
láthattuk Sanjukta előadását. Ez a különös sorsú
táncosnő, aki megszegte a brahmin családnak a
nő közéleti szereplését tiltó törvényeit, makacs-
ságának és kitartásának köszönhetően fel tudta
éleszteni az Orissa templomfalainak rituális tán-
cait (a felkészülést ötéves korában kezdte India
legnagyobb mesterei, Guru Kelucharen és Ruk-
mini Devi tanítványaként). Döbbenetes élmény
volt, ahogy Sanjukta a hangulatok ritmikus válto-
gatásával egyszerre lélegző közösséggé ol-
vasztotta össze a világ négy égtájáról összese-
reglett közönséget.

És ezzel még nem volt vége az aznapra
tervezett szellemi-érzelmi lakomának: ezen az
estén találkoztunk ugyanis Jerzy Grotowskival. A
Mester az utóbbi időben sokat betegeskedik,
most sem mondott beszédet, csak körbejárta az
asztalokat, és koccintás közben váltott néhány
szót - régi és számára eddig ismeretlen -
barátaival. Köztudott, hogy Eugenio Barba
Grotowski műhelyéből indult, s az ő jegyzetei

alapján készült a Szegény színház felé című
alapmű angol nyelvű kiadása, amelynek
bevezetőjében Peter Brook meghatározza
Grotowski jelentőségét a XX. század
színházkultúrájában. Az Odin ünnepén maga a
Mester is tanúja lehetett, hogy munkája mekkora
hatással van a világ legkülönbözőbb
kultúrköreinek színjátszására.

Vasárnap délelőtt Sanjukta Panigrahi újabb
fontos tréninget tartott, melyben részletesen el-
magyarázta egyes mozdulatok szimbolikáját, rit-
mikai rajzolatát, majd Santiago García mesélt
bogotai társulatáról. A színház, amikor épp nem
turnézik valahol, Columbiában, egy munkás-
negyedben működik. Produkcióik nem kész drá-
mai szöveg alapján készülnek, hanem kollektív
alkotásként: a téma és a motívumok a próbák fo-
lyamán állnak össze rögzített előadássá. (A dél-
amerikai országok egyébként az ISTA legaktí-
vabb tagjai, és sokat merítenek Grotowski elmé-
letéből és az Odin Teatret gyakorlatából - idén
augusztusban például Brazília adott otthont a
szimpóziumnak.) Délután Judith Malina és Ha-
non Reznikov mutatott be egy filmet a Living The-
atre-ről. A happeningszerű összejövetelen a ki-
apadhatatlan energiájú Malina két kérdésben
késztette állásfoglalásra a vendégeket: mit tehe-
tünk a jövőnkért, és mi az értelmiség szerepe? A
beszélgetés végén Reznikov élénken érdeklő-
dött a magyarországi események iránt, hiszen a
Living a találkozóról egyenesen Veszprémbe in-
dult, az I. Rizóma Fesztiválra.

Az éjfélkor kezdődő búcsúceremónián Euge-
nio mindannyiunk kezébe nyomott egy-egy borí-
tékot, amit csak hazaérve olvashattunk el. Ahogy
elköszöntünk tőle, beléptünk abba a virtuális Ba-
ráti Körbe, amely a Barba emlékezetébe
bevésődött arcok, gesztusok és hangok
táborából áll.

Jelenet a Kaosmosból

Nem szánom ünneprontásnak, de
megkérdezem: e harminc év távlatából vissza-

nézve tud-e említeni olyan lényeges dolgot,

ami nem úgy sikerült, ahogyan azt annak
idején elgondolta, vagy ahogyan azt az első

„rift theatre"-ről írt könyvekben értékelték?
Van-e valami, amit másképpen csinálna most?

- Nem önvédelemből mondom, és talán fur-

csának is találja, de úgy érzem, hogy e harminc

év alatt azt csináltam, amit akartam, amit szük-

ségesnek tartottam, amire vágytam. A lényeg az

Odinban nem változott meg: szerepeket terem-

tünk, de elkerüljük a hagyományos szerepalko-

tást. Elvetjük azt a fajta színészetet, amiben nem

a cselekvés, hanem a beprogramozott szó a

meghatározó. Színészeim számára még mindig

a jelenlét ereje, a készenlét állapota a döntő. A

csoport most talán erősebb, mint valaha. Nem

veszett el az inspiráció ereje. Ha elveszett volna,

akkor megszűnt volna az érdeklődés irántunk.

De éppen a fiatalabb generációk közelednek

hozzánk, és nem azért, hogy utánozzanak ben-

nünket. Nem lehetünk egyszerre öntörvényűek

és közben utánozhatóak. De a csoportom tagjai-

val való együttlét mégis fontos számukra, mert e

tagok önálló személyiségek, akik még szemé-

lyes érzelemmel és tapasztalattal dolgoznak.

Megvan bennük az az erő, melyet nem lehet

összetéveszteni sem egyfajta entrópiával, sem

valami intézményesített önteltséggel. Ez az erő

kiprovokálja belőlünk azokat a vágyakat, álmo-

kat, amelyeket még mindig követünk. Vajon

meddig? Költői kérdés, hiszen halála napját sen-

ki sem tudhatja. De itt nem a biológiai, hanem a

művészi halálra gondolok. Arra a halálra,

amely-nek állapotában valaki dolgozhat mint

művész, de produkciója már nem az élet zsigeri

késztetésére jön létre. Gólemként, zombiként

jár-kel, de lélek már nem lakozik benne.

Századunk számos olyan jelentős színházi

csoportját vagy egyéniségét említhetném,

amelyek vagy akik megváltoztatták

gondolkodásmódunkat, de az idők folyamán

elvesztették lelküket. Mi magunk sem tudnánk

megakadályozni, hogy ez velünk is

megtörténjen. De ez olyasmi, amit csak kívülál-

lók tudnak észrevenni és megítélni.

- A társulat valóban remek formát mutat,
ugyanakkor modellértékű az is, hogy a színészek
külön-külön is rendkívüli eredményeket értek el.
Zbigniew Osińskivel beszéltünk arról, hogy pél-
dául Iben Rasmussen, Roberta és Julia csak az
európai színészet legnagyobb mestereivel mér-
hetők, egyéniségük és szakmai tudásuk harmo-
nikusan emelkedett együtt a csoport felívelő pá-
lyájával.

DON QUIJOTÉK HAGYOMÁNYA
BESZÉLGETÉS EUGENIO BARBÁVAL



 Nagyon örülök, hogy ezt említi, ugyanis az
Odin Teatret saját törvényei szerint fejlődik. Álta-
lában rólam és az elméleteimről beszélnek, de
közben figyelmen kívül hagyják, hogy a társulat
rendkívül erős személyiségekből és nagy színé-
szekből áll, akik nem csak játszanak. Például
tőlem függetlenül írnak, publikálnak az Odin
munkájáról. Verset, naplót írnak, mint lben, vagy
tanulmányt a színészi munkáról, a
szerepalkotásról, mint Julia. A kritikusok és a
színháztörténészek rendszerint rám hivatkoznak,
pedig például Roberta könyve nagyon fontos,
mert az enyémtől eltérő szempontokat is felvet.
Ezek a tények is azt bizonyítják, hogy az Odin
Teatret élő színház, ahol a színészek életéneK,
pályájának beteljesülése összhangban van a
csoport érdekeivel.

 Szinte mindegyik színésze megtalálta sa-
ját művészi önkifejezésének nyelvét: Torgeir a
filmezésben, Ján a zenében, Julia a pedagógiá-
ban. Ezzel egymást és az együttes munkáját te-
szik gazdagabbá, színesebbé, sokoidalúbbá. A
társulat, mint egy mesebeli fa, egyre nő és egyre
több gyümölcsöt hoz. Egy-egy produkció alapján
ezt nem láthattam ilyen tisztán, mint most,
amikor a harmincéves jubileum alkalmából be-
lülről tanulmányozhattam ezt a munkát. Nincs
olyan érzése, hogy ez a jubileum valami újnak a
kezdete?

- Annyira benne vagyok mindennapi életünk
gondjaiban, ügyeink intézésében, hogy ez a jubi-
leumi ünnep nem igazán tud kizökkenteni. Ép-
pen most kell tárgyalni egy svédországi vendég-
szereplésről. Közben folyamatosan az új elő-
adáson gondolkodunk. Bár számunkra az is na-
gyon fontos, hogy ugyanazt az előadást több-
ször megmutathassuk ugyanannak a közönség-
nek. A folytonosság nagy dolog. Sokszor úgy
érzem, hogy ugyanazokkal a nézőkkel talál-
kozom Budapesten, Varsóban, Párizsban vagy
Madridban.

De nemcsak a turnék, hanem a nemzetközi
antropológiai iskola (ISTA) szervezése is nagy
munkát jelent. Például felkértek bennünket arra,
hogy dolgozzunk ki egy tervezetet a „Koppenhá-
ga - Európa fővárosa, 1996" eseménysoroza-
tára. A munka során alapkérdésekkel szembe-
sülünk: miképpen találkozhatnak az elvi, akadé-
mikus erőfeszítések a skandináv színházi élet
kegyetlen és nyers realitásával?, mi a színház
szerepe a jelen multikulturális közegében?, va-
jon a színház az etnikai kisebbségek helyzetébe
szorult-e avagy éppenséggel meghatározó sze-
repet tulajdoníthatunk neki? Egyszóval mikép-
pen értelmezzük tevékenységünk lényegét?

Az utóbbi években ázsiai és dél-amerikai szí-
nészekkel dolgoztunk, például Brazíliában. Má-
jusban kéthetes kurzust tartunk Svédországban
Forma és információ címmel, itt Holstebróban
pedig folytatjuk az Odin Hetek rendezvényeit.

 Ez a sokféle munka is jelzi, hogy az Odin
színészei számára a magas színvonalú profesz-

Az Odin Szegeden (Révész Róbert felvétele)

szionális tudás nem kötöttséget, rabságot, ha-
nem nyitottságot, szabadságot jelent.

- A tudás semmiképpen nem lehet börtön.
Nem tudom, szabadságot jelent-e, de az biztos,
hogy egyfajta ugródeszkává válhat. Torgeir Wethal
vagy lben Rasmussen munkája leginkább a
költőkéhez hasonlít, feladatuk olyan, mint mond-
juk, Neruda vagy József Attila számára egy köl-
temény megírása volt.

- Annak idején ön elsőként irt Grotowskiról.
Ugyanakkor amióta ő Olaszországban, Ponta-
derában dolgozik, nem nyilatkozott róla. Mi a vé-

leménye egykori mestere pontaderai kísérleté-
ről?

- A század elején Sztanyiszlavszkij új irányt,
teret fedezett fel a színészek számára: ez pedig a
tréning, a gyakorlat, a próbafolyamat, amely
csak hosszú idő után vezethet előadáshoz. A
színész tehát gyakorolhatja a szakmáját. Ez a
gyakorlás hat a nézőre, és lelki-szellemi tapasz-
talatként hat magára a színészre is. Amit Gro-
towski csinál, az szellemi gyakorlat: minden
résztvevő transzcendenciát keres benne. Szá-
momra is felemelő és inspiráló érzés találkozni
velük, a gyakorlataikat leíró Thomas Richards
könyve pedig sok olyan konkrét elemet tartal-
maz, amely hasznos a gyakorlati munkában. Az



én dolgom a színházcsinálás, s ebben legfonto-
sabb a néző. Grotowskiék más feladatot tűztek
maguk elé. Erről pedig én nem nyilatkozhatom.
 A színészi szabadságról beszéltünk. Mi-

lyen helyet foglal el munkájukban ennyi idő után
az improvizáció?

- A színészek más-más úton közelítenek a
közös feladathoz. Mindenesetre az általam adott
szövegek számukra csak kiindulópontot nyújta-
nak, mert a színészi alkotómunka fő eszköze az
improvizáció. Ezt a folyamatot azonban a finom
kidolgozás, a rögzítés, a „desztillálás" időszaka
követi.
 Említette korunk multikulturális közegét.

Ez Budapesten is látott, legutóbbi
produkciójukban, a Kaosmosban érzékletesen
meg is jelenik, például a sokféle nyelv
használata révén.
 Örülök, ha így tapasztalta. Hozzá kell ten-

nem, hogy az itt látható előadás már egészen
más, mint amit 1994 tavaszán Budapesten lát-
hattak. Talán megérett, gazdagabb lett azóta.
Egyre több ajtaja van, amin a néző saját, szemé-
lyes kérdéseivel bekopoghat.

Gyakran meglepődtem azo
a munkádból a komo
koncentráció vagy a jóaka
Két magatartás megnyilv
Először is, az ember-nek a
cselekedeteidet nem b
diktálja, nem az a fajta fel
amely egyaránt nyomot h
improvizáción, az ép
jeleneten. Lehetsz konce
lehetsz kíméletlen önma
lehetnek technikailag pon
mégis üresek maradnak.
amit csinálsz. A tested c
mond: egy kívülről
engedelmeskedem. Az id
oszlopod, az agyad nincse
milyen felületes tevékenys
velem, hogy számodra
lényeges. Magad sem
folyamatnak a fontosságá
részesévé akarod tenni.

Hogyan remélheted akko
érintették a cselekedeteid?
érteni és megértetni, hogy
ahonnan a társadalmi békly
hogy helyet adjanak a nyíl

- A Kaosmos kapcsán nekünk, magyarok-nak
különösen sok kérdeznivalónk lehet, hiszen az
előadás egy József Attila-vers alapján készült.
A magyar színházszeretők kérdéseire mit üzen
Eugenio Barba az Odin holstebrói ajtaja
mögül?

- A tradíciók fontosságára hívom fel a figyel-
met. A tradíciók számomra az életet jelentik. Az
élet hosszú útján mindannyian mozgásban va-
gyunk. Egyesek azért vannak úton, hogy megér-
kezzenek valahová, mások egyszerűen azért,
hogy mozogjanak, úton legyenek, még ha nem is
tudják, hová tartanak. Azt lehetne mondani, hogy
ez a tradíció az elvarázsolt lovagok, a Don
Quijoték hagyománya. Csodálatos lenne, ha ez
a hagyomány érvényesülne és inspirálná
azokat a színházi közösségeket, amelyek a jól
berendezett fogyasztói társadalom keretein kívül
eső értéket képviselnek és követnek. Ez, ha
úgy tetszik, franciskánus nevelési módszert és
professzionális megközelítést követel.
Másképpen szólva: nuncius apostolicusokat.

Király Nina

remts a többi emberrel, és felelősséget vállalj
azért, amit feltársz. Félsz a komolyságtól, attól a
tudattól, hogy a megengedett határán vagy.
Félsz, hogy mindaz, amit csinálsz, egyenlő a fa-
natizmussal, az unalommal, a szakmai elszige-
telődéssel. De egy olyan világban, amelyben a
bennünket körülvevő emberek semmiben sem
hisznek többé, vagy úgy tesznek, mintha hinné-
nek, csak azért, hogy nyugodtak lehessenek -
egy ilyen világban fanatikusnak vagy naivnak
tartják azt, aki önmagában kutat, hogy meghatá-
rozza a helyzetét, a bizonytalanságait, a lelki élet
iránti igényét. Egy olyan világban, ahol a csalás
norma, azt az embert, aki a „saját" igazságát ke-
resi, képmutatónak tekintik. El kell fogadnod,
hogy mindaz, amit létrehozol, aminek munkád-
ban szabadságot és formát adsz, az élethez tar-
tozik, és tiszteletet, védelmet érdemel. Cseleke-
deteidet a nézők közössége előtt erőnek kell át-
hatnia. Csak akkor élhetnek tovább cselekede-
teid a nézők érzékeiben és emlékezetében; csak
akkor erjeszthetnek előre nem látható következ-
ményeket.

A halálos ágyon Charles Dullin vonagló arca
magára öltötte mindazon nagy szerepek arcvo-
násait és gesztusait, melyeknek életet adott:
Szmergyakovét, Volponéét, III. Richárdét. Nem-
csak Dullin, az ember haldoklott, hanem a szí-
nész is, életének minden állomásával együtt.

Ha megkérdezem tőled, miért döntöttél úgy,
hogy színész légy, azt fogod válaszolni: azért,
hogy kifejezzem, megvalósítsam magam. De mit
jelent az, hogy megvalósítani magunkat? Ki az,
aki megvalósítja magát? Talán Hansen hivatal-LEVÉL
EUGENIO BARBA
n, mennyire hiányzik
lyság. Ez nem a
rat hiányából fakad.

ánulásáról van szó.
z a benyomása, hogy
első meggyőződés
-tétlen szükségérzet,
agy a gyakorlaton, az
pen megvalósított

ntrált a munkádban,
gaddal, mozdulataid
tosak, cselekedeteid
Nem hiszek abban,

sak egyet-len dolgot
kapott parancsnak
egszálaid, a gerinc-
nek lekötve, és vala-
éggel akarod elhitetni

minden cselekvés
érzékeled annak a
t, amelynek a nézőt

r, hogy a nézőt meg-
Hogyan tudod meg-

a színház az a hely,
óknak el kell tűnniük,
t és korlátlan kom-

munikációnak? Ezen a helyen te képviseled a
közösséget, azokkal a megaláztatásokkal, me-
lyeket elszenvedtél; a cinizmusoddal, amely
egyszersmind önvédelem, az optimizmusoddal,
amely felelőtlenség is, a bűntudatoddal és a sze-
retet iránti igényeddel, a sóvárgásoddal egy
olyan elveszett paradicsom után, amely a múlt-
ban, a gyermekkorban vagy egy olyan ember
szeretetében rejtőzik, aki valaha is elfeledtette
veled a szorongásodat.

Ha te az előadás alatt valóban visszatérsz
ezekhez a gyökerekhez, visszatérsz a szemé-
lyes tapasztalat e közös területére, ebbe a
rejtőzködő hazába, úgy minden ember, aki
ebben a teremben jelen van, meg fog rendülni.
Ez az a kötelék, amely egyesít téged a
többiekkel, a kincs, melyet önmagunk
legmélyére temettünk, s amely sohasem kerül a
felszínre, mert ez a vigaszunk, s mert fáj, ha
megérintjük.

A második magatartás, melyet észrevettem
benned, az a zavar, ahogy munkádra tekintesz.
Szükségét érzed, hogy nevess, hogy gúnyosan
mosolyogj, hogy humorosan kommentáld azt,
amit te és társaid csináltok. Olyan ez, mintha me-
nekülni próbálnál a felelősség alól, amelyről ér-
zed, hogy szorosan hozzátartozik
mesterségedhez, és amelynek lényege, hogy
kapcsolatot te-

vezető, aki tisztes, problémák nélküli életet élt,
akit sohasem kínoztak megválaszolatlan kérdé-
sek? Vagy a romantikus Gauguin, aki miután
szakított a társadalmi normákkal, életét egy poli-
néziai falu, Noa-noa nélkülözései és nyomora
közepette fejezte be ott, ahol megtalálni vélte az
elveszett szabadságot? Egy olyan korban, ahol
az Istenben való hitet neurózisként diagnoszti-
zálják, hiányzik a mércénk, amellyel lemérhet-
nénk, hogy életünk megvalósult-e vagy sem.
Bármelyek is voltak azok a titkos, személyes mo-
tivációk, melyek a színházhoz vezettek, most,
hogy ezt a hivatást gyakorlod, olyan értelmet kell
találnod benne, amely - személyiségeden túl-
lépve - társadalmilag szembesít a többiekkel.

Csak a katakombákban lehet új életet létre-
hozni. Ez azoknak a helye, akik korunkban lelki
elkötelezettséget keresnek, az örök, megvála-
szolatlan kérdésekbe temetkezve. Ez bátorsá-
got feltételez, mert az emberek többségének
nincs szüksége ránk. A te munkád a társadalmi
meditáció olyan formája, amelyet önmagadon,
emberi helyzeteden, s korunk azon eseményein
végzel, amelyek a legmélyebben érintenek. Eb-
ben a bizonytalan színházban, amely zavarja a
mindennapi pragmatizmust, minden előadás az
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