
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

Fordította: Heltai Gyöngyi

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.
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rancis Pardeilhan és Tage Larsen az Oxyrhin-
us evangéliumában

 Ezzel szemben az Odinban sok az új,
iatal színész, és megítélésem szerint a
apasztalható megújhodást továbbra is
rotowski szelleme inspirálja.

- Mert a „tanúk" segítségével pallót, hidat
akhatunk le a szakadék fölött. A Grotowskinál
zerzett tapasztalatok sokunk világlátását meg-
atározták. Barba is azzal kezdte, amit Grotow-
ki színházában tapasztat, tanult. Inspirálta az,
mivel Opolében találkozott, és ott szerzett tudá-
át állandóan gazdagította. Ezért nyugodtan
ondhatjuk, hogy Eugenio Barba egyike a hu-

zadik század legműveltebb színházművésze-
nek. Ugyanakkor gyakorlati érzéke is páratlan.
arminc éven át vezetni egy társulatot- nagyon

itka példa. Nem tudok másik színházat a vilá-
on, ahol olyan intenzív és eredményes munkát
égeztek volna, mint az Odinban. Róluk tehát
gyanolyan komolysággal és tisztelettel kell be-
zélnünk, mint például Sztanyiszlavszkij vagy
ejerhold munkásságáról.

Eugenio nagyformátumú alkotó. Soha nem
egy biztosra, nem áll elő kész koncepciókkal.
züntelenül kutat, és folyamatosan megküzd az
lkotási folyamat minden lehetséges buktatójá-
al. Minden folyamatba bekalkulálja a kockáza-
ot, az esetleges sikertelenséget. De az eredmé-
yek imponálóak. Ezek alapja nem a csoda, a
isztikum, hanem a mindennapos türelmes és

áradhatatlan laboratóriumi munka. Grotowski
asonló elvek szerint dolgozott: lépésről lépés-
e. Ám Grotowskitól eltérően, aki felhagyott a
zínházi előadásokkal, Barba megmaradt a
zín-háznál, és társulatával két-három évenként
étrehoz egy-egy új előadást. Sok olyan színész
erült ki az Odinból, aki másutt folytatja
űködését. A társulaton belül is példaszerű a
enerációk keveredése: Iben Rasmussen
ellett szinte fiatal leánytestvérként nőtt fel

sabel Ubede és Tina Nielsen. Olyanok, mint
gy nagy család: Kaj Berdhold és Jan Ferslev
ellett ott van „atya-ként" Torgeir, aki harminc

vvel ezelőtt, tizenhét évesen még Barbával
ezdett Norvégiában.
 Néhány napja együtt vagyunk itt, Holsteb-

óban, és úgy érezzük, mintha ez a dán kisváros
enne a „világ közepe".

- Nem szeretnék nagy szavakat használni,
e valóban: ott, ahol nagyon mély dolgokkal, lé-
yegi kérdésekkel találkozunk, úgy érezzük,
ogy a világ központjában vagyunk. És ilyenkor
em számítanak a földrajzi adatok. Az évforduló
iatt most a szokásosnál többet beszélünk a
últról. Ebből nem hagyható ki 1968. Azt szok-

uk mondani, hogy „az egykori lázadók hivatal-
okokká váltak". Ez többé-kevésbé igaz, de az
gyik ellenpélda éppen az Odin. Ők átmentették

a '68-as nemzedék értékeit. Hány nagyszerű,
emberséges cselekedetre, az önzetlenségnek, a
jóságnak mennyi példájára tudnék hivatkozni,
olyanokra, amilyenekkel alig találkozunk ma a vi-
lágban! Itt viszont ez is szabály. Ehhez hozzátar-
tozik a tolerancia, a nyitottság. Eljött ide most
Jerzy Grotowski, Judith Malina, eljöttek sokan,
akik valaha heves vitákat folytattak egymással.
Az Odin teret ad mindenkinek, hogy kifejtse néze-
teit. Példa ez, üzenet: így is lehet vitázni. Elfogad-
nak, elismernek másokat. Soha nem hallottam tő-
lük, hogy ők jobbak lennének, mint bárki más.
Pedig számunkra nyilvánvaló, hogy az Odin a
lehető legmagasabb szintet képviseli. Ők
kíváncsiak

-
márpedig a tolerancia hiányának egyik oka
mindig az érdeklődés hiánya, vagyis a közöny.
 Az Odint általában az alternatív szinház

kategóriájába sorolják. Magyarországi vendég-
szerepléseik során a klasszikus, hagyományos
színházzal foglalkozó szakembereink közül ke-
vesen szoktak megjelenni előadásaikon.
 A művészetben mindig a periférián fejlőd-

tek ki az eredeti dolgok. Megalakulása idején mi
volt a Művész Színház? Egy kis csoport, amit
Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko
elvarázsoltak.
 De ők már elismert színészek voltak. Még

esetleges bukásuk is nagy visszhangot váltott
volna ki.
 Valóban, Judith Malina és Julian Beck

z eredményeket a motivációk s nem csu-
pán a keresés irányai szabják meg. De to-
vábbadni csupán a követett irányt lehet.

Igaz, nem minden esetben. Egy
hosszantartó ember és ember közti
kapcso-

latban az évek során felhalmozott tapasztala-
ton kívül mást is át lehet adni, anélkül, hogy va-
laha is beszélni kellene a lényegről. Így van ez a
keleti színházi hagyományban, a guru-sisja
kapcsolatban. E csönd végül közöl valamit,
amit egyik fél sem tudhat, váratlanul, egy a pe-
dagógiai tudás logikája fölött álló logika törvé-
nyei alapján.

Az ilyen kapcsolat éveken át alapozódik,
méghozzá arra a jól meghatározott közelítés-
módra, ahogy a tanuló a mester által képviselt ér-
tékekhez viszonyul. Így nem is annyira a mester,
hanem az idő az, ami a széláramlatokhoz hason-
lóan nyomot váj. S nem annyira a diák
tudatossá-

amatőr színészekkel dolgoztak, Grotowski szí-
nészeit harmadrangúnak tekintették. De hogy is
lehetett volna másképp?! Opole akkoriban kis-
város volt; a közvéleményt meghatározó televí-
zióval a társulatnak természetesen semmiféle
kapcsolata nem volt. Az Odin Teatret indulása is
az alternatív színház szokványos útját idézi:
színészeit nem vették fel az oslói színművészeti
fő-iskolára. Az alternatív színház megítélése
országtól és kulturális kontextustól függött és
függ most is.
 Barba inkább „harmadik színházról" be-

szél. Ön mit ért ezen?
 Tulajdonképpen azt kell megválaszolni,

mi nem tartozik ide. Nem tartozik ide sem az
intézményesített repertoárszínház, sem a
némiképp ellene létrehozott avantgárd színház.
Az utóbbi talán legkiemelkedőbb képviselője
Tadeusz Kantor volt. Kantor hitvallása a
művészet volt, Barbát inkább a2 foglalkoztatja,
mit jelent a szín-ház a jelen kulturális
kontextusában. Kantort ez nem érdekelte. Ő
folytathatatlan, tőle nem vezet út sem a
pedagógia, sem a tág értelemben vett kultúra
felé. Kantor számára a színészek nem voltak
partnerek Barba számára a színész: partner és
barát. Ő állandóan hangsúlyozza, hogy társai
saját fejlődésének is kulcsai.

Nos, tulajdonképpen ez a válasz arra, mi is a
harmadik színház.

Király Nina

ga, mint tudatalattija építi magába azokat a cél-
zásokat, melyek számára a legfontosabbak.

Ilyen kapcsolat csak nagyon kevés embert
köthet össze. Ami egyiküktől a másiknak átadó-
dik, az alapvetően egyfajta aktív csönd terméke,
ami egy majdnem tudományosan formulázható
tudás gyümölcsének mélyén rejlik. Mire ez a pe-
dagógiai kapcsolat megnyílik, hogy szélesebb
kört is bevonjon, addigra a gyümölcsnek már
csak a húsa marad. S mikor valaki a személyes
kapcsolattól az írott szóhoz pártol, s aki ír, az nem
tudja, hogy szavait ki fogja olvasni, akkor a sza-
vak márvánnyá válnak, s elvesztik aktív csendjü-
ket.

Ez az oka annak, hogy sokan, akik egykor
mesterek és sebességutazók voltak - Szta-
nyiszlavszkij, Brecht, Copeau, Grotowski -, ma
szobroknak tűnnek.

Van-e mód arra, hogy átadjuk tapasztalatun-

EUGENIO BARA

ÚSZÓ SZIGETEK


