
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
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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

D SZÍNÉSZNEK



Julia Varley, lben Nagel' Rasmussen és Torgeir
Wethal a Kaosmosban

utolsó lehet. Így kell látnod az előadást; lehető-
ségnek kell tekintened arra, hogy eljuthass ön-
magadhoz, miközben átadod a többieknek tette-
id összegzését, a testamentumodat.

zínházat csinálni annyit tesz, mint egy bi-
zonyos tevékenység folytatása közben
értelem után kutatni. Önmagában véve a
színház olyan, mint egy régészeti lelet.
Mindazonáltal ebbe a régészeti leletbe,
amely elvesztette közvetlen, azonnali

hasznosságát, időről időre különböző értékek
juttathatók be. Magunkévá tehetjük ama kor és
kultúra szellemének az értékeit, amelyben
élünk; azonban megkereshetjük benne a mi
értékeinket.

Mesélik, valaki megkérdezte Niels Bohrtól, ho-
gyan jutott el ilyen fiatalon az elemek periodikus-
ságának felfedezéséhez, amiért Nobel-díjat is

Ha majd a színészlét valóban mindezt jelenti
számodra, akkor egy másik színház születik; egy
másik hagyomány, egy másik technika. Új kap-
csolat létesül közted és a néző között, aki estén-
ként azért jön majd el megnézni téged, mert
szüksége van rád.
1967

Fordította: Demcsák Katalin

kapott. Azt válaszolta: nem abból indult ki, amit
„tudunk", hanem abból, amit „ő tud".

Azon gondolkodom, amit én tudok, azon, amit
a véletlen körülmények ismertettek meg velem,
és rájövök, hogy egész színházi kézművespá-
lyám során - tehát 1964 óta - elég volt számom-
ra két norvég szó: a kraft és a sats.

Ezzel a két szóval magyaráztam el színésze-
imnek, hogy mi nem működik munkájukban.
Kraft azt jelenti: erő, hatás.

Így szóltam színészeimhez: „Nincs kraftod."
Vagy: „Túlságosan kimutatod a kraftod." Vagy:
„Ennek az akciónak a kraftja túlságosan hasonlít
az előzőhöz."

A sats a következő szavakkal fordítható le:

„lendület", „impulzus" vagy „felkészülés", „ké-
szen áll arra, hogy..." Munkanyelvünkben - töb-
bek közt - azt a pillanatot jelöli, amikor a színész
már készen áll a cselekvésre, arra a pillanatra
utal, amely megelőzi a térben való cselekvést,
amikor már minden energia ott van, bevetésre ké-
szen, de mintha még fel lenne függesztve.

Azt mondtam egy színésznek: „Nincs benned
sats." Vagy: „Nem pontos a satsod." Vagy: „Túl-
ságosan kiemeled a satsokat."

Ez a két szó vezette a munkát, és együtt ele-
gendőek is lennének arra, hogy megmagyaráz-
zuk azokat az eredményeket, melyeket társaim
és én elértünk. Az Odin Teatret „módszerét" erre
a két szóra lehetne leegyszerűsíteni.

Az egész színházi antropológia végered-
ményben olyan módszer, melynek révén objek-
tív kifejezésekben megfogalmazhatók mindazok
az ismeretek, amelyekre - a mi csoportunk gya-
korlatában - mindössze két, önmagában nehe-
zen körülírható szó is elég volt.

E szavak azonos technikai tartalmát, ugyan-
attól a gyakorlati pontosságtól áthatva, más
mesterek terminológiájában is megtalálom, lát-
szólag teljesen különböző kifejezésekben: „má-
sodik természet", „biomechanika", „kegyetlen-
ség", „Über Marionett"...

Wer sich selbst und andre kennt,
Wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen.

Sinnig zwischen beiden Welten
Sich zu wiegen, lass'ich gelten;
Also zwischen Ost und Westen
Sich bewegen sei zum Besten!

A két négysoros versszak Goethe halála után
kiadott Nyugat-Keleti Díván című versciklusából
nyers fordításban: „Ki ismeri magát és másokat, /
azt is nagyon jól tudja: / Keletet és Nyugatot /
nem lehet többé elválasztani. / Én szabálynak
tekintem, / hogy a két világ közt tudatos egyen-
súlyban álljak, / tehát a legjobb módszer mindig /
a Kelet és Nyugat közti mozgás."

Ebben a mozgásban él a huszadik század
színháza, hogy új értelmet találjon annak a
régészeti leletnek, amelynek fogalmával jelenlegi
állapota meghatározható.

Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Copeau, Craig,
Artaud, Brecht, Decroux, Beck, Grotowski - le-
gyünk pontosak - nem tartozik az úgynevezett
„nyugati hagyományhoz". Nyilvánvalóan nem
tartozik a keletihez sem. Az eurázsiai színházat
képviseli: „Keletet és Nyugatot / nem lehet többé
elválasztani."'

Egész színházi tanonckodásom annak a Kelet
és Nyugat közötti mozgásnak a régiójában zaj-
lott, melyet most eurázsiai színháznak hívok.

Az eurázsiai színház nem azokat a színháza-
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