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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.
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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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kat jelöli, amelyek egy földrajzilag jól körülhatá-
rolható helyen találhatók, tehát azon a kontinen-
sen, amelyen Európa egy félsziget. Szellemi di-
menziót sugall, egy aktív eszmét a modern szín-
házi kultúrában. Azon színházak együttesét fog-
lalja magába, amelyek a színészi problematikára
koncentrálók, a kutatás számára „klasszikus" hi-
vatkozási pontokká váltak: a pekingi operától
Brechtig, a modern pantomimtól a nó-színházig,
a kabukitól a mejerholdi biomechanikáig, Delsarte-
tól a kathakaliig, a balett-től a butóig, Artaud-tól
Baliig... Ez az „enciklopédia" az európai és az
ázsiai színpadi hagyományok repertoárjából
merítve alakult ki. Tetszik, vagy nem tetszik, he-
lyes, vagy nem helyes, ez történt.

Az „eurázsiai színházról" beszélve egy olyan
egység létezését konstatáljuk, amelyet kulturális
történelmünk szentesített. Ennek határait meg-
törhetjük, de nem tehetünk úgy, mintha nem ven-
nénk észre őket. Mindazok számára, akik a hu-
szadik században hozzáértő módon gondolkoz-
tak a színészről, az „európai" és „ázsiai" színház
között nem léteznek határok.

A színházi antropológiáról folytatott vitákban az
ázsiai színházak különleges érdeklődést vonza-
nak, hisz igen kevéssé ismertek. Néhány eset-
ben egyenesen monopolizálják a figyelmet; ezt
van, aki félreérti, és azt hiszi: a színházi
antropológiának az ázsiai klasszikus színház a
kutatási tárgya. A félreértést tovább fokozza az
antropológia kifejezés sokféle jelentése, melyet
sokan

automatikusan kulturális antropológiaként értel-
meznek, az pedig a kulturálisan különbözőt vizs-
gálja.

A színházi antropológia nem a nyugati színház
„elkeletiesítésével" foglalkozik. Kutatási területe
nem a Kelet, hanem a színészi technika. Minden
kézműves egyrészt saját kultúrájához, másrészt a
vele egy mesterséget űzőkhöz tartozik. Tehát kü-
lön kulturális, külön mesterségbeli identitással
rendelkezik. „Honfitársként" találkozhat azokkal a
kézművesekkel, akik más országokban az ő
mesterségét űzik. Ezért volt az hajdanán, hogy a
Wanderlehrét, a vándoréveket a szülőhaza
határain túl kellett végigjárni; ez a legegyszerűbb
kézművesek képzéséhez is hozzátartozott.

A mesterség is ország-, földrajzi határok nél-
küli; magunk választjuk, hozzátartozhatunk. Ma-
napság teljesen normális dologként fogadjuk el,
ha egy mexikói és egy indiai filológus vitatkozik
egymással, vagy ha egy japán és egy svéd épí-
tész egyenrangú félként véleményt cserél; s kul-
turális elégtelenségként könyveljük el, hogy a kí-
nai és az európai eredetű orvostudomány eddig
még nem vált egy és ugyanazon tudás két, egy-
mást kiegészítő aspektusává. Nincs abban sem-
mi különös, ha a színészek mesterségük közös
határain belül találkoznak egymással. Az a külö-
nös, ha mindez különösnek tűnik.

Azok, akiknek figyelmét a színházi antropoló-
giában oly gyakran jelenlévő ázsiai színház ki-
sajátítja, hajlamosak két további félreértésre. Ki-
fogásolják, hogy e „különböző" és „idegen" szín-
házak tanulmányozása során nem vesszük
eléggé figyelembe sem a megfigyelő, sem a saját
kulturális kategóriáink szubjektivitását. Úgy
vélik, hogy a színházi antropológia megvalósít-
hatatlan tudományos objektivitásra törekszik.

Ez azonban nem így van. A nézőpont erősen
és kifejezetten objektív, de részrehajló. Azokat a
kérdéseket és aggodalmakat vetítjük ki a kutatási
területre, amelyek a színházi gyakorlatra és a
színészi mesterségre vonatkoznak. A színház
kézműveseinek vizsgálatához funkcionális ob-
jektivitást alkalmazunk.

Mások azt hiszik: a színházi antropológia
azért fordul Kelet felé, hogy megtalálja a szín-
háznak egy olyan eredeti hagyományát, amely-
nek Nyugaton már nyoma veszett. Szép lenne
(talán). Mi azonban Wanderlehréink során egy-
szerűen megpróbáljuk minél jobban kiszélesíteni
és elmélyíteni mesterségünk potencialitásának
ismeretét.

Annak, aki történelemmel foglalkozik, minden bi-
zonnyal dilemmát okoz az a dialektikus kapcso-
lat, amely az események nem mindig kibogoz-
ható rendje (a kontextus) és a történetírás lineá-
ris, egyszerű rendje (a kontextus texté, vagyis
szöveggé alakítása) közt fennáll. Ennek szá-
munkra különlegesen fontosnak kellene lennie,
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h
v
g
s
s
t

b
h
r
u

E
h
T
j
m
k
p
n
p
z

Iben Nagel Rasmussen a Brecht hamvai 2-ben

iszen olyan mesterséget űzünk, amely igen ke-
és látható nyomot hagy maga után, alkotásai
yorsan szétfoszlanak az időben; olyan gyor-
an, hogy mesterségünk ethosza nem tehet
zert saját identitásra a hagyományok szilárd
udata nélkül.

A múlt kultusza nem fontos... Tetteinket azon-
an az emlékezet irányítja. A memória révén
a-tolhatunk a kor felszíne, bőre alá, hogy
átaláljunk az eredetre, az első naphoz vezető
takra.

gy folyamat kezdőpontja csak nyelvileg
atározható meg. Ha azt állítjuk, hogy a
alabothoz vezető folyamat Barbával való '87

úniusi találkozásommal kezdődött, nem
ondtuk ki a teljes igazságot. Az ugyanis

orábbról eredt, hogy etnográfiai ta-
asztalataim s antropológusi reflexióim bizo-
yos életjelenlétet csempésztek tudományos
ublikációimba, s épp ez volt az, amibe a rende-
ő „belebotlott". E felfigyelés olyan korábbi gon-

Louis Jouvet-től hangzott el egyszer a követ-
kező, igazán világos, ugyanakkor rejtélyes mon-
dat: „Létezik egy magunk által magunkra hagyott
örökség."

Az, hogy az események elbeszéléséhez egy
bizonyos szálat választunk és nem egy másikat,
elsősorban etikai felelősség, és csak azután tu-
dományos probléma.

Etika és tudomány. Az antik népek mindössze
egy szót használtak: disciplina.
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dolataihoz kapcsolódott, melyekről semmit sem
tudok.

Találkozásunk hosszú ideig tartott, s a kérdé-
sek és válaszok első sorozatának lezárultával,
Barba szólt arról az elképzeléséről, hogy törté-
netemre építve egy előadást szeretne létrehozni.
Teljesen elképedtem. A rendező előadást akart
csinálni egy antropológusról, aki terepmunkája
során kapcsolatba került az „irreálissal", s emel-
lett azt is szerette volna megérteni, miféle ember

megy antropológusnak. Így fogalmazott: „Ha
kéznél van valaki, aki ráadásul nő is, természe-
tes, hogy őt választjuk főszereplőnek."

Csak jóval később értettem meg, mit jelent
„főszereplőnek lenni". Meglepett, hogy magán-
történetemet elég érdekesnek tartják ahhoz,
hogy egy színészcsapat a következő évben az
életemen dolgozzon. Számomra semmi különös
nem volt sem abban, hogy nő, sem abban, hogy
antropológus vagyok, még ha e kombináció sta-
tisztikailag igen valószínűtlenné tette is, hogy va-
laha professzor lehessek. Később Barba el-
mondta, neki az „antropológus" szó mindig férfit
jelentett, függetlenül ama ténytől, hogy jó né-
hány női antropológust is ismert... Azt hiszem,
Barba képzeletét leginkább a különálló való-
ságszférák közti közlekedésem ragadta meg,
valamint a terepen működő különböző Énekre
vonatkozó megállapításaim. Röviden arról van
szó, hogy terepen dolgozó antropológusként ré-
szévé váltam az izlandiak valóságának és idejé-
nek, s találkoztam az ottani vidék „rejtett embe-
reivel". Ezeknek fontos, habár nem nyíltan kifej-
tett szerepük volt a Talabotban. Barba érdeklő-
dését az keltette fel, hogy e rejtett emberek írása-
imban nem „hiedelemként", hanem „valóság-
ként" voltak jelen, s pontosan érzékelte e tapasz-
talatom tapasztalatként való taglalásának tudo-
mányos kockázatát. (...)

Barba érdeklődésének volt egy másik oka is.
Izland első látásra - úgyis, minta skandináv or-
szágok egyike igen modern társadalom. Így az,
hogy Izlandon végeztem terepmunkát, Barba
számára majdhogynem önellentmondásnak tűnt.
Ugyanis az Izlandról szóló írásaim, az antro-
pológia általános céljának megfelelően, e kívül-
ről másfélének ismert kultúrát rejtetten egzoti-
kusnak mutatták...

A Talabothoz vezető folyamat első szekvenci-
ája a Barba és köztem zajló gondolatcsere for-
májával volt jellemezhető. De egy másik szinten
a folyamat ennél mélyebb szinteket is érintett.
Találkozásunk során a beszélgetés olyan tudo-
mányos problémák felé kanyarodott, melyek ön-
magukban nem lehetnek egy színházi előadás
témái. Ahogy a gondolatcsere folytatódott s egy-
re hangsúlyosabbá vált az a burkolt kérdés, hogy
megélhetésem alapjául miért az antropológiát
választottam - arra kényszerültem, hogy szak-
mai énemet levetkőzve sokkal sérülékenyebb
személyes énem pozíciójából beszéljek. Kérdé-
sek hangzottak el magánéletemről, félelmeimről
és reményeimről, s válaszaim túllépték a hivatá-
sos idegenek közti beszélgetésekre vonatkozó
konvenciókat. A vizsgálódás mikéntje máris át-
alakított.

A nap előrehaladtával egyre jobban kimerül-
tem. Nyilvánváló volt, hogy Barba több energiá-
val rendelkezik, mint én, aki ráadásul nem
ismertem a színházi közeget, s alig tudtam
valamit a
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