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csodájához, amelynek - bár nem feltétlen van-
nak okkult hajlamaim - megvan a maga miszti-
kuma.

Peter von Becker interjúja
Theater heute, Évkönyv, 1993

- Miképpen járulhat hozzá egy görög tragédia
az oroszországi válság leküzdéséhez?
 A színház nagyon sokat tehet,

természete-sen nem a dokumentumszerűség,
hanem az érzelmek felől, és az Oreszteia
kivételes lehetőséget teremt erre. A trilógia arról
szól, hogy ezelőtt kétezer-ötszáz évvel
miképpen lettek úrrá az emberek egy
hajmeresztő krízisen, ami persze, tragédiáról
lévén szó, egyáltalán nem azt jelenti, hogy
először volta katasztrófa, és utána minden szép
és jó lesz.

Ebben a drámában egy jogi rendszer: a vér-
bosszú válságáról van szó, amely rendszer a mű
idejére tarthatatlanná vált. Oresztész azonban
mégis e rendszer alapján cselekszik: megöli sa-
ját anyját, és megtébolyodik. Ezáltal olyan hely-
zet jön létre, melyet Jelcin hatalmi űrnek nevez.
Ebben az űrben hangzik el a javaslat egy demok-
ratikus bíróság létrehozására, ami a jogállam
megteremtésével egyenértékű.

Úgy gondolom: mindez Oroszországban,
bárminemű nagyszabású erőfeszítés nélkül,
közvetlenül is érthető.

 Lát-e párhuzamokat ahhoz képest, ami
Moszkvában ideérkezése napján történt?

- Természetesen és folyamatosan látok ilyen
párhuzamokat - nevezetesen mindahhoz
képest, ami korábban ebben az országban tör-
tént, történik és történni fog. Éppen erről szól az
egész.

Az Oreszteiában a kormányzati palotát egy-
szerűen „a ház"-nak nevezik. Moszkvában az
összeütközés központja a Fehér Ház volt, amely
mára fekete-fehér házzá vált. És a drámában
ugyancsak a fehérről és a feketéről van szó.
Esetünkben az uralkodói palota, a rend
szimbóluma fekete, és a cselekmény folyamán
megkísérlik ismét fehérré változtatni. A
valóságban az emberek időnként
elgondolkodnak a politikán anélkül, hogy
valamilyen következtetéshez vagy megoldáshoz
jutnának. A tragédiában megjelenik egy
protagonista és tesz valamit, amit aztán a kórus-
nak fel kell dolgoznia.

 Mit tesz a kórus a mai Oroszországban?
 Hallgat. Egyébiránt a drámában a kórust

gyakran éri súlyos bírálat. Korántsem csak az
uralkodó réteg tagjait támadják, hanem éppúgy a
népet is.

Én megkísérlem, hogy mindezt olyan nyel-
ven ábrázoljam, amelynek hatására a néző köz-
vetlen párhuzamokat találhat, ám eszemben
sincs a művet modernizálni; azzal veszendőbe
menne mind a méltósága, mind a hatása. Az
azonban bizonyos, hogy az egész világon

nincs olyan hely, ahol e tragédia recepciója
ilyen izgalmas lehet.
 Nem gondolja, hogy a valóságban inkább

véres, de korántsem egyöntetűen tragikus bohó-
zatról volt szó?
 Én magam nemigen szeretek történelmi

eseményeket bohózatnak minősíteni. Inkább a
tragédia felé hajlok, és ezért érzem úgy, hogy
közvetlenül bekapcsolódom a politikai életbe.
 A görög tragédia mely ismérveit fedezi fel

a legfrissebb moszkvai eseményekben?
 Volt vér is, vérbosszú is. Az ilyen

dolgokat azonban közvetlenül százszor is
végigelemez-heti az ember, mégsem jut
eredményhez. Az Oreszteia-szabású
drámáknak éppen az az előnyük, hogy a hatás
nagyon közel férkőzhet a valósághoz, ám a
történelem mehet tovább a maga útján. Ily
módon a legellentmondásosabb véleményeket
is egyetlen komplexussá kovácsolhatjuk. Az
ilyen művek jótékony hatással vannak a
tényleges politikai folyamatra. A lényeg az, hogy
az ember tisztán lásson, megértse a dolgokat;
az, hogy változtasson is rajtuk, nem tartozik a
közvetlen célok közé.
 A színészek hogyan értelmezik a drámát?
- Úgy érzem, a színészek hálásak nekem.

Úgy látom, bizonyos távolságot tartanak a szó-
ban forgó politikai dráma szereplőitől, legyen szó
Ruckojról, Jelcinről vagy bárki másról. A maga-
tartásuk persze nagyon is oroszos. Ha nem is lel-
kesek, de elfogadják, ami történt.
 Véleménye szerint mi lesz Oroszország-

ból?
 Oroszország meg fogja találni a kivezető

utat ezekből a nehézségekből; meglehet, hogy
furcsa, tekervényes út lesz, s minden bizonnyal
újabb nehézségekhez vezet; rövid távon azon-

Igaza volt Antonin Artaud-nak. A beszéd kevés
és elégtelen az érzelmek kifejezéséhez.
Szívhangjainkat nem helyettesítik a szavak.
Színházi nyelv kell, azaz suttogás, rikoltozás
és néma csend, egyszerre dobogó szívek
ritmusa és fülsiketítő lövések zaja, az arcokon
lepergő könnyek hangtalansága és az egyre
rekedtebb és felismerhetetlenebb „Nu trageti! -
Ne lőjetek!" - kiáltása legnépszerűbb színész,
Ion Caramitru hangján, amely belevész a
fegyverropogásba, a gyász fájdal

ban mindenképp az adott lehetőségeken belül
marad. Az bizonyos, hogy stagnálás többé nem
lesz; az oroszországi események fő jellemzője
továbbra is a hatalmas méretű mozgás marad.
Csak reménykedhetünk, hogy nem torkollik vér-
be. Talán ez a nagyon brutális drámaértelmezés
is hozzájárulhat, hogy a vérfürdőt el lehessen
kerülni.
 Oroszországban egyesek úgy vélik, hogy

Jelcin már az összeütközések előtt felkészült a
kemény beavatkozásra, és ő provokálta ki, hogy
az ellentábor tegye meg az első lépést.
 Ha az ember nyugalomban és bizonyos

cinizmussal szemléli az egészet, akkor
valóban így is értelmezheti. A konfliktus már
megérkezésem előtt két héttel is zajlott, és én
előre láttam, hová vezet majd. Ezért is nem
léptem le. Már akkor megjósoltam, hogy Jelcin ki
fogja hirdetni a rendkívüli állapotot, mert ha én
előjövök ezzel a darabbal, nem lesz más
választása. Ezt persze viccnek szántam, de
annyi bizonyos, hogy előre láttam a
fejleményeket, és ezért nem is ijedtem meg
annyira.
 Sokak szerint Jelcin, amikor ágyúkkal lö-

vette szét a sajátparlamentjét, túllépte a megen-
gedhető határait. Ön osztja ezt a véleményt?
 Az egyik színészem a Fehér Ház tőszom-

szédságában lakik, és a roham napján nem jött el
a próbára. Amikor másnap megjelent, látszott,
hogy teljesen kikészült a megrázkódtatástól. A
szemtanú számára valóban iszonyatos mindez.
De maga a politikai akció a nyugati demokrácia
szemszögéből nézve teljes mértékben igazol-
ható.

Alekszej Dubatov interjúja
Focus, 1993/44.

Fordította: Szántó Judit

mas sikolyába és az ujjongó olézásba. Sok-sok
hang és gesztus kellene, hogy átérezzük, amit
Bukarest 1989 decemberében átélt. A szabad-
ság mámorától részegen játszotta a szerepét a
közös Dionüszosz- és Apolló-ünnepen; s ne ta-
gadjuk, a felemás érzelmek ellenére, a diktátor-
pár felkoncolása katarzist hozott, és felszaba-
dultan tapsoltunk a Halálnak!

Nem egészen három hónappal Ceauşescuék

Elhangzott a Kegyetlenség színháza és a remény színhaza című európai
kollokviumon, Budapesten 1993 szeptemberében
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bukása után Marosvásárhelyen és a román fővá-
rosban újra feltámadt a Gonosz. S a Nemzeti
Színház előtt, ahol néhány hete még a legádá-
zabb harcok folytak a szabadságért, most „bá-
nyászok" vertek agyon ártatlan diákokat és értel-
miségieket.

Az épületben ugyanekkor az Antik trilógia pró-
bái folytak. Hisz gyilkosokkal és bűnözőkkel kö-
rülvéve is maradt egy menedék, egy szent hely:
maga a színház, ahogy a legnehezebb időkben
mindig. És az emigrációból hazatértek a világhí-
rű román művészek. Legelőször, húszévi távol-
lét után: Andrei Şerban.

Andrei Şerban

A szobrász és a tanítónő fia még nem töltötte be
huszonhatodik életévét, amikor három hónapos
Ford-ösztöndíjat kapott New Yorkba, majd Ellen
Stewart a La Mama Színházhoz szerződtette. Az
Arden of Faversham és az Übü király, azaz első
amerikai rendezései USA-szerte ismertté tették,
majd - miután Peter Brook egy esztendőre fris-
sen alakult Nemzetközi Színházkutató Központ-
jába hívta munkatársnak - Şerban a világszín-
ház élvonalába került.
Şerban pályájára Brooknak a Kegyetlen Szín-

ház kiáltványaihoz hasonló színészképzése és
nyelvi tréningjei mellett a híres iráni projekt, az

Orghast volt meghatározó hatással. A La Mamá-
hoz való visszatérését követően próbálni kezdte
Euripidész és Seneca ógörög, illetve latin nyelvű
Medeiáját, amelyet 1972-ben mutattak be. A kö-
vetkező évben az Elektrát már Párizsban ren-
dezte meg annak a Jean-Louis Barrault-nak a
társulatával, aki Artaud életében is óriási szere-
pet játszott. A sorozat 1974-ben A trójai nőkkel
zárult, és a három produkciót Görög trilógia cí-
men tizenöt ország plakátjai hirdették. A művész
valóban világhírű lett, többször részesült szak-
mai elismerésekben, kitüntetésekben is.

1990-ben Andrei Şerban elvállalta szülőváro-
sa Nemzeti Színházának igazgatói tisztét.* Be-
mutatkozásképpen az Antik trilógia bukaresti
premierje jelezte az új lehetőségeket. Sajtótájé-
koztatóján, amely csaknem egy időben volt Ku-
vait iraki lerohanásával, az új direktor megma-
gyarázta darabválasztásának okait:

„Az Antik trilógiával kezdünk. Hogy miért?
Mert ezen a Földön nincs megfelelőbb anyag,
amellyel a mindenség felé nyitni tudnánk. (...)
Óriási szükségünk van a kommunikációnak erre
a fajtájára. Főként ma, amikor (...) a „patriotiz-
mus" szó a nacionalizmus, a rasszizmus, sőt a
fasizmus szélsőségei felé mutat. (...) Azt akarom,
hogy az Antik trilógia emlékeztessen bennünket:
a román kultúrának van saját identitása,
ugyanakkora világhoz tartozik. Mindenekelőtt az
Univerzum lelke létezett, amelyhez etnikai gyö-
kereinket képviselő lelkületünkkel együtt vala-
mennyien tartozunk."

Ha Andrei Şerban egyelőre nem is győzte
meg az elkeseredett romániaiakat, a bemutató
és a sikerszéria felrázta és kegyetlensége elle-
nére reménnyel töltötte el őket. Bebizonyította
Artaud, Brook, Şerban és a többi nagy színpadi
alkotó igazát: „a színház lehet vallás is".

Az antik trilógia és
a „Kegyetlen Színház"

Ha a színház vallás, akkor a színházi előadás
szertartás. Andrei Şerban - Artaud álmainak
megfelelően - megszünteti a színpad és közön-
ség közötti szakadékot. A nézők részei az elő-
adásnak, körülöttük, érinthető közelségben foly-
nak a történések, Medeia és Jaszón a fejük felett
vitázik, sőt, a három különböző helyszínen zajló
szertartás megközelítését, a csatlakozást és be-
leolvadást is fekete kosztümös alakok néha durva
útmutatásai könnyítik meg. A velük való kap-
csolat is a kegyetlen beavatás része, a néző nem
idegenedhet el az előadástól.

A bukaresti Nemzeti Színház hatalmas épüle-
tében a stúdióból (a Medeia helyszíne az Atelier
Színház) folyosókon, majd a foyer-n keresztül a

Azóta már távozni kényszerült e posztról

Medeia: Maia Morgenstern
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színpad mögé jutnak el a nézők, ahol A trójai nők,
vagyis egy pusztuló civilizáció tragédiáját élhetik
át a leeresztett vasfüggönnyel leszűkített szín-
padtérben; az Elektra viszont a nagyteremben
játszódik le.

Az előadás kezdetén a Medeia színpadán és a
nézőtéren egyaránt félhomály volt, s ekkor a
színház minden sarkából gyertyás görög alakok
bukkantak elő; templomi litániájuk, hangokból
szőtt szimfóniájuk - Liz Swados zenei kompozí-
ciója - magával ragadott mindenkit. Lebilincselő
volt és torokszorító, gyülekezetformáló és egy-
ben félelmetes. Megfelelt a Kegyetlen Színház
Első Kiáltványában írottaknak:

„Fontos a zenének az a konkrét felfogása,
amelynek értelmében a hangok szinte szerep-
lők, a harmóniák kettéhasadnak, és a szavak
közbeléptére elenyésznek."

Artaud álmainak felel meg Şerban és tervező-
je, Doina Levinta jelmezkoncepciója is. Különö-
sen a rituális jelmezek színszimbolikája figye-
lemre méltó. Az Elektrában a címszereplő ruhája
kék, Oresztészé fehér, Klütaimnesztráé tetőtől
talpig vörös. A hatalmas díszpáholyban, ahol
ugyan Ceauşescu sohasem ült, de szelleme ott
kísért, Klütaimnesztra vérvörös sziluettje jelenik
meg. S abban a pillanatban, amikor Oresztész az
áldozati oltáron megöli a bűnös királynét, a mez-
telen felsőtestű Aigiszthosz a vértengerszerű
páholy mellvédjére roskad. Az egyetemes mon-
danivalón túl, a jelenet figyelmeztetés is a román
politika új urainak.

Ugyanígy nem tudunk elvonatkoztatni az ak-
tualitásoktól, amikor megpillantjuk a fehér fa-
maszkokat, és mialatt Medeia palotájának lép-
csőire helyezik őket, eszünkbe jutnak a román
temetőkben megszaporodott fehér keresztek a
gyermekáldozatok sírjain. Ezeket a fiatal forra-
dalmárokat 1989-ben gyilkolták le. Az előadás
egyszerre időtlen és időszerű...

A meztelenség is jelmez. Gyakori, és nem
csak azért, mert éveken át tiltották. Heléna meg-
kínzásánál például rettenetes, ahogy a nőiesség
szimbóluma kopasz, megcsúfolt hússá alakul át a
szemünk láttára.

Erotika és kegyetlenség fonódik össze mind-
három előadás minden pillanatában. Kifejeződik
Medeia és Jaszón válóper előtti veszekedésé-
ben, e több mint negyedórás, mozdulatlan dialó-
gusban, Medeiának a gyilkosság előtti, nagyon is
dinamikus áldozati szertartásában a karddal,
benne rezeg az Elektra minden jelenetében,
Kasszandra táncában és a három előadás szinte
minden mozzanatában.

Erotika és kegyetlenség ártatlan áldozatokkal
összefonódott egyetemessége időtlenségbe
vész. A barbár vadság rítusa vagy a keresztyén
szimbolika ugyanarra utal: az ösztönök örökké
jelenlevő, pusztító hatalmára és eredményükre:
az áldozatokra. E kettősség elválaszthatatlanul

Jelenet A trójai nőkből

megvan mindenkiben, színészben, nézőben
egyaránt, mert benne él a Teremtésben.

Andrei Şerban, a „szent szertartások" meste-
re több szereposztásban hívja életre a Trilógia
szereplőit. Testi valójukat, egyéniség ük külön-
bözőségét magukkal hordozó színészpapok szí-
nezik a szerepeket, hiszen nyilvánvaló, hogy az
érettebb Leopoldina Bălănută Medeiája nem

lehet ugyanolyan, minta fiatal Maia Morgenstern
interpretációja ugyanebben a szerepben. Az in-
dividuumok különbözőségén túl azonban az elő-
adás lényege ugyanaz: az örök Ember, a maga
állandó gondjaival. Az ember problémái nem vál-
toznak; ahogy Artaud írta Színház és kegyetlen-
ség című esszéjében.

Artaud és Peter Brook nyomán Şerban a drá-
mák eredeti nyelvét, az ógörögöt és a latint vá-
lasztotta. Így nemcsak az idő és a tér határait
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szélesítette ki, hanem bebizonyította a színházi
nyelv önazonosságát is. A sosem hallott szava-
kat megértjük, ahogy megértjük az artikulálatlan
üvöltést és minden más hangot is. Pontosabban:
nem értjük - megérezzük. Nem az értelmünk-
kel, hanem a szívünkkel reagálunk rá, ahogy szí-
vünk mindörökre válaszol a többiek szívdobba-
nására is, mert a szívhangok - nemzetektől,
bőrszíntől, vallástól és koroktól függetlenül - na-
gyon hasonlítanak egymásra. Ugyanígy hasonlít
Şerban szerint az ősi román siratóének az
afrikaira vagy a japánra, a magyar bölcsődal az
indián-ra vagy ázsiaira. A megmagyarázhatatlan
jelenti a költészet lényegét. Nem tudjuk
megfogalmaz-ni, hogy a Medeia kórusa miért
tűnik örömének-nek a kegyetlenség
pillanatában, sok-sok halott között hogyan
érezhetünk boldogságot, és hogyan bírjuk
túlélni szeretteink, édesanyánk vagy
gyermekünk elvesztését.

A Kegyetlen Színház lényegét Andrei Şerban
csodálatos rituáléjában is a megmagyarázhatat-
lan, de érezhető válaszok sokasága jelenti, a kiélt
ösztönök katarzisa, a kegyetlenség utáni remény.

Andrei Şerban trilógiája minden, a premiert
követő román előadáson valamilyen módon rajta
hagyta a bélyegét.

„A színház és a pestis"

Silviu Purcárete a mai román színház egyik legje-
lentősebb egyénisége; több éve világsikereket
arat a Craiovai Nemzeti Színházban színre állí-
tott munkáival, amelyek közül az Übü király Mac-

beth -jelenetekkel 1991-ben az edinburghi fesz-
tivál több díját is elnyerte, és hasonló nemzetközi
elismerést tudhat magáénak a Titus Andronicus
is. Mindkét produkció tartalmazza a kegyetlen
színház bizonyos elemeit, ám a Dekameron
egyenesen Artaud legszebb esszéjének, a Szín-
ház és a pestis tartalmának színpadi megvalósu-
lását jelenti, és nem csak témáját tekintve.

Purcărete 1993 februárjában bemutatott Boc-
caccio-adaptációja nem a craiovaiakhoz, sőt,
nemis a bukaresti Bulandra Színházhoz kapcso-
lódik, amelynek igazgatója lett. Hogy valóban
igazi alkotóként, „teljhatalmú rendezőként"
valósítsa meg elképzeléseit, kevésbé
professzionista társulatra volt szüksége,
melynek tagjai képesek rá, hogy színpadi
jelként, hangszerként viselkedjenek a rendező
kezében. Egyetlen igazán nagy művész kell az
előadásba, s ezért Purcărete kedvenc
színészét, Ilie Gheorghét hívta meg Craiovából
Messer Galeotto szerepére. Ne-ki kellett
megszemélyesítenie a Gonoszt, amelyet
Artaud szerint a maga teljes, hátborzongató
formájában eddig csak az eleusziszi misztériu-
mokon sikerült bemutatni, s amelyet az igazi
színháznak szerinte fel kell fedeznie.
Purcăretének ez is sikerült. A pederasztának
öltöztetett és sminkelt Messer Galeotto, aki
lényegében a történeteket irányítja, és az
emberek, sőt az egész emberiség sorsát
befolyásolja, első fel-bukkanásától kezdve
hihetően lényegül át „a Rosszá". Az általa
mozgatott szereplők mind ne-ki, a pestises
Halál Angyalának vannak kiszolgáltatva.

A Dekameron kis számú közönsége a köz-
ponti tér két oldalán foglal helyet, s így elvileg el-
idegenedhetne a játéktól. A hatás azonban
annyira sokkoló, hogy mindenki a
szertartásnak,

a halál misztériumának lelkileg aktív résztvevő-
jévé válik. Díszlet tulajdonképpen nincs, ahogy
Artaud is ezt kívánja manifesztumaiban. A lepe-
dők például funkcionális kellékek a szexuális ak-
tus árnyjátékszerű megjelenítéséhez. A közép-
pontban lévő láda a temesvári szegények teme-
tőjének hírhedtté vált pulpitusát idézi föl, ame-
lyen 1989-ben a megkínzott férfiholttestet talál-
ták. Közelebbről szemlélve a láda oldalán Hie-
ronymus Bosch műveire emlékeztető rajzok,
perverz pokoljelenetek láthatók. A láda tehát a
Pokol bejárata, ahonnan Messer Galeotto is ér-
kezik. A helyszín különben kórboncterem és la-
boratórium (nem először Purcărete rendezései-
ben). A színészek jelmeze is halotti leplekre em-
lékeztet, de kosztüm a meztelenség is.

Ha valaki azért nézi meg az előadást, mert pő-
re testeket és szexualitást akar látni, nem csaló-
dik, ám kétlem, hogy éppen arra az élményre
vágynék, amelyet Silviu Purcărete kínál a Deka-
meronnal. Ahogy a közönség leül, már kezdi is
kellemetlenül érezni magát, hisz' hideglelős hal-
doklók hörgését, nyöszörgését, fogvacogását
hallja. Igen, a pestis a felfokozott kéjvágyat is
magyarázza! A kegyetlenség és kiszolgáltatott-
ság, a szexuális perverziók és az élet törékeny-
sége egyaránt a gondolati üzenetet hordozzák.
Ugyanezt segíti a világítás, mely az artaud-i
elképzeléseknek megfelelően képes „a hideg, a
meleg, a düh, a félelem érzetét kelteni".

A történetek dramaturgiai szerkesztése és a
zenei aláfestés egyaránt a kegyetlenség fokozá-
sát, majd az elviselhetőség visszaállításának
egyensúlyát szolgálja. Ritmusuk felidézi a sze-
retkezést és a haldoklást is. Körülbelül a kéthar-
madánál az előadás majdnem elviselhetetlenné
válik: a kitépett emberi szív még disznószívvel
helyettesítve is undort kelt, ráadásul az öngyilkos
lány leissza a mérget „szerelmese szívéről";
hányingert kelt a fallikus szimbólum helyett alkal-
mazott, férfi nemiszervet formázó síp is,
amellyel Messer Galeotto a ritmust diktálja. A
kemény naturalizmus nagyon erősen sokkol.

Minden szörnyűsége mellett - Artaud írásai-
nak megfelelően - a produkció nem nélkülözi a
humort, főként a fekete humort és a meglepeté-
sek tömegét; meghökkentőek a hanghatások
(például Messer Galeotto madárhangutánzása)
és az olyan színpadi trükkök, mint például a láda
mozgása.

A szertartás végén Messer Galeotto szeretke-
zik a halállal, majd levetkőzteti a szereplőket,
akik az oltári szentségként felemelt csontváz kö-
rül haláltáncot járnak, plasztikusan idézvén fel
Bosch festményeit vagy egynémely középkori
fametszetet. Végül, a tapsrend szerint, Ilie
Gheorghe továbbra is magasba emeli a halál
szimbólumát, és a színészek, mint egy körme-
netben, mögötte haladnak. A közönség pedig
kénytelen tapsolni - a Halálnak!

Jelenet az Elektrából


