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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.

(Fordította:
Demcsák Katalin és Jenei Ágnes

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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velem beszélgető emberről. Roppant „jelenlét-
tel" rendelkezett, ami paradox módon engem el-
halványított. Miközben beszéltem, életemből,
munkámból mind több részletet feltárva, egyre
bizonytalanabbá váltam abban, hogy ki is va-
gyok valójában... Aztán részt vettem egy
találkozón a színészekkel, akiknek aktívan közre
kellett működniük történetem előadássá
változtatásának folyamatában. Az Odin Teatret
„csoport-

színház" abban az értelemben, hogy előadásai-
kat mindig kollektíven hozzák létre, inkább a
semmiből, mint előre megírt szövegkönyvből. A
folyamatot az igazgató irányítja, de a színészek
is aktívan hozzáteszik a magukét a darabhoz.

A csoporttal való találkozásom jelentős fordu-
lópont volt szerepem értelmezését illetően. Ru-
hátlannak éreztem magam, mikor beléptem a
szobába s leültem a különböző anyanyelvű szí-
nészek gyűrűjében. Általában elrejtőzhettem
egy előadás vagy előre megfogalmazott beszéd
mögé, de ez alkalommal önmagam kellett le

gyek, s a csoportnak át kellett engednem életem
egy részét. Nem volt rejtekhely vagy füstfelhő,
mely elrejtse a tervvel - s legalábbis néhányuk
esetében - a személyemmel kapcsolatos
szkepticizmusukat.

Olyan értelemben felkészültek voltak, hogy
cikkeimet elolvasták, s kétségtelenül felfogták a
terepmunkában rejtetten jelenlévő drámát. Ez-
zel együtt nehezen voltak csak képesek észre-
venni a „valódi" drámát e nem feltűnő, kissé fe-
szült nő történetében. Nekem az egyik nehézsé-
get az jelentette, hogy különösen Eugenio erő-
sen intellektuális beszédmódjához hasonlítva, a
színészek alig néhánya volt kellően „verbális".

Sokat beszéltem nekik arról, mit jelent hivatá-
sos idegennek lenni, s ekkor ötlött fel bennem
először, hogy e köztünk zajló csere némileg ha-
sonlít a terepmunka-szituációhoz. A tanulmá-
nyozott kultúra egyetlen személyben testesült
meg, míg a terepen dolgozó antropológus most
több ember volt, de a helyzet mégis ismerős.
Kezdetben mindkét fél „összefüggéséből kira-
gadottnak" tűnt, de fokról fokra létrehoztuk a kö-
zös teret és közös nyelvet, melyen nem csupán
beszélgettünk, de dialógusba is tudtunk kezdeni.
A csoport figyelmesen hallgatott, s jegyzeteket
készített egy női antropológusra jellemző egzoti-
kumokról...

Szubjektív élményeimről beszélve, szakmai
érdeklődésük tárgyává váltam. A terepmunkát
csak egy lépés választja el a kannibalizmustól, s
tárgyi helyzetemben néha úgy éreztem, elfo-
gyasztanak - ahogy ezt már számtalan adat-
közlő is érezhette előttem. Minik, az eszkimó fiú
- Talabotban is érintett - története, aki felfede-
zi, hogy a Természettudományi Múzeumban ki-
állított csontváz az apjáé - különösen taszító
példája az antropológusi kannibalizmusnak.

De a kannibalizmus csak az én gondolati
kategóriám volt. Az ő kérdéseik konkrétak voltak.
„Mit énekelt gyerekkorában?" „Hogy hívta a
teheneket Izlandon?" „Rendszerint milyen cipőt
visel?" S bár ezek egyszerű kérdések, mégsem
volt könnyű őket megválaszolni, mert a magától
értetődőt rendszerint nem szoktuk szavakba
foglalni. Kissé zavarba jöttem, míg Eugenio a
korábbinál pontosabban el nem magyarázta,
hogy életrajzom részleteit is fel fogják használni
a női antropológusról szóló előadásukban.
Egyébként még maguk is keveset tudtak az
előadásról.

Valamiféle rendszert akarván vinni a kérdé-
sekbe, Eugenio megkért, hogy meséljem el a
csoportnak életem huszonegy legfontosabb
eseményét. Képzeljék el ezt a kérdést egy átla-
gos hétköznapon a dániai Holstebróban. Amint
belekezdtem, az idő megszűnt. Az események
nem egy magától értetődő sablon szerint buk-
kantak elő, s érzékeltem, hogy életem tényleges
folyamat s nem csupán egymást követő szek-
venciák sorozata. A gyerekkori epizódok felidé-
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zésekor észleltem ezek visszatükröződését más
időszakokban, más szituációkban. Rájöttem pél-
dául, azaz álmom, hogy sarkkutató legyek - me-
lyet Knud Rasmussen s mások műveinek olvasá-
sa táplált -, Izlandon megvalósult, annak ellené-
re, hogy bezártságom a vad halászéletbe a világ-
végi téli Izlandon, igencsak távolinak tűnik a ko-
rábbi korszakok dicsőséges expedícióitól. (...)

Ahogy a csoport egyre inkább az előadásra
koncentrált, mindinkább éreztem, hogy kikerülök a
középpontból, s egyre képtelenebb voltam
megérteni, milyen szerepet fog Kirsten játszani.
Bár beszéltünk az egyes szereplőkről s jellemző
vonásaikról, nem kaptam semmiféle iránymuta-
tást magáról az előadásról. Olyan érzésem kez-
det lenni, hogy „Kirsten" kezdi a maga életét élni.
A csoport időnként tanácsomat kérte önéletrajzi
és antropológiai kérdésekben, de a színház s a
világ többi része közé a titok hálója feszült.

Rasmussen a Talabotban

Néhány hónapnyi csönd után - mialatt a cso-
port Mexikóban volt, hogy kíváncsi nézőtekinte-
tektől távol próbálhasson -, meghívtak egy pró-
bára. Az előadás kezdett formát ölteni, s Eugenio
a „jóváhagyásomat" kívánta. Én csak néztem,
nevettem és sírtam. A kezem ökölbe szorult, a
vállam merev lett. Az egész testem hevesen rea-
gált a darabra. Az, hogy Kirstent megláttam e na-
gyon is ismerős, félelemmel, örömmel és fájda-
lommal teli helyzetekben - olyan érzéseket sza-
badított fel bennem, melyeknek általában nem
engedem át magam. Otthonosságot ugyanakkor
nem éreztem, hisz a szövegösszefüggés idegen
volt, s a bizonyos pontok hangsúlyozására hasz-
nált drámai effektusok meghaladták fantáziámat.
A legfontosabb az volt, hogy egy másik nő
jelenített meg, s e megjelenítés tagadta jelenlé-
temet a saját történetemben. Nagyon meglepett,
hogy valódi nevemet s betű szerint saját szavai-
mat használták. Ekkor úgy tűnt, korábban elfoj-
tottam az azzal való szembenézést, hogy én le-
szek a főszereplő. (...)

E személyes beszámolóban megpróbáltam
antropológiát űzni, azaz a legintimebb szubjekti-
vitásból megteremteni az objektív bizonyítás
eszközét. A történet folytatódik, de magam arra
éreztem erős indíttatást, hogy visszanyerjem bi-
ográfiai jelenlétemet saját történetemben, s áthi-
daljam a különálló valóságok közti űrt. A színház
által lemeztelenített személy újbóli felöltözteté-
sének elengedhetetlen feltétele volt, hogy meg-
értsem helyzetemet, felfogjam, mit jelent egy szí-
nielőadás tárgyaként szerepelni.
Kiemelve az antropológiából - önmagamat.

Santa Cruz, 1988. október
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BARBA, GROTOWSKI, KANTOR
BESZÉLGETÉS ZBIGNIEW OSIŃSKIVEL

zon kevesek közé tartozik, akik jól ismerik
Grotowski Laboratórium Színházát és az
Odin Teatret tevékenységét. Harminc év
távlatából milyen kapcsolatot lát a kettő
között?

- Azaz igazság, hogy az Odin pályájának
bizonyos szakaszát nem ismerem. Barbáék
ugyanis a nyolcvanas évek elejétől majd egy év-
tizedig nem jöttek Lengyelországba, minthogy
Grotowski elhagyta az országot. Aztán Torgeir

csak eljött hozzánk egy filmbemutatóra, és ezzel
előkészítette az utat a Talabot számára. Ám
ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy szakadék van az
új és a régi színházi generáció között. Az újak
nem ismerték sem a Laboratórium Színházat,
sem az Odint. Ez azzal is járt, ahogy
megszakadt a kapcsolat az Odinnal és a
Laboratórium élő tradícióival. Visszatért a
konzervatív ízlés, és ehhez hozzájárult a sajtó is,
hiszen azt írták, hogy a harminc évvel ez-előtti
avantgárd divatjamúlt és perspektívátlan.


