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Aki a modern dráma klasszikus örökségét
próbálja megbecsülni, annak kezdettől fogva
részint finoman pontatlan, részint pedig
archaikus fogalmak definiálásának
problémájával kell szembenéznie.¹ E túl-
ságosan is hívogató alkalom arra csábít, hogy
kibogozzuk az e fogalmakhoz kötődő kétértelmű-
ségeket, próbára tegyük paradox jelentéseiket és
szemantikai gazdagságukat. Mert csak a
szavakkal való játék, a Theodor W. Adornónak
oly kedves negatív dialektika teszi lehetővé,
hogy feloldjunk bizonyos ellentmondásokat, és
lerázzunk néhány régi megszokást. E fogalmak
mindegyike felidéz egy önmagával ellentétes,
helyesbítő vagy legalábbis tőle különböző
szempontot, amely viszonylagossá teszi
jelentését.

1. A modern, a klasszikus és a posztmodern
három olyan paradigmát képez, melyek gyak-
ran zavarosak, s a priori nehezen definiálha-
tók. A színház esetében legpontosabb megkü-
lönböztető ismérvük nem a színpadra állított
szöveg eredete, hanem a színházi használat és
a mise en scéne lehet.
2. A dráma, mely a színház írott megtestesü-
léseire (a dramatikus szövegre) utal, nem
nyújt kielégítő keretet annak megértéséhez,
hogy voltaképp mi a modern a színházban.
3. A klasszikus szemben áll a modernnel és
újabban a posztmodernnel. Ezen határvona-
laknak és a modernitás ezen túlhabzásának
vizsgálatával kívánom igazolni azt a parado-
xont, hogy a posztmodern színház képtelen
definiálni önmagát a klasszikus normákhoz
való visszanyúlás nélkül. Ebben Roland
Barthes-nak (1979) a klasszikus mű és a mo-
dern szöveg között tett megkülönböztetésére
fogok támaszkodni.
4. Az örökség egyszerre polgári és marxista
fogalom. A színház tekintetében a mise en
scéne-re, az előadás hagyományaira és a szö-
vegek interpretációjára utal; a dramatikus
szövegek esetében pedig a felhasználható
dramaturgiai formákra. A posztmodern szín-
ház, úgy tűnik, egyáltalán nem hajlamos oda-
figyelni a textuális vagy színházi örökségről

E tanulmány első megjelenése Modern Drama, 39. 1.
(1986. március).

szóló beszédre, amelyet nem tekint többnek,
mint technikai értelemben vett emlékezetnek,
bármikor hozzáférhető és újrafelhasználható
memóriabanknak.
Ezzel ellentétben a színház fogalma lehetővé

teszi, hogy egymás mellé rendeljük a klasszikust,
a modernt és a posztmodernt, figyelembe véve
a színész, a színpad és a közönség konkrét gya-
korlatát - egyszóval a specifikus színházi meg-
nyilatkozást, amely jelentősen változik az időben.

Az alábbi dolgozat címe tehát - éppúgy a
dialektika, minta provokáció kedvéért - a követ-
kezőre változik: „A posztmodern színház tex-
tuális memóriája." A fogalmak magyarázata ér-
dekében e cím minden komponensén végigme-
gyek, hogy definiáljam a kapcsolatot egyfelől a
modern és posztmodern színház, másfelől a
klasszikus színház között, illetve bebizonyítsam
azt a paradoxont, miszerint a posztmodern szín-
ház átdolgozva helyreállítja a klasszikus öröksé-
get, mert saját identitásának felépítéséhez
klaszszikus normákra van szüksége.

KLASSZIKUS MŰ
VAGY MODERN SZÖVEG?
A mű és a szöveg

Mielőtt felvázolnánk a posztmodern színház de-
finícióját - a fogalmat manapság mind gyakrab-
ban használják metodológiai óvatosság nélkül² -
, a klasszikus szöveg fogalmát kell megvizsgál-
nunk, visszatérve Barthes klasszikus mű és
avantgárd szöveg-teóriájához. A klasszikus mű
vagy szerző történeti definíciója hagyományosan
a régi, a jelentől távoli idők eléggé bizonytalan
képzetéhez kötődött. Nehézségek akkor adód-
nak, ha a klasszikus szöveg inherens strukturális
sajátságait keressük: lényegében a historicitás
szerepét kell megbecsülnünk a szöveg jelentés-
képző folyamatában, a különböző kontextusokba
és eltérő történelmi pillanatokba ágyazott
konkretizációban, különös tekintettel a recepció-
ra és a jelentésnek az olvasó vagy a néző általi

2 Főképpen Benhamou és Caramello (1977); Féral et
al. (1985).

meghatározására. A szöveg konkretizálása, a je-
lentés meghatározása a recepció tényezőitől
függ, ugyanakkor nem zárható ki belőle a színre-
vitel és a szöveg egyedi belső struktúrája. A
konkretizációs kör végén abba a helyzetbe kerü-
lünk, hogy jelentést adhatunk a „legrégibb" (a
legklasszikusabb) vagy a legújabb (a legmoder-
nebb) szövegnek; ez a specifikus jelentés, úgy
tűnik, nagymértékben viszonylagossá teheti a
klasszikus és a modern közötti különbséget. Két-
ségtelenül nagy a kísértés, hogy a klasszikus
szöveget úgy tekintsük, mint amelyet csak a
nagyobb időbeli távolság különböztet meg az
összes többitől, vagy - ahogy a kortárs mise en
scéne gyakori példái mutatják - mint a kortárs
szövegeknél nyitottabb és termékenyebb
szöveget, ahol a megnyilatkozások kontextusa
determinálja és pontosabban behatárolja a
jelentést. Barthes óva int a kísértéstől, hogy a
„kronológiai szituáció" alapján tegyünk
különbséget klasszikus mű és modern szöveg
között:

„A Szöveget nem szabad meghatározott
tárgyként elgondolnunk. Értelmetlen volna szö-
vegek és művek materiális elválasztását megkí-
sérelni. Különösen vigyáznunk kell, nehogy azt
mondjuk, hogy a művek klasszikusak, míg a
szövegek avantgárdok. Megkülönböztetésük
nem történhet a modernitás nevében összeállí-
tott durva lista alapján, hogy aztán eldöntsük, az
egyes irodalmi produkciók »belül vannak-e avagy
kívül«, az időrendben elfoglalt helyük alapján.
Egy nagyon régi mű is tartalmazhat »vala-micske
szöveget«, míg a kortárs irodalom jó része
egyáltalán nem szöveg. A különbség a
következő: a mű konkrét, egy könyvhelyet tölt ki
(például a könyvtárban); a Szöveg ellenben egy
módszertani mező." (Barthes 1979: 74.) (A műtől
a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Osiris, 1996.
68. Kovács Sándor fordítása.)

Az ellentét, melyet Barthes ugyan nem hagy
jóvá, a következőképpen áll fel:

mű szöveg
klasszikus modern
olvasható írható
lineáris szöveg térbeli szöveg
egyszerű szöveg nehéz szöveg

Ez az eléggé törékeny ellentétsor minden pil-
lanatban a felborulás veszélyével fenyeget, mivel
a mű modern és a szöveg klasszikus. Eleve meg-
alkuvás minden törekvés, mely a klasszikus mű-
vet textuális értelemben specifikálná. A művagy
szöveg sem a régi és modern, sem az ódivatú és
avantgárd közötti ellentéttel nem azonos. Mind-
két kondíció mindenekelőtt textuális, azaz más
szövegekhez való viszonylatában definiált, figye-
lembe véve eltérő produktív és receptív viselke-
désüket. A klasszikus mű és a modern szöveg
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meghatározásakor csak néhány kritériumra szo-
rítkozunk3.

A klasszikus szöveg olvashatósága az olvasó
csekély mértékű erőfeszítésére épít a cselek-
mény, a karakter és a narratív logika felismeré-
sében - természetesen ha nem vesszük figye-
lembe a megfejtésnek ellenálló klasszikus nyelv
homályosságát és a változatokat, melyeken egy
darab a történet meghatározása során átmegy.
Noha a klasszikus szöveg első látásra egyszerű-
nektűnhet, rendkívül bonyolulttá válik, amint az
elsőnek kínálkozó, szó szerinti jelentéssel elége-
detlenül rászánjuk magunkat az újraolvasásra.
Ugyanakkor ha elfogadjuk azt az elképzelést,
hogy a modern szöveg jelentése nem több, mint
ami hipotézisekben és az olvasási folyamat nyílt
pályáin rekonstruálható, akkor ez a szöveg teljes
mértékig a befogadó által felépített séma szerint
olvasható, vagyis mind a nehézség, mind a több-
értelműség örökre elenyészik. A szöveg „térbeli-
sége" - textuális testének finom kis hajszálerei -
nem lesz más, mint egyszólamú és egyszerűsí-
tett olvashatóság.

A nehézség visszafordítható és relatív kritéri-
um; minden szöveg nehéz, amennyiben elvárja
az olvasótól, hogy felismerje a meghatározatlan-
ság, a kétértelműség és az ellentmondás terüle-
teit. Ez a fajta nehézség paradox jellegű, hiszen
amint megfejtették és működtették, megszűnik
létezni. A kérdés tehát az, hogy végső soron mi
hozza létre a szövegben rejlő nehézséget. Talán a
klasszikus nyelv érthetősége? A múltbéli és a
jelenbéli olvasók elváráshorizontjának megválto-
zása? A történet lehetséges logikája? A megha-
tározatlan területek kitöltése? Maga a nehézség
fogalma - szerepe és értékelése - történetileg
változó, hiszen a recepció társadalmi kontextu-
sától és a gyakran pszichologikusnak csúfolt
tényezőktől is függ, minta vágytól vagy a hajlan-
dóságtól arra, hogy a szöveget egyik vagy másik
szinten olvassuk, az ebből következő textuális
hangszereléstől, mely biztosítja, hogy ugyanaz a
szöveg különböző olvasatokat hozzon létre, s
végül az elhatározástól, hogy a szöveget ilyen
vagy olyan célból olvassuk: van, aki a történetet
követvén jut tévútra, mert a textuális megnyilvá-
nulásokat maradéktalanul a fikciók világába át-
fordítva figyelmen kívül hagyja a mű (auto-)
textuális szerkesztettségét; van, aki a történet és a
szöveg nyitottságát kívánja sokszorozni; s van, aki
egyetemi értekezést, zsurnaliszta beszámolót akar
írni, vagy cikket egy marxista vagy lacanista
folyóirat számára.

A klasszikus szöveget jellemző kritériumok
relativitása, sőt felcserélhetősége és a művet
szöveggé tevő instabilitás ellenére (mely nem

A kővetkező három oldal A szövegtől a színpadig: a
kifordított történelem című tanulmányomból származik.

Kodikas/Codes7 (1984).

zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a modern
szöveg máris klasszikus mű legyen abban az
értelemben, hogy kezdettől fogva a magától ér-
tetődő jelentés klasszikus momentumára redu-
kálták), megkockáztathatjuk néhány olyan krité-
rium felsorolását, amelyek korántsem örökre
szólóak vagy logikailag rögzítettek, egyszerűen
tanúsítják a klasszikus szöveg észlelésének és
befogadásának mai módjait:

1. A klasszikus szöveg önkéntelenül is ideolo-
gikus: a világos, magával ragadó cselekmény, a
beszélők különféle diszkurzusaiban a feszültsé-
géből szemernyit sem vesztő írásmód homogén
homlokzata mögött ott rejtőznek a kódok és a
mechanizmusok, amelyek működésben tartják.
A klasszikus írás tökéletes és behatárolt minősé-
gei abban a mértékben feledtetik el a működését
irányító kódok uralmát, amennyiben a klasszi-
kusság tiszta értékkritériumává válnak: olyan
szöveggé, amely formai tökélye révén képes el-
feledtetni történelembe ágyazottságát. Az ilyen
szövegben a valószerűség és a meggyőzés
technikái arra szolgálnak, hogy elhitessék
velünk a „valós történetet", a hús-vér szereplőket;
elfeled-tessék, hogy a szöveg és működése
hozza létre a realitáseffektusokat. A kritikai
olvasatnak - csakúgy, mint a színház esetében
a mise en scéne-nek - az volna a feladata, hogy
leleplezze a kódokat, és hangsúlyozza - a
groteszk vagy a barokk irónia eszközeivel - e
kódok koholt és művi természetét.4

2. A klasszikus szöveg és intertextusa közötti
kapcsolat szintén jelentős, nemcsak azért, mert a
poétika kötelezi a szerzőt, hogy híven az antik-
vitásra tárnaszkodjon, s maga csakis azt találja
ki, ami feltétlenül szükséges, hanem azért is,
mert igen hosszú azon jelen nem lévő szövegek-
nek a sora, melyeket elvben mindenkinek ismer-
nie kellene. Ez az intertextuális referencia annyi-
ban fontos, amennyiben megakadályozza, hogy
az ezen referenciákról mit sem sejtő kortárs ol-
vasó megragadja a klasszikus szöveg funkcióját.
Így megtörténhet, hogy bizonyos filozófiai vagy
akár irodalmi szövegek más szövegek átalakítá-
sát és újraolvasását idézik elő.

4 Alain Girault megfogalmazásához igazodva. Girault
ellenszerül autotextuális formák használatához folya-
modik, hogy megszabadítsa az ideológiát átlátszó ter-
mészetétől: A kódok láthatóak maradnak, a teatralitás
megőrzi a „realitás" (nyilvánvaló vagy lényegi) autonó-
miáját, az átlátszóság hatásai azonban nem működnek
többé. A színházi -- vagy művészi - forma „jelentésfo-
lyamattá" válhat, és így már nem lesz egy állítólagos
eleve létező jelentés felfedésének eszköze. Ez
„decentrálást" hoz magával, miáltal az ideológia bizo-
nyos távolságba kerül, láthatóvá válik. A kódok tudato-
sítása ugyanakkor azt is előidézi, hogy megszabadítjuk
őket a „természetes" buroktól, amelybe az átlátszóság
ideológiája bezárni vélte őket.

ITERABILITÁS: a Derrida-Searle-vita egyik köz-
ponti fogalma. Derrida a latin iter (ismét) és a
szanszkrit itara (másik) szavakból eredezteti; az
iterabilitásban aZ ismétlődés és a különbözés
kapcsolódik össze. A fogalom a nem-önazonos-
ságon alapuló ismétlést jelenti, szemben az egy-
szerű ismétlés (repeatability) metafizikus fogal-
mával, amely az ismételt elem azonosságát föl-
tételezi. (Kovács Sándor: Dekonstrukciós termi-
nustár. Helikon, 1994/1-2.)

JELENLÉT-HIÁNY: olyan bináris oppozíció, amely
általában a beszéd és az írás ellentétének
leírására szolgáL A beszéd ugyanis feltételezi a
beszélő jelenlétét, az írás viszont az íróét nem.
Derrida szerint azonban a jelenlétet mindig csak
egy általánosított hiány (távollét), a différence
által konnotált különbözés és elhalasztódás, a
múlt és a jövő relációja jelöli ki. A hang nem
közvetlenül hozza világra a gondolatot, hiszen a
beszéd pillanata, a megnyilatkozás eredetének
ideje a folyamatos elkülönböződésnek alávetett,
és a kimondott sZó is olyan anyagi forma, amely
éppúgy más formáktól való differenciáin keresztül
működik, mint írott társa. (K. K. Á.)

LOGOCENTRIZMUS: Derrida kultúrakritikájának
egyik legfontosabb terminusa. A bevett gondol-
kodásnak azt a tulajdonságát ragadja meg, ame-
lyet Derrida - Heidegger nyomán - a jelenlét
metafizikájának nevez. A logocentrizmus az a i
hiedelem, hogy létezik egy rendszeren kívüli kö-
zéppont, amely Meghatározza, érvényesíti, rögzíti
a nyelvi jelentést, de önmaga minden kételyen felül
áll. E logosz jelenlétének erejét a Bibliaszavai
bizonyítják: „ Kezdetben vala az ige." Derrida sze-
mében ezen idealista álláspont lebontása a
dekonstrukció egyik legfontosabb feladata. Derrida
aforisztikus megállapítása szerint „semmi sincs a
szövegen kívül". Az elgondolás hátteré ben ott áll
Lacan elmélete is, amely szerint maga a tudatalatti
is anyelv szabályai szerint épül fel, azaz a nyelv
nemcsak a tudatos gondolkodást, hanem a
tudattalant is megelőzi: nincs gondolkodás a
nyelven kívül. Következésképp a nyelv, a nyelvi
szocializáció is a hatalom, az elnyomás eszköze.
Ez ellen közvetlenül nem sokat lehet tenni (a
színházi gyakorlatban pedig különösen keveset), a
posztmodern kritika azonban jórészt ennek
tudatosítása - az önmaga által használt nyelv
érvényességére való folyamatos rákérdezés- révén
éri el sajátos hangját és eredményeit. (J. M.)
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Ez a főnixszöveg, vagyis a klasszikus mű nem
képes mindig oly módon újraszületni, hogy meg-
újítsa rá vonatkozó megértésünket. Valójában, s
ez sokkal prózaibban hangzik, a kortárs hallgató
sosem lehet biztos benne, vajon múltbéli vagy
kortársi szövegként érti-e. A századok során e
szöveg krónikusan félreértődik (mal entendu);
hallgatójában (még inkább, mint olvasójában)
furcsán ismerős érzés ébred, amikor Moliére vagy
Marivaux nyelvével találkozik (bár, más-részről,
Shakespeare és Goethe egymást követő
újrafordításaiban megvan az a paradox képesség,
hogy alkalmazkodjanak a francia nyelv fej-
lődéséhez és képkészletéhez). A klasszikus fran-
cia nyelv olyan, mint egy homályos üvegtábla
köztünk és a szöveg létrehozta fiktív világ között. A
világ és a diszkurzus között nincs többé közvetlen
és kölcsönös kapcsolat. A hallgató kénytelen
odaadóbban figyelni és folyamatosan meg-
kérdőjelezni a szöveg és a világ közötti viszonyt,
azaz a szöveg ideológiai dimenzióját. Ehhez a
dimenzióhoz csak akkor érkezhet el, ha a szöve-
get artifaktumként (artifact) fogja fel. Ekként te-
remtődik kapcsolat a szöveg és az ideológia
között (mely utóbbi a szöveg működésének
konstitutív eleme). A forma tudatában, mely per-
sze ellenáll minden kísérletnek, amely láthatóvá
akarná tenni, az olvasó/néző valószínűleg olyan
mély és rejtett jelentőséget tulajdonít a szöveg-
nek, amelyről egy historizáló olvasat nem is ál-
modhat. A színházi megnyilatkozás formáján
végzett minden munka - a barokk irónia kódjai, a
túlzottan retorikus vagy énekelt beszéd, a sze-
replő teatralizációja - odavezet, hogy a klasszikus
francia nyelv átlátszatlanná válik, és szédítő
mélysége meghallgatására késztet. Ennek ered-
ményeképpen, a róla kialakult hagyományos
képpel ellentétben, a klasszikus diszkurzus nem
tündököl ama tisztaság fényében, mely a nyelvet
a világ hű tükörképévé teszi.5

A klasszikusok kritikája és a mise en scéne
interpretációja hosszú ideig úgy tett, mintha az
idők során semmi más nem rakódott volna a
szövegekre, csak néhány réteg por; s hogy a
szöveg elfogadhatóvá váljék, elég volt megtisztí-
tani, megszabadítani a lerakódásoktól, amelyeket
a történelem, az interpretációs rétegek és a
hermaneutikai üledék hagytak maguk után a lé-
nyegileg érintetlen szövegen. A klasszikus szöveg
e fantomképe nemcsak abba az irányba fejlődhet,
hogy megkísérlik archeológusi pontossággal
rekonstruálni az előadás történelmi körülményeit,
hanem az előadás stílusának modernizációja felé
is (klasszikusok modern ruhában, a kortárs
hétköznapokra utaló anakronisztikus
csecsebecsék). A szöveg „leporolása" minden
esetben együtt jár azzal az idealista hiedelemmel,

5 A tisztaságról folytatott vitát lásd Barthes-nál (1966:
27-35.).

mást is próbálni. Többet is tehetünk a por
egyszerű letörlésénél: magát a tárgyat is meg-
változtathatjuk. Egy csodálatos módon meg-
őrzött váza mindig hasznos lehet. Egy dráma
egészen más. Itt maga a tárgy akkor is alap-
vetően átalakul, ha a szöveg teljesen érintet-
lennek látszik. Nem olvashatjuk ugyanúgy,
ahogy azok az olvasók, akiknek írták. Amit mi
olvasunk, egyfajta emlék; újra megjelenítőd-nek
életünkben az eltorzított elemek - azaz
voltaképpen az egyéni és a szociális test közötti
kapcsolatok." (Vitez 1977: 45.)
Fontosnak tűnik, hogy a klasszikus szöveg
olvasásakor képesek legyünk a „por" historici-
zálására, ahelyett hogy figyelmen kívül hagy-
nánk, vagy éppen a szőnyeg alá söpörnénk. Ez a
gyakorlat eléggé közel áll a fordításhoz, mely a
forrásszöveg változatát hozza létre az új olvasó
nyelvén, aki előtt így megnyílik a választás lehe-
tősége: az egyik a fordításadaptáció, amely, hogy
elkerülje a fordítandó szöveg szolgai másolását,
a szöveget új kulturális kontextusba helyezi; a
másika betű szerinti fordítás, mely az
idegenség-
érzet kialakulása és az idiomatikus veszteségek
ellenére megőriz valamit a forrásnyelv retoriká-
jából és világnézetéből.

3. Akárcsak a fordításokat, a klasszikusok ol-
vasatát is mindig jelentésvesztés vagy inkább a
jelentésaspektusok teljes destrukciója kíséri. A
minden új olvasat után megmaradó textuális
elemek helyett pontosabb lenne a meghatároz-

Racine: Andromaché -Antoine Vitez 1971-es
rendezésében

mely szerint a klasszikus nyelv korrekciója ele-
gendő a fiktív világ, valamint az objet fixe-szé, a
régi és új idők elegyévé redukált ideologémák
szintjének eléréséhez. Szerencsére nem sokáig
váratott magára a dramaturgok és rendezők re-
akciója a kritikának e statikus felfogására, mely
a mise en scéne-t a nagytakarítással azonosítja.
Alain Girault (1973: 79.) észrevétele szerint „a
leporolási művelet feltételezi az ember változat-
lanságának idealista filozófiai felfogását. A »le-
porolás« végeredményben »dehistoricizálás«, a
történetiség tagadása (felszíni reflexióvá, »por-
rá« való redukálása)." A „leporolás" tagadása
magában foglalja a történeti kimozdítás feltétele-
zését, amely a formális elkülönülés tudatával
sokkolja a közönséget, s ez voltaképpen a külön-
böző világnézetek elkülönítése. Brecht (1967:
112.) írja, hogy Piscator, miután színre vitte
Schiller Haramiákcímű darabját, azt mondta ne-
ki: „azt keresse, mivel hívhatná fel a színházból
távozó emberek figyelmét, hogy százötven év
nem kis dolog."

A mai dramaturgiai reflexiók nem adnak helyt
a leporolás mint „varázslatos megoldás" szédü-
letének. Antoine Vitez saját munkáinál elutasítot-
ta ezt a gyakorlatot:

„Ha valaki »leporolásról« beszél, akkor azt
hiszi, hogy a por felhalmozódott valamin: egy
érintetlen tárgyon, amelyet valaki elhagyott, s
amelyet a megtisztítás és fényezés után valaki
újra megtalálhat. Pontosan ez történik a mű-
alkotásokkal is. A port ott lehet hagyni, és tenni,
amit addig - a Comédie-FranQaise hosszú ideig
halmozta a porrétegeket, s a port csak új réteg
viasszal álcázta -, de meg lehet
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hatatlanság és a kétértelműség olyan zónáiról
beszélni, melyeket képesek vagyunk részlegesen
befoltozni vagy részlegesen eltávolítani. A klasz-
szikus szöveg - mint általában az irodalmi szöveg
- rendelkezik egyrészről a fikcióvilág kia-
lakulásához nélkülözhetetlen, beprogramozott,
strukturális kétértelműségekkel, másrészről olyan
kétértelműségekkel, melyek ugyanazon szöveg
konkretizációs változásaiból fakadnak. Az első
fajta kétértelműségnek érintetlenül kell maradnia.
Feloldása ugyanis a feszültség és felfedezés
mechanizmusának lerombolásához vezetne; leg-
főképpen pedig leegyszerűsítené és (partizán
módon) leleplezné az implicit ideologémákat,
melyeket a szöveg önkéntelenül is saját történel-
mi helyzetével összhangban artikulál. Ez a feladat
olykor (igen) hasznos, de főként csak az iroda-
lom és az ideológia teoretikusai számára.

A második fajta kétértelműség a befogadás
körülményeiben bekövetkező megjósolhatatlan
módosulásokból nő ki - a megnyilatkozás és a
befogadás közötti időbeli és kulturális elmozdu-
lásból -, aminek egyik fő oka a befogadás társa-
dalmi kontextusai között szélesedő szakadék, a
másika szöveg keletkezése és befogadása között
eltelt idő. Nem könnyű például beszéde vagy
viselkedése alapján egy szereplő társadalmi mi-
liőjét vagy csoportját megállapítani, miként azt
sem, hogy beszéde összeegyeztethető-e egyál-
talán a maga társadalmi gyökereivel. Ez a nehéz-
ség nem strukturális kétértelműség, hanem a
meghatározatlanság egy új zónájának a terméke,
mely átalakítja cselekményolvasatunkat. A klasz-
szikus szöveg, melynek befogadásához már
nincs használati utasításunk, gyakran olyan szö-
vegként jelenik meg, amelyet a kétértelműség és a
rejtély stratégiája szerint konstruáltak, s ezáltal
érdemén felüli jelentőséghez jut. Íme a klasszikus
szöveg sikerének újabb oka: a történelmi,
földrajzi és társadalmi távolság; az enigmák és
kétértelműségek megjelenése, melyek a mind ez
idáig monoszemikus művet összetetté és eldönt-
hetetlenné változtatják. Amennyiben a szöveg új
konkretizációja során a mise en scéne képes a
meghatározatlanság új zónáit sejtetni és közöttük
lehetséges jelentés-nyomvonalakat szervez-ni,
akkora klasszikus dramatikus szöveg vissza-
szerezheti a múló időben és a banális interpretá-
ciók során megkopott fényét. Az újrahasznosítás
e jelensége új életre keltheti a klasszikus szöve-
get, oly módon, hogy ezt az életet nem az állandó
és változatlan jelentés, hanem a változás és az
alkalmazkodás alapozza meg.

A klasszikus művek ezen jellegzetességei - s
főképp az a lehetőség, hogy modern szöveg
módjára lehet velük bánni - késztetik a mise en
scéne-t arra, hogy megkérdőjelezze a klasszikus
és a modern fogalma közötti történeti és elméleti
különbséget. Egy klasszikus mise en scéne-je
éppúgy lehet modern, mint posztmodern (ahogy

hamarosan látni fogjuk), s egy kortárs szöveg
mise en scéne-je is lehet divatjamúlt, és (bizo-
nyos esetekben) meggátolhatja, hogy a szöveg
felmutassa újdonságát és modernitását. A mo-
dernizmus és, a fortiori, a posztmodernizmus óta
a színházi gyakorlatban legradikálisabban a
rendező és a szöveg viszonya változott.

A t é r l eh e te t l en e gy ség e

A mai szerzők, úgy tűnik, nem képesek hasznát
venni a klasszikus dramatikus szövegnek. Elkép-
zelhetetlennek tartják az olyan drámát, amelyben a
szereplők között olyan dialógus folyik, mint a
köznapi beszélgetésben. A jelenség nem új: mint
Peter Szondi (1956) rámutatott, ez jelezte a mo-
dern dráma kezdetét valamikor 1880 körül, s
kitartott körülbelül 1950-ig. Mint a dráma krízi-
sének jelét a színházi kommunikáció és a dialó-
gusos beszéd széttörése jellemzi, amit megmen-
tési kísérletek (naturalizmus, társalgási darabok
vagy egyfelvonásosok, egzisztencializmus) vagy
a probléma megoldásának kísérletei (expresszi-
onizmus, epikus színház, montázs, pirandelliz-
mus stb.) követnek. Még az abszurd színház is
modernista megnyilatkozás (inkább, mint poszt-
modernista), hiszen még a nonszensznek is van
értelme, az is felidéz egy interpretációt, egy kon-
cepciót a világról. Adorno megfogalmazásában:

„Még az úgynevezett abszurd irodalomnak is
- legjobb képviselőinek műveiben - van köze
a dialektikához: nincs jelentés, de a jelentés
tagadása mindazonáltal fenntartja a jelentés
kategóriáját; ezáltal helyt ad az interpretáció-
nak, s követeli azt." (1970: 235.)
Adorno úgy folytatja, hogy az abszurd irodal-

ma után (s hozzátehetjük, a posztmodernizmus
előestéjén) már nem maga a jelentés vetendő el
mint szervezőelv, s nem is a filozófiaként fellépő
nonszensz: ,,A harmónia elve, bár a felismerhe-
tetlenségig megváltozott, továbbra is szerepet
játszik még az olyan művészetben is, mely fenn-
tartás nélkül átadja magát a hóbortoknak, mert a
hóbortos ötletek is csak akkor érnek valamit, ha a
művész »beszédmódjaként« mutatkoznak meg."
(1970: 235-36.)

Az új, posztmodern művészetben figyelembe
kell venni az új teljességet, de nem a megszóla-
lásokét, hanem azok megjelenéséét és elrende-
zéséét a művészi diszkurzusban.

Az 1960-as évektől kezdve ismét radikálisan
megváltozott a színházi felfogás (ez a változás
nem teszi lehetővé, hogy a jelent kizárólagosan
új posztmodern érának nevezzük). Már nem a
dialógus és a monológ, a kommunikáció és a
kakofónia, az értelem és a nonszensz vitájáról
van szó. Olyan szerzők, mint Peter Handke,
Michel Vinaver, Samuel Beckett és Heiner Müller,
már meg sem kísérlik a kommunikációs aktus

MEGNYILATKOZÁS/KIJELENTÉS: e fogalmakkal
a fordítás során P. Pavis és Elinor Fuchs
enunciation/utterrance terminuspárját igyekez-

tünk visszaadni. A megkülönböztetést megnehe-
zíti, hogy a francia énonciationt angolra olykor
épp utterance-ként fordítják, s ilyenkor a francia
énoncé angolul statement (esetleg sentence)
lesz. Az mindenesetre állandónak tűnik a külön-
böző szóhasználatokban, hogy az egyik fogalom
magát az elhangzó nyelvi egységet írja körül
(énoncé, utterance, nálunk kijelentés), míg a má-
sik a hangoztatás, a kimondás gesztusára utal,
annak folyamatában (énonciation, enunciation,
nálunk megnyilatkozás). (J. M.)

MISE EN SCÉNE: a színházelméleti szaknyelvben
P. Pavis kezdte diktatórikusan használni, s legin-
kább az Artaud-követők (Copeau, Ricoeur) defi-
níciójának megfelelően. Nem csak a megrendezés
vagy a színpadra állítás tényszerűségét jelen-ti. A
mise en scéne a színész közvetítésével a néző
definiálta színházi térben zajló szövegátalakítási
folyamat teoretikus egésze. Miután az angol
szövegben Is így, franciául, kurziválva áll,
fordítástechnikaillag is indokolt a megtartása. A
német színházelméleti iskola Erika Fischer-Lichte
és Helga Finter (egyébként erősen francia hatás
alatt álló) tevékenységéig az inszcenírozás,
inszcenálás kifejezést használta, így a magyar
szakirodalombah eddig ez szerepelt. (J. M.)

NYOM: Derrida használatában a différance ter-
méke, a különbség megjelenése és e megjelenés'
mozgása. Minden jel (az összes fonéma és
graféma is) más, önmagától elkülönböződő jelek
nyomait hordozza magában, de ezek a nyomok
nem jelenvalók, pusztán hiányuknál (távollétük-nél)
fogva, potenciálisan vannak jelen. Egyetlen jel sem
önmagában teljes, mert a nyomok, (konnotációk é$
asszociációk) révén számos más jelre utal. (K. K.
A.)

PALIMPSZESZT(US): olyan felület (papirusz vagy
pergamen), amelyet egynél többször használtak
írásra: az eredeti szöveget lekaparták vagy
eltávolították, és újat írtak a helyére. A kifejezés
dekonstrukciós használata arra utal, hogy nincs
„tiszta" szöveg, azaz a szövegek egymásra
(egymásba) íródnak, és nem a „valósággal",
hanem egymással állnak kapcsolatban. Ez a
jelenség a disszemináció, az eredménye pedig az
intertextualitás. (K. K. Á.)
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beszélőit utánozni, de megfejthetetlen szóözön-
be sem zárkóznak. Olyan szöveggel állnak elő,
amely - még ha magára ölti is a különböző
beszélők váltakozva kiejtett szavainak formáját -
már nem foglalható össze, nem fejthető meg, és
nem vezet cselekvéshez. Ez a szöveg egészként
lép a közönség elé, mintha egy globális vers
hullana az ölébe, amit kedve szerint magával visz
vagy ottfelejt. A tér egységének lehetetlennek
tűnő keresésében a szöveg megkísérli a vissza-
térést a dialógus előtti időkhöz, a „legkorábbi
színházi formákhoz":

„Minden szó magában szól, csak azok felé
fordul, akik vallásosan gyűltek össze meghall-
gatására; itt nincs mellékes kommunikáció; a
beszélő olyan teljességgel fordul a közönség
felé, amely kizár minden választ, odafentről
szól, kölcsönösség nélküli kapcsolatban."
(Blanchot 1969: 5.)

Ez a vallásos összegyűlés egy védett helyen,
ez az osztatlan közönséget megcélzó egyetemes
megszólítás és ez a szfinx, aki a szétszórt töre-
dékeket is képes újraolvasni, nem létezik többé.
Még akkor sem, ha olyan szerzők, mint Handke,
Duras és Gênet, megkísérlik felújítani a kapcso-
latot egy csoporttal, melynek tagjait összeköti a
vágy, hogy kollektíven- de nem feltétlenül katar-
tikusan - újraélje helyzetét egy olyan térben,
mely egész marad, szemben a színházi, családi,
társadalmi és egyéni megosztottságokkal. Az el-
lentmondásoktól és konfliktusoktól távoli, közös
esztétikai és társadalmi terep keresése persze
(mint látni fogjuk) szoros kapcsolatot feltételez
az örökséggel és a hagyománnyal, hiszen a szín-
ház - a színész, a díszlettervező, a rendező -
mozgatóereje nemcsak a kulturális örökség
(nagy szerzők, nagy klasszikus szövegek, a tár-
sadalmi és szimbolikus élet alapvető mítoszai),

A madarak tanácskozása Peter Brook rendezé-
sében (Párizs, 1979)

hanem a hangzás, a gesztusok és az intonáció
gyakorlatának öröksége is. Meg kell találnunk a
kapcsolatot test és gesztus, valamint a teljes
társadalmi és színházi hagyomány között. Mint
Vitez megjegyzi:

„A színpad a nemzet nyelv- és gesztuslabora-
tóriuma. A társadalom többé-kevésbé világo-
san látja, hogy a színháznak nevezett épüle-
tekben az emberek órákon át azon dolgoznak,
hogy bővítsék, tisztítsák és átalakítsák a köz-
napi élet gesztusait és intonációját, ... hogy
megkérdőjelezzék, válságba sodorják. Ha a
színház valóban a társadalom gesztus- és
nyelvlaboratóriuma, akkor egyszerre lesz a régi
kifejezési normák őrzője és a hagyomány
ellenfele." (1982: 8.)
Az egységes és egységesítő tér elfedi a szavak

eredetét, vagy relativizálja jelentőségüket. Vina-
ver A számítógép, „dráma hét részben" című
darabjában a többnemzetiségű házakban kilenc
szereplő vesz részt a szerencsétlen bajtársaival
folytatott dialógusban. Anélkül, hogy tudatában
lennének, mindegyikük hozzáteszi saját építőkö-
vét a multinacionalizmus épületéhez és mítoszá-
hoz, mely felszámolja önmagát, míg ők a túlélés-
ről és a helyreállításról álmodoznak. Müller Kvar-
tettjében férfi és nő szaporodik és sokasodik
férfivá és nővé, aminek következtében nehéz -
vagy éppenséggel lehetetlen - meghatározni, ki
beszél és kinek:

„Többé nem beszélhetünk pszichológiailag
azonosítható szereplőkről vagy személyekről
(personae) - noha hangsúlyozottan a darab
hagyományos adottságaiként jelennek meg,
hogy azután Müllernél igen szokatlan változá-
sokon menjenek át. A »Persona« eredetileg
»maszkot« jelent, és Müller művében a maszk
egyre inkább a lehetséges arcok és szerepek
kiemelt metaforája, mely megszünteti a sze-
mélyes arcot, a polgári társadalom és az ál-
lammarxizmus e fantazmagóriáját." (Schulz
1982)
Ez a diszkurzív tér, mely elutasítja a szereplő

szilárd tudatosságát, a rendező és a klasszikus
dráma közötti új viszonnyal is magyarázható.

Új viszony a klasszikus műhöz

Nem is annyira az emberről és a világban elfog-
lalt helyéről alkotott nézetek változtak, mint in-
kább a rendezők nézetei a klasszikus művekről.
A klasszikus és a modern periódust is magában
foglaló időszakkal ellentétben ma már senki sem
hisz a dramatikus szöveg rögzítettségében, illet-
ve a dialógust, a szereplőt, a drámai szerkezetet
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stb. uraló szabályok és előírások létezésében. Ezt
bizonyítja, hogy a nem elsődlegesen színpadra írt
szövegek felkutatása mennyire fellendítette a
narratív színházi kísérleteket (Aragon A bázeli
harangok-ján alapuló Catherine Vitez mise en
scéne-je; G. Lavaudant rendezése Denis Roche A
kis nőstényfarkas (Louve basse] című műve
nyomán; Hélene Cixous Ott [Lá]-ját felhasználó
Az érkező [L'Arrivante] Viviane Théophilides tér-
beállításában [mise en espace]). Felfedezték a
prózai szöveget, amely nem annyira cselekmény
vagy szerep alapjául szolgál, mint inkább egy
színházi olvasat kiindulásaként, amelyet különféle
olvasóinak improvizációi dramatizálnak többé-
kevésbé. A szöveg nem a „színházat csináló"
dialógusok privilegizált gyűjteménye, nem is
nyersanyag, amelyet a Brecht-hívők aggályok
nélkül kizsákmányolhatnak, s (természetesen)
nem is olvasott regény, melynek olvasója elkép-
zeli az elbeszélt eseményeket.

Az új dramatikus írás száműzi a színpadról a
társalgási dialógust mint a konfliktusra és be-
szélgetésre alapozott dramaturgia maradványát:
gyanús minden túl szellemesen összefűzött tör-
ténet, bonyodalom vagy cselekmény. A szerzők
és a rendezők kísérletet tesznek alkotásaik
denarrativizálására, azaz minden olyan narratív
hivatkozási pont megszüntetésére, amely lehető-
vé tehetné a cselekmény rekonstrukcióját. Olyan
friss szövegekben, mint J. C. Bailly A cepheusok
(Les Cépheides), L. J. Sirjack Szemet szemért
(Oeil pour Oeil), Bruno Bayen Álmodjunk, vá-
lasszunk? (Faut-il rêver, faut-il choisir?), E.
Corman és Philippe Adrien Franz Kafka álmai
(Réves de Franz Kafka) című alkotása, lehetetlen
fellelni az elbeszélés és a cselekmény élvezetét.

Mind a modern - írott - szöveget, mind a
klasszikus - bemutatott - szöveget megfosztották
jelentésétől, legalábbis közvetlen mimetikus
jelentésétől, az eleve létező jelölttől, mely
könnyedén kifejezhető a színpadon. A szöveg
társadalomtörténeti vetületeinek, a múltban és a
jelenben hagyott történelmi lenyomatának kuta-
tása tilos, legalábbis a messzi jövőbe távolítandó:
hadd tegye fikcióvá, aki tudja. A jelentés talonba
került, vagy változatai szaporodtak meg, de nem
azért, hogy a dramaturgok, szociológusok és
rendezők győzhetetlen armadája kibontsa ezt a
jelentést abból, amit a darab kezdetén az első
olvasatból tudni vélünk.6

A valószínű jelöltek meghatározására irányuló
dramaturgiai elemzés helyett a jelentésfolyama-
tok a jelentések pluralitását célozzák: felnyitják a
dramatikus szöveget a színházi kísérletezés szá-
mára, anélkül, hogy elválasztanák a szöveg olva-
sását, jelentésének felfedezését és a színpadra

A következő oldal felhasználja A szövegtől a színpadig:
a kifordított történelem című tanulmányom rész-letét.

fordítást, mely megmagyarázhatja az előzőleg is
létező textuális jelentést. A szöveget kérdező
alanyként, kódok működéseként kezelik, nem
pedig szituációk és a mögöttes szövegre utaló
allúziók sorozataként, mely utóbbit a nézőnek
éreznie kellene. A szöveg úgy fogadható be, mint
egymásnak ellentmondó és válaszoló jelentések
sorozata, amely elenyészik, hogy a végső globális
jelentésben megsemmisítse magát. A jelen-
tésfolyamat nem hajlandó illusztrálni vagy iga-
zolni azt a valamit, amit az elemzés első, olvasás
általi konkretizációjában felfedezni vélt. A jelöltek
pluralitását biztosítja a színházi megnyilatkozók
(színészek, zene, az előadás ritmusa stb.) meg-
többszörözése; a színpadi rendszer hierarchiájá-
nak visszautasítása; ez utóbbi fő- és alrendsze-
rekre való felosztásának megszüntetése annak
elkerülése érdekében, hogy mind egyetlen fun-
damentális jelöltre korlátozódjék; és végül az
interpretáció elutasítása. Peter Brook, aki e
hermeneutikai elutasítás teoretikusaként lépett
fel, kijelentette, hogy a nagy művek formái -
például a shakespeare-i formák - ad infinitum
nyitottak az interpretációk előtt, „a formák szán-
dékosan meghatározhatatlanok, hogy kikerülje-
nek az interpretáció uralma alól." (1975: 87.)

A Barthes- és Kristeva-asszociációk ellenére
úgy tűnik, a szöveg jelentésének végtelen nyitott-
ságára való vágy nem egyéb, mint hatékony
fogás az állásfoglalás lehető legtovábbi elodázá-
sára, hogy ez a nehéz feladat áthárítható legyen
az olvasóra/nézőre. Azon a ponton, ahol a szín-
ház megkülönbözteti magát az olvasásra szánt
szövegtől, felfedheti vagy elrejtheti, amit a szö-
veg már úgyis kimondott. Két stratégia létezik:
megmutatni, amit nem mond ki (ezt sugallják a
historicizáló előadások); avagy, Vitez nyomdoka-
in járva, felülkerekedni a szöveg nyitottságán,
„nem egyetlen kritikátlan nézőpontot kifejleszte-
ni, hanem átadni magunkat a végtelen variációk-
nak", s így "létrejön a jelentések közötti kapcso-
lat". (1981: 4.) Ez a fajta mise en scéne a bújta-
tás-megmutatás, a szöveg és a színpad örök
játéka. A néző csak akkor férhet hozzá a
jelentéshez, ha megadja magát annak a
gyakorlatnak, amely mind a színházi jeleket,
mind a textuális jelölteket megfejti. Ezt az
irányzatot legjobban Vitez képviseli: „A néző
számára a színházi élvezet a kimondott és a
megmutatott különbségé-ben rejlik... vagyis mi
érdekelhetné őket a szín-házban? Ami érdekes,
az a különbség." (1974: 50.) „Izgalmas
feladatnak tűnik felkelteni a néző-

7 „A szöveg interpretálása nem jár együtt a többé-ke-
vésbé megalapozott és többé-kevésbé szabad jelentés-
alkotással; ellenkezőleg, a szöveg pluralitásához való
közeledést jelenti." (Barthes 1970: 11.) Kristeva meg-
határozásában a „jelentésfolyamat" (signifying practice)
olyan, „mint egy színpad, mely azt teremti meg, amit
szerkezetként megértettünk". (1969: 301.)

lom, amely egyesíti magában a logocentrizmus és
a phallocentrizmus kifejezést. Az utóbbi „a
phallosz köré szervezettséget" jelent, a feminista
kritika (többek között Julia Kristeva és Hélene
Cixous) kedvelt műszava, és olyan (patriarchális)
társadalmi formát denotál, amelyben a férfi nemi
szerv a hatalom és az erő forrásának a szimbó-
luma. A nyugati társadalmak többnyire phallogo-
centrikusnak tekinthetők, mivel a férfi-felsőbb-
rendűség és a ráció hatalma, illetve a nők feletti
szexuális befolyás általi ellenőrzés érvényesül
bennük. (K. K. Á.)

REPREZENTÁCIÓ: a színház-szemiológiai zsar-
gonban arra az elkülönbözésre irányítja a figyel-
met, amely egy, már létező autonóm műalkotás (a
szöveg) és a színházi bemutató között fennáll. A
reprezentáció' nem kelti életre a szöveget, nem
másodlagos a szöveg mögött. Egyedi és egyszeri
alkotói tevékenység, amely a színészek és a né-
zők közös jelen idejében és szcenikai terében
valósul meg. A reprezentáció fogalmát a hegeli
színház-definíció (Esztétikai előadások III. Aka-
démiai,1980.391.) szövegközpontú bűvköréből az
Artaud nyomán megszülető mise en scéne-
elemzések mentették ki, azt hangsúlyozva, hogy a
színházi alkotói folyamat nem egyszerűen vizu-
alizálja a szöveget, hanem jelenné változtatja, s
ekként az időbeliség érzékeltetésére felhalmozott
auditív és vizuális hatás megtöri a verbalitás
uralmát. (J. M.)

RETORIKA: dekonstrukciós elgondolása szakít az
ékesszólás és a meggyőzés elméletének ha-
gyományos felfogásával. Nietzsche Retorikáját
elemezve Paul de Man rámutat, hogy nem létezik
természetes, azaz retorikátlan nyelv, és a trópus (az
alakzat) nem pusztán díszítmény, hanem a par
excellence nyelvi paradigma. (Vö: A trópus
retorikája [Nietzsche]. Helikon, 1994/1-2.) A retorika
tehát a nyelv értelemteremtő ereje, a figurativitás
pedig nemcsak az irodalmi, hanem a tudományos és
a hétköznapi nyelvhasználat jellemzője is. $ mivel
minden szöveg állítja és egyben le is leplezi saját
retorikai eljárásait; „a dekonstrukció nem valami,
amit a szöveghez hozzáfűzünk, hanem a szöveg
elsődleges alkotó-ja." (Paul de Man: Szemiológia és
retorika. In: Szöveg és interpretáció. Szerk.: Bacsó
Béla. Budapest, é. n. 125.) (K. K. Á.)
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ben azt az érzést, hogy amit kimondanak, azt
nem mutatják meg." (1974: 52.)

Ezzel a megközelítéssel rögzítettük a szöveg
és az előadás közti különbséget (mind ez idáig az
előadása szövegolvasatból következett). A mise en
scéne ilyenformán érvényesíti (mise en valeur)

azt, amit Jean-Loup Riviére Vitez Racine-munká-
jára utalva úgy nevezett, „szövegpantomim":

„A folytonos váltások, az ugrások a két soro-
zat között annak érdekében, hogy a szövegből
(mely szavak együttese) gesztus váljék (azaz
olyan mozgás, amelyet az alexandrinusok
részletes ejtése hangsúlyoz), ami ugyanakkor
a színész testi gesztusaként, elmozdulásában
(s a vele való dialektikus/játékos viszonyban)
hozzájárul az új szöveg írásához, mely nem
más, mint az előadás." (Riviére 1971: 5.)

A ritmus hatástalanítása,
félreállítása, felszámolása

A klasszikus mű mise en scéne-jének vagy in-
kább vokális artikulációjának (mise en bouche)
az volna a dolga, hogy a globális megnyilatkozás
révén fizikai és lélegző életet leheljen a szövegbe.
A klasszikus dikció és verselés ritmusára, a vo-
kális és gesztikus tevékenységre vonatkozó
újabb kutatások arra hajlanak - mint Brook,
Mnouchkine (Shakespeare-ek), Vitez (Phaedra,

Britannicus) vagy Grüber (Berenice) példái mu-
tatják-, hogy felszámolják a szöveg első olvasat-
beli (megszokott vagy nyilvánvaló) ritmusát. A
színház és a színházi megnyilatkozás a színész, a
megszólalás új papja segítségével mitikus hely-
színné válik, ahol a ritmus felszámolása új jelen-
tést kényszerít a klasszikus műre.

A szöveget, még a klasszikus szöveget is,
felhasználják a kortárs mise en scéne-ben, de a
posztmodernizmus fényében már nem a letétbe
helyezett jelentés várakozik a mise en scéne-re,
hogy az kifejezze, interpretálja és átkódolja ezt a
problémátlan jelentést, amelyet a színház (drá-
maíró, rendező vagy színész) felkészültséggel és
türelemmel napvilágra hozhat. A szöveg jelentő
anyaggá vált, mely várakozik a jelentésre, a vágy
tárgyára, egyetlen hipotetikus jelentésre a sok
közül, amely csakis a megnyilatkozás helyzeté-
ben érzékelhető és konkretizálható, ez a helyzet
pedig a közönség és a mise en scéne közös
erőfeszítéséből jön létre (ahol a közönség a meg-
nyilatkozás befogadója).

A szöveg átértékelése és a jelentések kereszt-
útjának tekintett klasszikus művel való kísérlete-
zés stratégia, mely együtt jár a színházi és külö-
nösképpen a klasszikus reprezentációt uraló pa-
radigmában zajló változásokkal. Az előadás kö-
zéppontjában többé már nem a szöveg és a
cselekmény áll, nem is a tér és a színházi rend-
szer (a színpad-írás), mint a mise en scéne
klasszikus korszakában. Jelenleg az idő, a ritmus

és a dikció van a középpontban. A ritmus és a
prozódia válik a mise en scéne-ben azzá a jelen-
tésrendszerré, melyen az összes többi nyugszik.
Vitez - jellemző módon - így vélekedik: „Szere-
tem a prozódiát, szeretem a rímeket, s nekem
ezek sokkal fontosabbak, mint a puszta képek
sokkhatása, ami mögé a szürrealizmus óta a
kortárs költészet próbál elrejtőzni." (N.d.: 82.)

Mostanában óriási színházi kihívás az úgyne-
vezett természetes expresszív olvasat ritmusá-
nak felszámolása, s ezáltal a pusztán pszicholo-
gizáló vagy filológiai olvasat meghaladása annak
érdekében, hogy különféle „külső" ritmikus kép-
leteket lehessen a szövegre próbálni vagy eről-
tetni (lásd a Théátre du Soleil és Vitez munkáit a
XVII. századi francia klasszikusokkal).

ÖRÖKSÉG VAGY EMLÉKEZET
Polgári vagy
szocialista örökség

Köztudott, hogy az öröklés témája tabunak szá-
mít a jobb kispolgári családokban, és nem is ok

nélkül, hiszen egy közeli hozzátartozó halálának
révén anyagi javak hirtelen megszerzését jelenti,

s azt a benyomást kelti, mintha valaki mások
tulajdonából jutna meg nem érdemelt haszon-
hoz. Hasonlítsuk össze - próbaképpen - ezt a

rossz lelkiismeretet a kortárs mise en scéne lel-
kiismeretével, amikor klasszi-

kus művek formájába és tema-
tikájába ütközik, s ráadásnak

még ott van azok előadás-tech-
nikája és színházi hagyománya

is. Még egyszer különbséget
kell tennünk kétfajta örökség

között. A polgári örökség felfo-
gásában az irodalom, főként a
klasszikus irodalom, nem más,

mint tapasztalatok, formák és
stílusok kincsesháza, amely

csakis ösztönzőleg hathat min-
den új korra, hiszen kipróbált
és egyetemes modellt képvi-

sel, ráadásul formai tökély és
kétségbevonhatatlan emberis-
meret jellemzi. Ez a Régiek ti-
pikus álláspontja a Modernek-

kel szemben, akik, lám, nem
törődnek a megszerzett ta-

Hada Strancar Racine Phaed-
rájának címszerepében, ren-
dező: Antoine Vitez
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pasztalatokkal, nem bíznak a régi receptekben. A
színházban az örökség tisztelete éppúgy megje-
lenik a színházi hagyományok imádatában és
reprodukciójában, mint abban a törekvésben,
mikor a mise en scéne-ben a lehető leghűsége-
sebben utánozzák a darab első bemutatása ide-
jén teremtett hagyományokat.

A marxista örökség (Marx, Lenin, Plehanov,
Lukács vagy Brecht alapján) jogot formái a bur-
zsoá örökség felhasználására és a szocialista
kultúra eszméinek erősítésére azáltal, hogy kivá-
lasztja az örökség pozitív elemeit, melyeket an-
nak idején a náluknál erősebb erők elnyomtak:
ilyen például a feudális korszakban a burzsoá
eszme körvonalazódása. Az örökség ilyenformán
szelektív: a reakciós múltból is elő lehet
bányászni mikroszkopikus progresszív elemeket.
Es hódoló is: nagyra lehet becsülni a klasszikus
formákat és technikákat; lehet dicsérni, ahogy
Marx tette, a görög művészet máig ható
aspektusait. Es militáns is: ki lehet ragadni azt,
amit az azonnali politikai harc magáévá tehet
(Piscator, Brecht); és hajlékony is: az öröklés és
„progresszív tartalma" a történelmi helyzet vagy
a párt sugallta irányítással a rövid lejáratú direk-
tívákkal összhangban változhat. A klasszikus
egyetemesség és a burzsoá hatalom ilyetén
öröklődése ritkán eredményez formális megúju-
lást, azaz ritkán kérdez rá a fortiori a tartalom és a
forma kapcsolatára. A legjobb esetben (Brecht) a
dramaturgia és a mise en scéne rálel egy
formára, mely nem pusztán a burzsoá művészet-
től öröklött jelek visszájára fordítása, hanem egy
olyan módszer feltalálása, amely által megítélhető,
értékelhető és átformálható a múlt.

Hagyomány és hagyományok

A színházi gyakorlat, szemben a drámával, szük-
ségszerűen beíródik a hagyományba, mert az
intézmény, melyben kifejlődik, materiális kény-
szerek összegződése, és ki van téve a múlt és
jelen más színházai felől érkező hatásoknak.
Egyes intézmények - legfőképp a Comédie-
Francaise - a repertoár és az előadásmódok
örökösének tartják magukat, ezek megőrzését
tekintik hivatásuknak: jó példa erre a XVII. szá-
zadi francia klasszikusok interpretációja. Fran-
ciaországban Artaud, Copeau vagy Jouvet óta
minden klasszikus mise en scéne felújítása a
Comédie-Francaise vagy általában a hivatalos
intézmények által meghamisított hagyományok
kritikájából jött létre. Copeau „közelíteni akart az
igazi hagyomány műveihez, s meg akarta fosztani
őket azoktól a kötődésektől, melyekkel az el-múlt
három évszázad hivatásos színészei terhelték
meg őket". (1976: 73.) Vilar 1955-ben már sokkal
szkeptikusabb volt némely régi elméleti formák
rekonstrukciós lehetőségeit illetően:

„Azt kérdezitek, lehetséges-e a szerző életé-
ben bemutatott előadáshoz híven helyreállítani
ezeket a formákat. Es ha igen, ezek a re-
konstrukciók megőriznek-e valamit művészi
érdekességükből? Es vajon van-e még erejük e
színházi formáknak arra, hogy meghódítsák a
mai közönséget? Válaszoljuk meg e kérdé-
seket grosso modo. Ez a fajta tevékenység
gondos kivitelezésben mindig érdekes, a szín-
házi mesterembernek legalábbis. De nem hi-
szem, hogy birtokunkban lennének azok az
eszközök, melyekkel lehetséges lenne például
a kirobbanó Comédie Italienne - a témák és a
lazzi- életre keltése a kortárs közönség előtt.
Ez a sajátos színészi művészet meghalt a szí-
nészekkel együtt. Egy olyan hagyományon
belül keletkezett, melynek szóbeli átadása
(inasévek, kísérletek, rutinok) lényegre törőbb
és hatékonyabb minden írott közvetítés-nél
(Gheraldi és mások munkái)." (1969: 59-60.)
A szó és gesztus általi közvetítés, mely a

színházban az írott közvetítésnél sokkal megbíz-
hatóbb, magában még egyáltalán nem biztosítja
az örökség és a hagyomány tiszteletét, hiszen
fennáll az a jelentős veszély, hogy csak informá-
ciótörmelék, „bitek" és olcsó fogások közvetí-
tődnek. Jouvet (1951: 165.) (és az ő nyomán
Vitez) erősen hangsúlyozza, mennyire nehéz a
hagyomány szellemét örökölni. Különbséget tesz
egyfelől a hagyományok, azaz „fogások, bitek...
és szeszélyek", az elődök újabb és újabb
másolatai, másfelől a hagyomány között, amely
másként mondva nem egyéb, mint a színház
története, „próbáinak, előadásainak, műveinek és
színészeinek folyamatossága". Vitez ugyan-
ebben a szellemben (1978: 51.), kritikai távol-
ságtartással próbálja újra feltalálni a hagyo-
mányt: „Újra kell alkotnunk a hagyományt, hogy
ne tudjon becsapni bennünket. Ha újra feltaláljuk a
hagyományt, egyidejűleg kritikusan mutatjuk fel;
elfogadjuk konvencióját, de nem hiszünk benne."
Vitez nyomán felismerhetjük ennek a fajta mise
en scéne-nek az elszánt (poszt)modern attitűdjét.
A megoldás nem a hagyomány megőrzése (ez
még a Comédie-Francaise-ben is lehetetlen
feladat), s nem is lényegének megismerése
(Copeau, Jouvet), s főként nem (felesleges is
mondani) a szocialista realista végkifejlet
csavarintása (Brecht), hanem hogy a modern
aktivitást a klasszikus hagyományba foglaljuk. A
jelenlegi „posztbrechti" kétely a sűrű gazdasági-
politikai-társadalomkritikai kommentártól teljes-
séggel elborított szociológiai mise en scéne iránt a
Vitezéhez hasonló elképzelésekből nőtt ki,
amelyekben öröklés és hagyomány közötti kap-
csolat többé nem a burzsoá kisajátítás vagy a
szocialistafeloldódás, hanem a hagyományok és
a kódok intertextuális használatának függvénye.
Mind a klasszikus művekkel dolgozó avantgárd

RITMUS: P. Pavis használatában nem egyszerű-
en az előadott szöveg nyelvi, retorikai vagy poé-
tikai tagolását jelenti, hanem olyan központi szer-
kesztő elvként funkcionál, amely az előadás egé-
szét tartja össze. Az Artaud utáni színház (A.
Vitez, Ariane Mnouchkine, M. Vinaver) a vizua-
litás és a tér jelentésalkotó szerepe mellett kipro-
vokálja az auditív faktor elemzését is, hiszen ez,
néha kizárólag csak ez (például Wilson rendezé-
seiben), az időbeliség megjelenítésének észlel-
hető eszköze. A ritmus nemcsak az előadás
hosszát határozza meg, de jelen van a díszletben
(E.G. Craig és A. Appia tervei), a színészi gesz-
tusban amely P. Pavis megfogalmazásában „a
rendezés ritmusának fizikai reprezentációjává"
válik az effektekben. „A ritmus a térbe vizualizált
idő." (Pavis ritmustanulmányát lásd a SZÍNHÁZ
1997. májusi számában.) (J. M.)

SZERZŐ HALÁLA: Barthes azonos című esszéjé-
hez kapcsolódó gondolatkör, amely tagadja, hogy
a szerző saját szövegének abszolút eredete,
magyarázata és végső hivatkozási alapja volna.
Foucault szerint (Mi a szerző? Világosság,
1981/7. 31.) a szerző „pszichológiai projekciója
mindannak, amit mi magunk művelünk a szö-
veggel", azaz olyan hipotézis, amely (a Paul de
Man önéletírásában vizsgált prosopopeia trópu-
sa által, vö: Az önéletrajz mint arcrongálás. Pom-
peji, 1997/2-3.) személyt (arcot és hangot) vetít a
szöveg mögé, illetve azonosítja vele a nyelvtani
alanyként álló ént. A posztstrukturalista elmélet a
szerző szándékaitól és gondolataitól független-né
vált szöveg, a befogadó és az ő aktívtevékeny-
ségének elsőbbségét hangsúlyozza, hiszen
„minden szöveget örökké itt és most írnak", ezért
annak „egységét nem az eredete, hanem a
rendeltetése adja". (Roland Barthes: A szerző
halála. In: A szöveg öröme. Budapest, 1996. 53.
és 55.) (K. K. A.)

SZÍNHÁZ-SZEMIOLÓGIA: drámaszöveg és/vagy
előadás-elemzési technika, amely a színházi al-
kotók és a színház nézői közötti jelentésfolyamat, s
főként annak formális megszerkesztettségének
leírására vállalkozik. A színház-szemiológia a
szemiotika módszereivel a jelentés keletkezésé-
nek menetét szándékszik rögzíteni; a vállaltan
deskripciós kerétek nem értelmezik a mű és a
művön kívüli világ viszonyait.
A saussure-i és a peirce-i jeltudomány elemeit
először a Prágai) Kör gondolkodói vetítik színházi
eseményekre (Zich, Mukařovsky, Bogatirjev,
Honzl), s innen, a harmincas évektől datálódik a
színház-szemiológia három alapvető kijelentése:
1. a színpadon minden jelként értelmezendő; 2.
a színházi jel kettős természetű, hiszen jelölője
egyszerre valós és fiktív személy; 3. a színházi jel
alapvetően ikonikus természetű, hiszen jelentés-
e
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mise en scéne, mind Wilson, Foreman és Laurie
Anderson posztmodern művei ilyen módon
használták a kódokat.

A posztmodern színház öröksége

Már felhívtuk a figyelmet arra, mennyire nehéz
érzékletesen megmagyarázni a színházi öröklés
működési módját. A drámánál viszonylag
könnyű modernitás és hagyomány viszonyát
megfigyelni, s ugyancsak könnyű azt vizsgálni,
miként Szondi tette, ahogyan az expresszionista
vagy epikus színház megtagadta és átigazította a
dramatikus formát. De mi a helyzet a mise en
scéne-nel? A textualitás nyoma, azaz színházi
megtestesülése (színi utasítások, lazzi, dialógu-
sok, külső leírások, színházi események) sosem
kielégítő, hiszen e nyom csak az előadás üledéke,
s ugyan ki akar üledéket örökölni? Igy nem kell
túlságosan bánnunk, hogy a posztmodern szín-
ház és mise en scéne lemond textuális és drama-
turgiai örökségéről, s inkább az előadás-hagyo-
mányokat szívja magába - s főként a színpadi
megszólalás teatralizációjának egyedi és mulan-

dó eseményét, melyet Helga Finter „a történelmi
színházi gyakorlatvívmányának" (1985: 47.) ne-
vezett:

„Ez a fajta színház posztmodern, amennyiben
a haladásba és az eredetmítoszokba vetett
elvakult hit nevében nem rombolja le a törté-
nelmi színházi gyakorlat vívmányait, ahogy
ezt a történeti avantgárd megtette. Inkább
jelekként dramatizálja a teatralitás alkotóele-
meit. Ez a negatív folyamat nem rombolja le,
hanem dekonstruktív gesztusában inkább lét-
rehozza saját metadiszkurzusát...

A posztmodernizmus, a dekonstrukció gya-
korlataként értelmezve, szemiotikus kapcso-
latot tart a történelmi hagyománnyal és önnön
hatásával, azaz gyakorlata létrehozza saját
metadiszkurzusát, s ezáltal megnyílik a jelek
végtelensége felé, és érzékelhetővé teszi saját
hatásának feltételeit."(1985: 67.)

Jelenet a Mnouchkine rendezte II. Richárdból
(Théâtre du Soleil, 1982)

A fenti definíciók szerint a történelmi avant-
gárd (modernizmus) és a posztmodernizmus
közötti különbség a következőkben foglalható
össze: ez utóbbi nem érzi szükségét vala-mely
dramaturgia vagy világnézet tagadásának
(szemben például az abszurd színházzal); magá-
ra rója saját dekonstrukciója véghezvitelének fel-
adatát oly módon, hogy immár nem egy temati-
kus vagy formális hagyományba írja bele magát,
hanem megnyilatkozásának önreflexív öntuda-
tába, azaz önnön funkciójába- mintha minden
tartalom és forma elvesztette volna jelentőségét
a funkció tudatosságának, vagy ahogy Adorno
mondaná (1970: 236.), a „művészi diszkurzus
rendjének" (die Redeweise der Künstler)
szempontjából. Igy megszólalásai-nak
tematikus inkoherenciája ellenére a poszt-
modern mű megnyilatkozásaiban fenntart bi-
zonyos koherenciát; s gyakran nagyfokú egy-
szerűséggel, sőt naivsággal él, szervezőelvként
pedig egyfajta harmóniával, amely megszervezi
a művet, „legalábbis enyészpontjában". (Adorno
1970: 236.)

Az önszemlélés narcisztikus folyamata
(Hutcheon 1980) a posztmodern műben, mely
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büszkén elhatárolja magát minden tartalmat
érintő hatástól és örökléstől azáltal, hogy a tar-
talmat saját homeosztatikus és örökmozgó me-
chanizmusának tudatosságára redukálja, nem-
csak azon művek megkülönböztető jegye, ame-
lyeket e mechanizmus jelölésére hoztak létre
(mint Wilson I Was sitting on my Patiója), de a
klasszikus művek mise en scéne-jeibe is gyakran
beépítik. Igy Grüber Berenice-ében (1980.
Théátre des Amandiers) Claude Lemaire díszlet-
terve felhívja a figyelmet a színház önmagára
irányuló reflexiójára, amikor egy kisebb szín-
padot helyez el a nagyobbon, s egyes esemé-
nyek ott játszódnak. Néha, mint Vitez Britanni-
cusában, a színész idézőjelbe teszi magát, ka-
csint, és a barokk iróniát, a dagályosságot és a
helyzetekből fakadó pátoszt végletekig fokozza.
A megnyilatkozás öntudatossága minden
esetben elmegy egészen a jelentés megha-
tározásáig, addig a pontig, ahol a megnyilatkozás
a témák és a motívumok kifejtésének élősködő-
jévé válik.

A posztmodern színház és a mise en scéne
viszonya a klasszikus örökséghez nem a témák
ismétlésében vagy elutasításában jelenik meg,
hanem egy másik viszony feltalálásában, ame-
lyet leginkább a számítógép memóriájához ha-
sonlíthatnánk. A posztmodern színház el tudja
raktározni a kulturális referenciákat, amelyeket
az információ repetitív és banális bitjeire redukált
(mint a reklámnyelv, az ideológia vagy a köznapi
beszélgetés). A bitek memóriában való tárolását
két beszélő hajtja végre, akik teljesen egyforma
szintaktikus sablonokat ismételnek (Wilson: I
Was Sitting on my Patio..., Golden Windows).
Ennek eredményeképpen minden információbit
úgy viselkedik, mint egy gyorsan elraktározható
és azonnal hozzáférhető formula. A
memóriabank e jelensége mellé, mely felváltja a
klasszikus mű súlyos örökség-re vonatkozó
kulturális utalásait, odaállíthatjuk az előadás
megőrzését vagy megismétlését célzó jelölési
rendszer visszautasítását is. Adorno szerint a
művek maradandóságának vélelmezése tulajdon
kategóriájának egy eleme; éppoly mulandó, mint
a polgári korszak, s egyes korszakok és nagy
művek egyáltalán nem ismerik:

„Beethoven az Appassionatát befejezve való-
színűleg azt mondta, hogy még tíz év múlva
is játszani fogják. Stockhausen koncepciója,
amely szerint a hagyományos módon nem
tárolt, hanem nyers materiális formájukban
azonnal bemutatott elektronikus darabok ma-
tériájukkal együtt eltörölhetők, rendkívüli mű-
vészetelméleti gondolat, amely nagy dolgokra
tör, de ugyanakkor készen áll rá, hogy elhajít-
sák." (Adorno 1970: 265.)
Stockhausen zenéjét, miként Wilson színhá-

zát, sem lekottázni, sem megismételni nem lehet.

Semmit nem őrizhetünk meg róla, csak a néző
többé-kevésbé szétszórt érzékelését és az ismétlé-
sek és allúziók többé-kevésbé egységes és
össze-fogott rendszerét. A bemutatott mű örökre
elvész. Paradox módon éppen a már-már tökélyre
fejlesz-tett technikai sokszorosíthatóság korában
válik tudatossá a színház efemer és
sokszorosíthatatlan természete s a kotta
reprodukciójára, az előadás
megismételhetőségére való törekvés hiábavaló-
sága. A színház nemcsak örökli a médiában és
banális hétköznapi beszélgetésekben napraké-
szen hömpölygő információmorzsákat, de saját
magát is felajánlja kölcsönzésre, asszociációra,
öröklésre. Emlékezete kimeríthetetlen, de rövid
távú.

A művet a hagyományhoz vagy az örökléshez
kötő köldökzsinór elvágása elvezetett a történe-
lem, a ,,,humanizmus végének" (Schechner
1982) és az ember végének felemlegetéséig; az
emberének, aki Foucault megfogalmazásában
(1966: 398.) „úgy tűnik el, mint a tengerparti
homokba rajzolt arc". Igaz, hogy a Samuel Be-
ckett, Peter Handke vagy Botho Strauss szöve-
geiben megjelenő emberek mintha elvesztették
volna önazonosságukat, legalábbis körvonalai-
kat. Az emberi lény már nem individuumként
jelenik meg, akit a radikális színpadi bánásmód
és a minden kérdésre válaszolni tudó társada-
lomtörténeti magyarázat helyez el a történelem-
ben. Továbbá nem szám, nem kód, nem elidege-
nedett lény vagy abszurd viselkedésmód - mint
a hasonnevű színházban -, nem fuldokló, máso-
kat másoló s végül nemis didaktikus lény, hanem
inkább gép, amely kiüríti a szöveget, anélkül,
hogy valószerű helyzetekbe keverednék. Ekként
az Über die Dörfer, a legújabb Handke-előadás a
Théátre National de Chaillot-ban - a látszat elle-
nére - nem mutat be személyiségüket vagy gyö-
kereiket kereső individuumokat. A diszkurzus
kibontatlanul hagyásával, a beszédre képtelen-
nek tűnő beszélők sorozatával, még ha azért
gyűltek is össze ugyanabban a faluban, hogy
utolsó erőfeszítést tegyenek a kapcsolatfelvé-
telre, a szöveg olvashatatlanná és összemér-
hetetlenné vált, mint egy folyó vagy egy irdatlan
dramatikus költemény: „A forma az tör-vény, és
a törvény az hatalmas és felemel... bízd magad
erre a dramatikus költeményre. Indulj el, hogy
mindig találkozhass vele. Menj faluról falura."
(Handke 1981)

A szereplő, az örökség és az emlékezet
eltörlése nem az emberiség végét idézi elő,
ahogy a félreértett strukturalista jelszavak
hitetnék el velünk, h a n e m -s nem biztos, hogy
ez jobb -- a diszkurzus lavináját, mely nem
kötődik többé a világban látható tetthez; olyan
örökség ez, amely úgy hullik az örökösök fejé-
re, hogy nem adja meg az elfogadás, a vissza-
utasítás vagy a legjobb részek kiválasztásának
lehetőségét.

képzése közmegegyezésen alapul (például so-
sem mentjük meg a színpadon haldoklót).
Az előadás leírhatóságát a színházi jelek egységei
teszik lehetővé. T. Kowzan nyomán tizenhárom
minimális jelcsoportot különböztetnek meg (a
drámaszöveg, a színész teste, mozgása, hangin-
tonációja, a smink, a díszlet, a fény stb.), amelyek
egymástól függetlenül, de egymással viszonyban is
állva erősítik az előadás globális jelentését. A
színház-szemiológia újabb irányzatai igyekeznek
elkerülni a végtelenségig aprózódott jelek'

leírhatatlan káoszát, s helyette inkább a jelek
globális szcenikai képét keresik, éppen ezért jelek
felsorolása helyett, U. Eco kifejezésével, azok
jelölő funkcióiról beszélnek, amelyek csak a néző és
a színházi alkOtó kölcsönös, a szemiózis ered-
ményeként létrejött viszonyában létezhetnek. Erre
az inventív értelmezésre azért is volt szükség,
mert az egyre' inkább taxonomikussá váló
szemiológia belefáradt a jelek színpadi vagy szín-
padon kívüli voltának meghatározásába, a tény-
leges tárgyak és a megismerés tárgyának, a kód-
nak megkülönböztetésébe. Igy a nyolcvanas
évekre a színház-szemiológia kortárs irányzata
(Erika Fischer-Lichte, K. Elam, Anne Ubersfeld, M.
Corvin) R. Barthes nyomán inkább az előadás'
látványtextúráját rögzíti; azt a jelenséget, ahogy az
előadás létrehozza és fejleszti a konvenciókon
alapuló, de azt meghaladó, saját, egyedi és egy-
szeri színházi kódjait. (J. M.)

TEATRALITÁS-TEXTUALITÁS: a teatralitás el-
sődlegesen a textuális létezés ellentéteként hasz-
nálatos fogalom, banális szinonimája a látvá-
nyosságnak, a vizualitásnak, a térbeliségnek. A
színház-szemiológia értelmezésében a teatralitás
szakkifejezés: a színházi megnyilatkozás fo-
lyamatát jelöli, hangsúlyozza annak művi voltát, a
reprezentációkettős (a színész és a szerep)
vizualitását. Örökös vita folyik arról, vajon tetten
érhető-e a drámaszövegbe kódolt teatralitás,
megfogalmazhatók-e törvényszerűségei, s hogy a
dramatikus szövegnek specifikumként hordoznia
kell-e egyáltalán a színpadra állíthatóság le-
hetőségét. A teatralitás fenti értelmezése melles-
leg rámutat a realista-naturalista színház és szín-
játszás státusának naivitására - nem véletlenül,
hiszen az elmélet a posztmodern színházi éra
produktumait elemzi. (J. M.)
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MODERN VAGY POSZTMODERN
SZÍNHÁZ

Miközben a modern drámát a posztmodern
Diktat eszközével posztmodern színházzá alakí-
tottuk, veszélyes óvatlanságot követtünk el. Egy-
részről nem tudjuk, hova helyezzük ezt az efemer,
amnéziás színházat, melynek írásos nyomait ne-
hezen találjuk, másrészről a modern és a poszt-
modern közötti határnak - amennyiben túl aka-
runk lépni a túl (jenseits, au-delá) bizonytalan
időmetaforáján - sem teoretikus, sem általános,
sem földrajzi, sem történelmi alapja nincs. A
posztmodernizmus akár egy posztkomplexuson8

is alapulhat - minden, mi utánam van,
posztmodern; aprés moi le déluge.

hoz, a dolgok átnevezésének öröme, a poszt- dolgok
utáni vágy - azaz a hagyománytól való elszakadás
vágya, a „bent-lét" óhaja az azonosulásra valamiféle
kiváltságokat élvező csoporttal, a részvételre „más"
tevékenységekben, anélkül, hogy kritikusan szemlél-
nénk a kiváltságot és a „másságot": ezek a jegyek a
„divat" konfigurációját alkotják, és hozzájárultak a sze-
miotikai általánosításhoz. (Mose: 1984)

Ludmila Mikael a Berenice-ben - a Comédie-
Francaise 1985-ős előadását Klaus Michael
Grüber rendezte

A művek posztmodernizációja

A színházban nemcsak azt a hipotézist használ-
hatjuk kiindulásul, hogy a drámát a színpad és
az előadás kelti életre, hanem azt is, hogy a
mise en scéne gyakorlata teszi lehetővé a dra-
matikus szöveg kategorizálását, azáltal, hogy
klasszikus, modern vagy posztmodern módon
bánunk vele.

Önmagunk meggyőzésére elegendő szem-
ügyre venni Csehov dramatikus művét és meg-
különböztetni a három esetet, amely a mise en
scéne beavatkozásával kijelölhető:

1. A „klasszikus" Csehov az ismeretlen Cse-
hov lenne, az a szerző, aki mindig elégedetlen
volt művei színrevitelével, akár vidéken, akár a
Moszkvai Művész Színházban mutatták be a da-
rabjait, s aki műveit komédiáknak vagy vaude-

ville-eknek tartotta. Ez a (képzeletbeli) ön-mise
en scéne olyan színházat teremtett volna, amely a
klasszikus eljárások, a jól megcsinált cselek-
mény, a jól felépített személyiség és az á la
francaise-nek nevezett merev előadói stílus felé
hajlik.

2. A „modern" Csehov a Sztanyiszlavszkij által
bemutatott változat lenne, bár a szerző tiltakozott
a naturalista túlzások ellen. Ezt a modernséget a
szerzői mise en scéne igazolná; s bár valószínű-
leg megnyitná a szöveget és a szereplők külön-
féle hangjait, újra be is zárná őket a mise en scéne
diszkurzív koherenciájából fakadó engedelmes-
ségbe.

3. A „posztmodern" Csehov az a változat len-
ne, amelyet Mejerhold vázolt fel (Sztanyiszlavsz-
kijról írott kritikájában), és hogy konkrét példával is
éljünk, a Sirály Vitez-féle mise en scéne-je
(Théátre National de Chaillot,1984). Ebben az
esetben a művet szövegként kezelték: a de-
centrált, válaszok nélküli előadás nem az intrikák
és ügyködések elrendezését szolgálta a cselek-
ményen belül, hanem a vokális és gesztus általi
megnyilatkozást. Még ha a néző nyilvánvalóan
Csehov szövegét hallotta is, már nem érzékelhe-
tett teljességet vagy olyan figyelemközéppontot,
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amely kulcsot adhatna a szétszórt töredékek-
hez9.

A posztmodern színházat, azaz inkább a szín-
házi posztmodernizmust - a másikfogalom elég
homályos - jellemzi néhány tendencia, és felso-
rolásukkal vállalom a rendszerezés és egyszerű-
sítés kockázatát, amelyet a posztmodern lét ko-
rántsem tesz kevésbé problematikussá.

Néhány tendencia a posztmodern
színházban

1. Depolitizáció? A posztmodernizmust gyakran
a művészet depolitizációjával, a történelmi pers-
pektíva hiányával és a neokonzervativizmus erő-
inek feltámasztásával azonosítják:

„A neokonzervatívok üdvözlik a modern tudo-
mány fejlődését, mindaddig, míg csak annyi-
ban lép túl saját szféráján, amennyiben tech-
nikai fejlődést, tőkenövekedést és racionális
adminisztrációt hoz magával. Ezen túl azon-
ban olyan politikát javasolnak, amely hatásta-
lanítaná a modernitás robbanékony kulturális
tartalmát. Az egyik álláspont szerint a tudo-
mány, ha megfelelően értjük, visszavonhatat-
lanul jelentéstelenné vált az életvilág számára.
Egy másik szerint a politikától, amennyire
csak lehet, távol kell tartani az erkölcsi-gya-
korlati igazolhatóság követelményét. Egy har-
madik a művészet tiszta immanenciáját bi-
zonygatja, vitatja utópikus tartalmát, és illuzó-
rikus jellegét emeli ki, hogy az esztétikai él-
ményt visszaszorítsa a magánszférába."
(Habermas 1981: 13-14.)
Habermas leírásához kapcsolódva a poszt-

modern az 1970-es és 1980-as évek érzékelhető
reakciójához köthető, az ideológiai visszahúzó-
dás és depolitizáció folyamatához, amit Michel
Vinaver „a háború utáni évek ideológiai zsarnok-
sága" végeként jellemzett. A politika háttérbe
szorulásának ténye az 1950-es, 1960-as évekkel
szembeállítva tagadhatatlan, éppúgy, minta tár-
sadalmi ellentmondások összefüggéseiben fel-
tett kérdések visszautasítása is; tagadhatatlan,
hogy nehézségekbe ütközik az intelligencia köre-
iben eleddig uralkodó marxista filozófia megújí-
tása annak érdekében, hogy túllépjenek mind a
keleti testvérpártok jelszavain, mind a nyugati
kommunista pártok rövid távú utasításain, s a
mind bal-, mind a jobboldalról oly hosszú ideig
megbízhatatlannak és jelentéktelennek ítélt értel-
miség hitevesztettségén. Mindennek eredmé-
nyeképpen „új filozófia" jött létre, cinikusabb és
kiábrándultabb, szakértője (kissé a posztmodern
diszkurzushoz hasonlóan) a társadalmi műkö-

9 Lásd a Sirály Livre de poche-kiadásához fűzött jegy-
zeteimet. (Paris, 1985)

dés és a hideg hatalmi mechanizmusok elemzé-
sének - ebből fakad. hogy bizalmatlan minden-
fajta örökléssel, legfőképpen a marxistával
szemben, és hogy vonzódik a szöveg manipulá-
lásához, és minden, klasszikus vagy modern mű
dekonstrukciójához.

2. Koherencia és totalitás. A műalkotásnak
mint teljességnek a tagadása nem posztmodern
találmány: Brecht epikus színházi elméletében
már megjegyezte: „semmi sem nehezebb. mint
szakítani az előadást egésznek tételező megszo-
kással." (1974: 9 1 . ) Ez a töredékesség csak
akkor érhető el ha sikerül hozzászokni, hogy a
mű központja a teljesség illúziójába helyeződik
át, miként a befejezése és megalapozása is. Csak
a repetitív vagy egy megsejtetett egész
töredéke-ként megjelenő művek (például Wilson
the CIVIL warS-jának különböző részei) elég
erősek ahhoz, hogy ellenálljanak a kiteljesítés és
újraegyesítés vágyának. A művet semmi sem
képes többé egy nála nagyobb egészbe
integrálni, ilyen nagy a posztmodern
„hitetlensége a metanarratívákkal szemben",
mint Jean-Francois Lyotard fogalmaz. (1979: 7.)
Ráadásul a teljesség a koherencia
követelésében jelentkezik, visszahozva és elvi
alapokra helyezve azt.

A posztmodern színházi tárgy látszólagos in-
koherenciája szembeállítható működési módjá-
nak és recepciójának egységével. Ez az egység a

konstrukció és a megnyilatkozás módjából ered.
„A műalkotások' kimunkáltak, s ez több az egy-
szerű készítésnél" („Kunstwerke sind das
Gemachte das mehr wurde als nur gemacht").
(Adorno 1970: 267.) A készítés és a recepció
folyamata túllép a művön. Brecht számára - aki a
posztmodernizmus küszöbén állt meg - a ké-
szítést és a folyamatot még az határozta meg,
ami készült, az előállítandó jelentés; Brecht után,
például Beckett műveiben, a készítés és a meg-
nyilatkozás hozza létre a jelölőt, amelyet nem
lehet jelöltté redukálni.

3. Az elmélet fertőzte gyakorlat. A mű megíté-
lésekor- mivel megragadni vagy megmagyaráz-ni
nem tudjuk - működésmódját kell megértenünk.
Ebből ered e művek jó részének szisztematikus,
konceptuális és absztrakt jellege. Az elmélet
átáramlik a gyakorlatba; egyre nehezebb elvá-
lasztani vagy megkülönböztetni a produkció/re-
cepció apparátusát a néző hermeneutikai tevé-
kenységétől. A posztmodern művészet a mise en
scéne minden lehetséges helyén és pillanatában
felhasználja és beilleszti az elméletet a jelentés-
képzés folyamatába. A szöveg és a mise en scéne

Antoine Vitez Bereníce-rendezése (1980)
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vált a jelentésfolyamat pillé-
révé, felfedve az egymásnak
ellentmondó és egymást
keresztező nyomokat, majd
visszautasítva a központi
vagy globális értelmezést,
újra szétválasztva őket. Az
olvasatok pluralitását a
megnyilatkozók (színész,
zene, az előadás mint jel-
rendszer globális ritmusa)
olvasata és a színpadi rend-
szer hierarchiájának hiánya
vagy rugalmassága biztosítja.
Az olvasandó szöveg és a
megfejtendő mise en scéne
többé nem a megtalálásra,
interpretálásra, köz-vetítésre
váró jelentés őrzői. Már
nyersanyagok sin-csenek,
melyekből egy el-kötelezett
Brecht-olvasó ki-faraghatná a
specifikus ideológiai
elképzeléseket. A „vágy
titokzatos tárgyává" váltak,
melyekből a színházi
megnyilatkozás ritmusa „a
szempontok sokasága"
(Brook 1975) vagy „az őket összekötő végtelen
változatok" (Vitez 1981) értelmében felépül. Itt
esnek egybe a szöveg és a színházi gyakorlatot
befolyásoló ritmus elméletei; ebből az elméleti
döntésből lehet elindulni a ritmikus, a vokális, az
intonációs és a koreografikus sémák felé, melyek
gyakorlati jelentéssel töltik fel a dramatikus
szöveget és/vagy az elő-adást. Az elméletet már
nem egy vitatott a priori gyakorlat táplálja; inkább
az elmélet állítja elő ezt a gyakorlatot. A
posztmodern színház az elméletet a játékos
tevékenységek rangjára emeli; a múlt
újjáalkotásának vagy bekebelezésének tettetése
helyett újrajátszásának lehetőségét mutat-ja fel
egyedüli örökségként.
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