaiban és a hippik
lakta helye-ken a Paradise - Now! állandó
jelleggel műsoron volt. Az instant szex úgy, mint
az instant kávé bárhol fogyasztható, de az
Apocalypsis cum

Ryszard Cieslak és Jerzy Grotowksi
(A Wroclawi Grotowski Intézet fotóarchivumá-
bál)

figurisnak csak a színpadon van helye. Grotow-
ski nagyon jól tudta, hogy miért kellett maroknyi
közönség előtt játszania és, ha lehetséges volt,
akkor templomban.

Közismert, ami a „virággyermekekkel" (flower
children) San Francisco Haight Ashbury kerüle-
tében történt. Én eme paradicsomi állapot első
heteiben jártam ott. Nagyon fiatal lányok lenge,
fehér, bokáig érő ruhákban - hajuk, mint holmi
cigányoké, gyöngysorokkal átfonva, lábuk boka-
lánccal ékesítve - virágokat osztogattak a járó-
kelőknek. A fiúk füvekből készült italt kínáltak. A
virágok illata a levegőben a marihuána édes,
émelyítő illatával vegyült. Mint Euripidész Bak-
khánsnőiben, ahol Dionüszosz ünnepén mená-
dok szoptatták a gidákat és gödölyéket, s az ün-
neplő tömeg sűrű arany mézben fürdött. Az apo-
kalipszist viszont nem lehet büntetlenül eljátsza-
ni. Az apokalipszis erőszakkal és gyilkossággal
végződik. Mint Euripidész Bakkhánsnő iben, úgy
ért véget a paradicsom Haight Ashburyben is.
Néhány hónap alatt Haight Ashbury San Fran-
cisco legkomorabb és legijesztőbb kerületévé
vált. A marihuánát heroin követte, a fiúk, akik
korábban természetes füvekből készített,
szomjoltó italokat kínáltak, lányokat futtattak, a
kiéhezett virágos lányok pedig olcsón és sietve
áruba bocsátották magukat. Az apokalipszist el
lehet játszani az ablakban, de az ablak mögött
mindig valódi világ van, és nincs benne helye
sem paradicsomnak, sem pedig
apokalipszisnek. Még akkor sem, ha az ablak
csak egy zöld campus, és akkor sem, ha egy
egész külváros. A maffia és a „narkók" (a
narkotikumok ellen harcoló ügy

nökök) karöltve gyakoroltak borzalmas ellenőrzést
„a virággyermekek" paradicsoma fölött.

Az „ablakbeli paradicsomi jelenetnek" más
befejezése is lehet - kevésbé mutatós és tragikus,
azonban visszafordíthatatlan. Az „ablak a
paradicsomba" ma már nem több a nagy áruhá-
zak kirakatánál. A tömegkommunikáció által
népszerűsített és a politikai és társadalmi forra-
dalom lehetőségétől megfosztott „ellenkultúra"
ugyanolyan eladható áruvá vált, mint minden
más. A piac hallatlanul befogadóképesnek bizo-
nyult a tagadásra. 1968 divatja különböző variá-
ciókban - a gazdagoknál és a szegényeknél
egyaránt - jelmezzé lett. E néha oly egzotikus
jelmezek közül - mint amilyen például a doni ko-
zákruha vagy a keleti odaliszkviselet - a fiatalos
öltözködés vált általánossá.

De mára mára fiatalos öltözködés divatja is a
múlté. Tanulságos a farmerviselet története. A
New York Times nemrégiben rövid cikket szentelt
ennek a témának az első oldalán. A farmer olcsó
és praktikus viselet minden időszakra, „uniszex",
tehát ugyanolyan szabású férfiak és nők
számára, évek óta hordják az egész világon. Évek
óta reggeltől estig. Először munkaruha volt, aztán
a fiatalság uniformisává vált, végül mindenki ezt
hordta. A farmer a viselet demokratizálását, az
osztályok és szakmák, nemek és generációk nagy
uniformizálását jelentette. Meghatározhatatlan
viseletté vált. Az utolsó években a világ nagy
divatházai kezdtek választékos szabású és
díszítésű farmereket tervezni, reggeli dél-utáni és
esti kivitelezésben, hölgyek és urak részére. Ezek
a különleges anyagból készült luxusfarmerek
szinte object d'art-ok, mert nagy művészek
tervezték őket, és hátul a fenekükön mint a
kutyabőrt viselik a gyári címke mellett alkotójuk
nevét is.

Tavaly, amikor tíz év után másodízben elő-
adást tartottam a yale-i színi főiskolán, nem sike-
rült megmagyaráznom a modern színházzal fog-
lalkozó résztvevőknek, mit is jelentettek valójá-
ban azok az 1968 májusában a Sorbonne falaira
írt jelszavak: „Légy realista, tedd a lehetetlent!" A
reménytelen remény üres oximoron maradt szá-
mukra. Oximoronról a poétika-előadásokon hal-
lottak. Nem fért a fejükbe, hogy az életben is le-
hetnek oximoronok. Az a régi színházépület,
amelyben a Paradise - Now!-t játszották, két-
száz lépésnyire volt attól a kis teremtől, ahol az
előadásomat tartottam. De arról a hajdani szín-
házi eseményről tőlem hallottak első ízben. És
nagyon elcsodálkoztak azon, hogy tíz évvel ez-
előtti társaik csoportosan közösültek a színpadon.
„De mire volt az jó? - kérdezték. - Mire valók
akkora hálótermek?" Nem hittek a
paradicsomban, vagy legalábbis semmi
hajlandóságot nem mutattak arra, hogy a
paradicsomot és az apokalipszist nyilvánosan
eljátsszák. Még ha csak a színpadon is. Ha
történetesen beköszöntene
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hozzájuk a paradicsomi állapot, gondosan le-
eresztenék ablakuk függönyeit.
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A gnosztikus hagyomány szerint a
paradicsomban egyetlen nyelv létezett. Azon
beszélt az Úr, az állatok, az első emberpár és a
kígyó. Az ortodox bibliai hagyomány szerint a
nyelvek zűrzavara Bábel tornyának leomlása
után következett be. A természetes nyelvben a
jel egyszersmind jelentés is, már magában a
hangzásban, a szó melódiájában benne
rejlenek a nevek, az érzelmek és a fogalmak,
minta csecsemő gőgicsélésében, a haldokló
hörgésében, a fájdalom és a gyönyör sikolyában
és nyögésében. A lehetetlen színház nagy
mítosza az a hit volt, hogy általa lehetséges a
visszatérés a Bábel tornyának leomlása előtti
közös nyelvhez, amely - írta Artaud - „félúton
van a gesztus és a gondolat között". A színház
és hasonmása című könyvének Színre-vitel és
metafizika című fejezetében Artaud ezt javasolja:
,,...új, különleges és szokatlan módon használjuk
a beszédet, hogy visszanyerhesse képességét
a fizikai sokkolásra, abszolút konkrét intonációt
kapjon, és ezáltal nyerje vissza erejét a dolgok
valódi felfedezéséhez".

Grotowski Artaud tanácsát követve elsőként
vezette be szegény színházában az inkantációt,
a lengyel metrikától idegen hangsúlyozást és
szótagolást, hogy magával a hangzással idéz-
zen elő „metafizikai" sokkot. Nagy előadásaiban
a szavak értelme elmosódott, de a mondatok je-
lentése soha nem homályosult el teljesen. Ser-
ban a híres New York-i La Mamma színház pin-
céjében tíz évvel ezelőtt állította színpadra a Me-
deiát - Euripidész és Seneca nyomán -, rész-
ben görög, részben latin nyelven. Idegen nyelvű
előadás volt, melyen a szövegnek csak távoli je-
lentését fogták fel a színészek és néha a nézők.
De mégis olyan nyelveket használt, melyen ezek
a remekművek eredetileg íródtak, nem pedig ki-
áltásokat és kitalált nyelvet.

Brook az Orghast persepolisi előadásaihoz
néhány egzotikus nyelv töredékeiből állított ös-
sze mesterséges nyelvezetet, egyfajta álszókin-
cset. De úgy tűnik, hogy ebben a szegényes és
üres forgatókönyvben, mely a titánok mítoszát
dolgozta fel, nem volt semmi, amit ezen a sajátos
nyelven kellett volna közölni. Azon az ijesztő és
megdöbbentő méretű ázsiai akropoliszon a
zsarnokok története be van vésve a kifaragott
sziklákba, az összeomlott szentélyekbe és az
összedőlt falakba, a fő nélküli oszloperdőbe, a
két óriási, emberfejű oroszlán testébe és a kőlo-
vakat szétmarcangoló kőtigrisekbe. Az izzó, pá-
rolgó sziklatömböktől a levegő még késő éjszaka
is olyan sűrű, hogy késsel lehet vágni. Brooknak
be kellett volna érnie a kövek beszédével: az

Elisabeth Albahaca és Ryszard Cieslak az Apo-
calypsis cum figurisban

Orghast Persepolisban csak madárnyelven
szólt.

De még többet ártottak a színháznak azok az
„inkantációk" - csicsergések, nyihogások és a
„természetes" nyelv kiáltásai -, amelyeket Gro-
towski és Brook utánzói hallattak előadásaikban.
A ragály elterjedésében szerepet játszottak a
nemzetközi színházi fesztiválok. Újból Artaud lett
az evangélistájuk. „Senki nem tud már Európá-
ban kiabálni - írta az Érzelmek esztétikájában -,
különösen a színészek nem képesek transz-
ban kiadni magukból kiáltásokat. Csak beszélni
tudnak, és elfelejtették, hogy a színházban tes-
tük is van, meg azt is, miként használják a torku-
kat. Összeszűkült torkukra kárhoztatva a
színészek már nem is élő szervezetek, hanem
szánalmas, beszélő absztrakciók."

Molik - Grotowski egyik legtehetségesebb
színésze - a világ legkülönbözőbb tájain tanítja
táncolni és kiáltani a színház fiatal beavatottjait.
A Berlini Fórum résztvevőinek 1979 júniusában

lehetőségük volt megnézni két dokumentumfil-
met azokról a gyakorlatokról, amelyeket Molik a
diákokkal folytatott. Egy kövér fiatalember, aki
képtelen volt mélyebb tónusú kiáltást hallatni,
néhány gyakorlat után fesztelenül nyihogott,
mint a ló. Két fiatal lánynak, aki korábban mere-
ven, kacsázva járt, végre sikerült ellazulnia: ek-
kor felugrottak, testük minden izma táncba len-
dült. Molik gyakorlatai eredményesnek bizonyul-
tak. A test felfedezése a színinövendékek szá-
mára nélkülözhetetlen. De két ponton van fenn-
tartásom. Kiabálásra csak azokat kell megtaní-
tani, akik már megtanultak beszélni. Nem tűnt
úgy, mintha Molik gyakorlatainak minden részt-
vevője már tudott volna beszélni. A másik fenn-
tartásom komolyabb.

Veszélyes és kockázatos önámítás a lehetet-
len színház részéről, hogy a kiáltást a megértés
hatékonyabb eszközének véli, mint az artikulált
nyelvet. Artaud terminológiájához visszatérve én
az „összeszűkült torkokat" pártolom, az „abszt-
rakciót", mely előbb hangszálaival szavalja az
idegen szöveget, s csak azután megy át sajátor-
dításba.

1978 nyarán a Berlini Fórum résztvevői meg-
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nézték Peter Brook 1973-ban készült Színházi
kaland Afrikában című dokumentumfilmjét. Ez a
film nagyon vegyes érzéseket váltott ki belőlem:
köztük szégyenérzést is. Brook a Színházi Kísér-
leti Központ színészeivel eljutott a bennszülöttek
távoli falvaiba, ahol nagyon ritkán bukkan fel fe-
hér ember. A farmernadrágos párizsi jövevé-
nyek, színes ingekben és mexikói ponchókban,
nagy mesterségbeli tudással mutattak be trük-
köket kötéllel, süvítve forgatták bambuszbotjai-
kat, csicseregtek, mint a madarak, és fogócská-
ra, bujócskára, szembekötősdire próbálták taní-
tani a bennszülötteket. Emlékezetembe véső-
dött a film egy részlete. Valamelyik faluban a
törzsfőnök, viszonozni akarván a vendégek ked-
vességét, meghívta őket egy hagyományos ün-
nepi szertartásra. Brookot a fehér emberek
főnökének nézte, ezért egy magaslatra ültette,
nap-ernyő alá, feleségei és sámánok közé.
Barátságosan és jóindulatúan mosolygott rá, de
mosolyába egyfajta elnéző bölcsesség vegyült.
Idős ember volt, lehet, hogy még
gyermekkorából emlékezett rá, de az is lehet,
hogy mesélték neki, miképpen érkeztek ide
valamikor fehér emberek, és ajándékoztak nekik
kis tükröket és sípokat.

Az ünnepség után a bennszülöttek nagyon

szép rituális táncokat jártak dobok és sípok kí-
séretében. Vadász-, hadi és lakodalmi táncok
voltak ezek. Amikor véget értek, egy fiatalem-
ber Brook csoportjából dobolni kezdett. Nagyon
ügyesen, talán nem is rosszabbul, mint a
bennszülöttek. Brook színészeinek nagyszerű
testi iskolázottságuk van, kifogástalan a hallá-
suk és kivételesen érzékenyek. Rögtön el tud-
ták ismételni a törzs táncait. Kitűnően csinálták,
de a törzsfőnök arcán mégis megfagyott a mo-
soly. A sámánok, helyi előkelőségek odamen-
tek hozzá, és hosszan sugdostak a fülébe. Nem
értettem, mi történt, de egy fiatal antropológus,
aki velem együtt nézte a filmet, rögtön rájött. A
rituális táncokat ugyanis külön táncolják a nők
és a férfiak. Egy perc múltán az öreg törzsfőnök
ismét mosolygott. Úgy látszik, rájött, hogy egy-
szerűen gyerekekkel van dolga, akik az egész-
ből semmit sem értenek. Párszor még tapsolt
is, mivelhogy a jövevények is tapsoltak, majd
kivonult, s vele együtt távoztak a törzs felnőtt
tagjai. Csak a gyerekek maradtak ott, s késő éj-

Fabiana Udenio, Tino Carraro és Micaele Piaci-
do Strehler Viharjában

szakáig mulattak együtt az univerzális színház
kutatóival, akik Londonból és Párizsból érkeztek
ebbe az afrikai faluba.

4

A próba gyakran a legelragadóbb színház. Külö-
nösképp ilyenek az utolsó, a premiert egy héttel
megelőző próbák, amelyeket egy-két nappal az
elsőjelmezes főpróba előtt tartanak. A színészek
már könyv nélkül tudják a szerepüket, de az is-
métlés még mindig alkotás. Benne is vannak a
szerepben, de inkább mellette, még akkor is, ha
ez a mellette állás csak bizonytalanságból és
nyugtalanságból ered. A fogékonyság még nem
kopott meg. Még lehetséges, hogy lepke keljen ki
a bábból. Mindig megkapó színházi élmény volt
számomra közelről szemlélni ezt a kikelési folya-
matot. Soha sem felejtem el a milánói Viharfő-
próbája utáni éjszakát.

Az óriási Teatro Liricóban Strehler próbált a
műszakkal. Csak Miranda és Ferdinand alakítója
maradt velük. Strehler leültette őket az üres szín-
padon, egy nagy vetítővászon elé. Elkezdték
változtatni a világítást. Először elismételték a
régi
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megoldást az utolsó próbából, azt, amit már rög-
zítettek. Azután pedig már csak kikelet volt, ró-
zsaszínű és homályos, véres napkorong, mint
amilyen vihar előtt szokott lenni, és ezüstfehér
éjszaka. Ez így ment majdnem reggelig: az elve-
szett és megtalált paradicsom, az özönvíz, a fel-
hőből keletkező világ kezdete és vége, a suga-
rakkal átszelt sötétség, melyet magába szívott a
mindenség. Miranda és Ferdinand meztelenül,
csak fényvisszaverő trikóban ült a színpadon, a
vetítővászon-tenger előtti utolsó földsávon, hol
előbukkantak a sötétségből, hol visszazuhantak
oda, mint az első emberpár és az utolsó szerel-
mesek.

Jól ismerem a színházi próba varázslatát. De
a lehetetlen színház akkor kezdődik, amikor a
próba esztétikája a színház alapelvévé és es-
szenciájává válik. A próbákon a rendező - Isten
után a második. És ha Isten nem létezik, akkor ő
az isten. Nemcsak a színészek, de a világosítók
és a technikusok is hallgatnak rá. Egymaga ural-
kodik a szöveg fölött is. Ugyanazt a replikát több-
ször megismételteti, megváltoztatja a jelenetek
kompozícióját, elismételteti az utolsó felvonást,
aztán az elsőt, külön a főszereplők jeleneteit és a
tömegjeleneteket. A próbákon a dráma diakroni-
kus struktúrája szükségszerűen megtörik, he-
lyébe a visszatérő szöveg szinkronitása lép. A
rendező önkényuralma a szerző és a szöveg fö-
lött a próba esztétikájában gyökerezik.

A próbákon nincsenek nézők. A színészek,
akiknek éppen nincs jelenésük, nem válnak né-
zővé, hanem továbbra is résztvevők maradnak,
mint a rögbijátékosok, akik elhagyták a játékte-
ret. Várnak akcióba lépésük pillanatára. A lehe-
tetlen színház, mint egy színházi próba, nem is-
mer nézőket, csak résztvevőkre tart igényt.

Shakespeare a Szentivánéji álomban bemu-
tatta a színházi próbát, és legalább öt drámájá-
ban van színház a színházban. Pirandello a da-
rabjaiban kettős szerepet oszt hőseire, az egyi-
ket a drámában, a színpadon, a másikat az élet
drámájában, a színpadon kívül. Brecht, tudato-
san és következetesen, a színház bemutatásá-
val, az illúzió realitásával semmisítette meg az
„ablakot", a realitás illúzióját. A színház és a szín-
házi próba azonosítása azonban egészen más
esztétikát és eljárást jelent. Ebben a próbaszín-
házban nem létezik elvi ellentét az illúzió és az il-
lúzió realítása között; a brechti „elidegenedési
effektus" nem jöhet létre, mivel megszűnt a szín-
padra és nézőtérre, a színészekre és nézőkre, a
királyi koronára és a rekvizitumra való felosztás.

A próbák a próbateremben folynak, ahol a
krétával megjelölt vonalak a valódi színpad kiter-
jedését jelzik. A lehetetlen színház rendezői elő-
szeretettel viszik át az előadást a színpadról a
próbaterembe. A próba lényege maga a folya-
mat, a befejezetlen mű - a próba vázlat a kép-
hez. Ha a próbát előadásként mutatják be, azo-

Eugenio Barba helyzetgyakorlatai Chilében

nosítják a színházzal. Még olyan felelősségteljes
rendező is, mint Joe Chaikin „work in progress"-
nek, azaz befejezetlen, alakuló műnek nevezte
előadásait. A hangot és képet rögzítő felvétele-
ket eleinte csak színházi dokumentáció céljából
készítették. Később sajátos esztétikával bíró, új
drámai vagy áldrámai műfajjá váltak ezek a be-
mutatásra nem szánt dokumentumfilmek. Eb-
ben a médiát sokszorosító folyamatban, a média
segítségével, a rögzítés a vázlat próbájának, a
befejezetlen műnek a dokumentációja az elő-
adás mintájává, modelljévé alakul át. Ebben a
circulus vitiosusban a mechanikus sokszorosí-
tást az élő előadások végzik majd.

Peter Brook így fogalmaz Grotowski Szegény
színház felé című esszékötetének angol nyelvű
kiadásához írt bevezetőjében: „Grotowski csak
egy van. Miért? Mert senki más a világon, senki
Sztanyiszlavszkij óta nem vizsgálta ennyire
mélyrehatóan és ilyen teljességgel a színészet
jelenségének természetét és jelentését, senki
sem jutott ilyen messzire a színészi játék szelle-
mi, fizikai és emocionális folyamatainak megis-
merésében. Saját színházát laboratóriumnak
nevezte. Az is. A vizsgálódások színháza."
Brook, aki a legbátrabb újító a színházi szakem-
berek között, tudja, hogy mit ír. De színházi vo-
natkozásban a laboratórium kifejezés félreveze-
tő. A laboratóriumban kutatások, vizsgálódások
és kísérletek folynak. A laboratórium ellenőrzi

saját módszereit, de önmagát nem veti alá vizs-
gálódásnak. A laboratórium-színház pedig saját
magát vizsgálja. Ebben a metafizikában, mely a
tudomány minden látszatát magára ölti, a szín-
ház esszenciája a színház esszenciájának a ke-
resése lesz.

Ezek a tendenciák természetesen nem csak
az új színházban vannak jelen. Az önelemzés és
öntükrözés ellenálhatatlan kísértésnek tűnik az
egész posztmodern művészetben, költészet-
ben, festészetben: Magritte egyik képe szobát
ábrázol, ablakkal, és csak ezen az ábrázolt abla-
kon keresztül látható a tájkép. De a
laboratórium-színház analógiái is
látszólagosak. A laboratórium-színház, a
lehetetlen színház - egy ablak, mely önmaga
nézője.

Az olasz éttermek varázsa és szépsége
abban rejlik, hogy van egy ablakuk vagy nyitott
fa-luk, amelyen át látni lehet a konyhát és a
szakácsokat. A Grotowski-utánzók előadásai,
különösen Amerikában, emlékeztetnek ezekre
az olasz éttermekre, ahol figyelemmel lehet
kísérni, hogyan készül az étel. De a
konyhalaboratórium-ban csak a konyhai
műveletek mennek végbe. A tányérok üresek
maradnak.
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Grotowski Artaud-ról szóló gyönyörű esszéjé-
ben, melyben őt Ézsaiás prófétához hasonlítja,
aki megjósolta az Új Színház Emanueljének szü-
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Avvakum élete a lengyel Gardzienice együttes
előadásában

letését, csak két mondatot idéz Artaud A színház
és hasonmása című könyvéből. Az első: „A ke-
gyetlenség - szigorúság." A másikban azt kö-
veteli a színészektől, hogy „olyanok legyenek,
mint az elevenen elégetett mártírok, akik még je-
leket adnak a máglyáról".

Mivel éppen ezeket választotta ki, e két mon-
dat különös jelentőségű Grotowski számára.
Grotowski - a lehetetlen színház egyik guruja -
elsőként értette meg, hogy idegen rítusok ismét-
lése a színházban csak majomkodás lehet. Az
egyetlen rituálé, mely számára nem veszített tar-
talmából, a keresztény rítus volt. De Grotowski
nagyon jól tudta, hogy ezt megismételni a szín-
padon szentségtörés lenne. Az Apocalypsis
cum figuris a szentek alakjának és a katolikus rí-
tusnak a felidézése miatt szentségtörő előadás
volt. A külföldi nézők nem vették észre, hogy
ennek a legnagyszerűbb és egyben utolsó
Grotowski-előadásnak a „realista háttere" a
zarándoklás volta Jasna Góra-i Szűz Mária
csodatevő képéhez. Az egyetlen katolikus
rituálé, melyet el lehet ismételni színházban
anélkül, hogy szentségtörést követnének el, az
áldozathozatal rítusa, ahol a színész egyszerre
hóhér és vértanú.

Grotowski éppen ezt követelte a színészeitől.
Hitte, és színészei is hitték, hogy a többnapos
próbák után, melyek csak próbák voltak, ha
óhajtják, képesek levitálni. Grotowski amerikai
követői meg voltak győződve arról, hogy az
egy-

hetes „body touching" után a színészeknek, sőt,
a nézőknek is sikerül elérni a levitációt.

„A színház nem lehet meg a kegyetlenség ele-
mei nélkül - írta Artaud. - Ám az általános eltör-
pülés állapotában, melyben mindannyian va-
gyunk, a metafizika csak a bőrünkön keresztül
juthat el a tudatunkig." Artaud egyetlen más
mondatát sem idézték oly gyakran, mint ezt, és
egyetlen más mondatának sem lettek olyan tra-
gikus következményei, mint ennek. A színház-
nak vissza kellett térnie az elvesztett és elűzött
testiséghez. De a „bőrön való áthatolás" Artaud
számára csak kegyetlen terápia volt a metafizi-
kai sokk kiváltása céljából. A lehetetlen színház
csak a soron következő próbálkozás volt, hogy a
színházat hasonmásokkal helyettesítse: láza-
dással, konfrontációval, ellenkultúrával, az elve-
szett paradicsommal, archetípusokkal, rítussal
és metafizikai transszal.

„Vajon ebben a világban, amely egyre mé-
lyebbre süllyed - írta Artaud -, amely öntudat-
lanul követ el öngyilkosságot, létrejön-e a tehet-
séges emberek szövetsége, amely képes lesz a
közösségre rákényszeríteni a színház maga-
sabbrendű formáját és megteremteni mindan-
nyiunk számára a dogmák természetes mágikus
megfelelőjét, amelyekben már nem hiszünk?"
Ebben, a színházat hasonmásokkal helyettesítő
rendszerben „a dogmák, amelyekben már nem
hiszünk" bizonyultak a legveszélyesebbnek.
Amerikában, részben még Nyugat-Európában
is, színházi csoportok és a legfurcsább vallási és
szexuális kultuszok hódolói kezdték egymástól
kölcsönözni és egymás között kicserélni a para

teátrális módszer szabályait, amely módszer tu-
lajdonképpen kegyetlenség és metafizika egy-
szerre, s amely valóban „áthatol a bőrön": inkan-
táció, csoportos transz, rituális orgia, transzcen-
dens meditáció és agymosás.

Antonin Artaud prófetikus szavaival a pestist
helyezi a színház eme hasonmásai elé. „Hogy az
igazi színház hasonlít a pestishez, az nem azért
van, mert ragályos, hanem azért, mert a pestis a
titokközlés, a jelenés, a szunnyadó kegyetlenség
felszínre juttatása, amelyben az egyéni és kö-
zösségi szellem minden fellelhető fortélya fel-
gyülemlik. És még egyszer: a pestishez hasonló-
an, a színház a rossz, a sötét erők diadala, me-
lyeket náluknál hatalmasabb erők hívnak életre,
mielőtt kialszanak... A színház, mint a pestis, a
mészárlás képletére teremtetett..."

Azon az ültetvényen, melyet a kaliforniai
nagy- és kisvárosokból és gettókból ide érkező
fekete és fehér emberek alapítottak a dzsungel
szívében, pontosan délben a Nép Szentélye
előtti emelvényre, mint egy színpadra, fellépett
egy középkorú, már hízásnak indult, fekete
szemüveget viselő férfi. A szentély előtti óriási
téren férfiak, nők, gyerekek gyűltek össze, a
betegeket hordágyon hozták. A hangszórók
vallásos énekeket sugároztak. Azután a férfi
bejelentette, hogy mindannyian öngyilkosságot
fognak elkövetni. Nagy üstöket hoztak, me-
lyekben pezsgett a pepsi a hozzákevert ciánká-
litól. Férfiak és nők sorra odajöttek a Nép Szen-
télye falépcsőihez, és ittak az odakészített pa-
pírpoharakból. Majd egymást átölelve vissza-
tértek a helyükre, és lefeküdtek a napégette
földre. Néhány gyerek felsírt, a fehér köpenyes
ápolónők nyugtatgatták, ölbe vették őket, és
gyengéden beleöntötték a szájukba a mérget. A
sötét szemüveges ember utolsónak követett el
öngyilkosságot.

„A színházban, minta pestisben - írta Artaud -
, egy hihetetlen intenzitású fény mint valami
furcsa nap révén az, ami nehéznek és szinte le-
hetetlennek tűnt, hirtelen legelemibb erőnkké
válik." Egy hétig tartott, míg Jonestownban elta-
karították a holttesteket, melyek rothadásnak in-
dultak a trópusi nap melegétől. Kilencszáztizen-
nyolc holttestet számoltak meg. „Nem vagyunk
szabadok - írta Artaud. - És még megtörténhet,
hogy az égbolt a fejünkre zuhan. A színház pedig
azért van, hogy mindenekelőtt erre tanítson."
1978 novemberében a guineai dzsungel-ben az
égbolt a fejekre zuhant, és beteljesült a
kegyetlenség színháza. A lehetetlen megvaló-
sult. Az elmúlt húsz évet az irodalomban, költé-
szetben, festészetben, zenében és a színház-
ban egyre gyakrabban nevezik posztmodern
korszaknak. Számomra ez a terminus - post
mortemként hangzik.

Fordította: Király Nina


