
akkor tisztában van vele, hogy a huszadik
század egyik alapművét vette elő. Sőt,
é l ) ez foglalkoztatja a Godot-ban;

meggyőződése szerint Beckett ma már
maga is történelem. Ha a Godot mitikus
történet lett, úgy a becketti tragikus
struktúrától elválaszthatatlan mindaz a
jelentés, amit a világ az elmúlt három
évtized során ráruházott. Ristié e tragikus
struktúra történelmi oppozícióját kívánja
megteremteni, tehát nem azon töri a fejét,
hogyan találjon ki egy újabb, sokadik
értelmezést annyi híres Godot-verzió után,
nem rejt „vájtfülűeknek" szánt politikai
vagy egyéb „áthallásokat" a szöveg
interpretálásába, ez az előadás egyszerűen
arra a Godot-képre reflektál, ami
korábban a jugoszláv színházban és
szellemi életben kialakult.

Fontos a helyszín. Belvárosi sétáló-
utca, régi bírósági épület, melynek hom-
lokzatát nemrég felújították, a belső ud-
var azonban hamisítatlan nagyvárosi bér-
ház benyomását kelti: omló vakolat, szűk
udvari ablakok, garázsépület, tákolt belső
tetők stb. A neorealisztikus miliő eleve
kizárja mindenféle pátosz lehetőségét,
amire a rendezőt az eszmei
demisztifikálás csábíthatná. Ráadásul úgy
tűnik, Ristié szelíd színházat művel, nem
akar sokkírozni. Csak annyit akar, hogy
Beckettet beleállítsa a történelembe, s bár
maga a mítosz mindjárt neutralizálja is e
konkrét miliőt, azaz a Ristié-színház
történelmi aspektusát, ám valami nagyon
lényeges módosulás történt közben a
becketti mítoszban. Ahogy e belgrádi
bérház udvarán az első felvonás jelenetei
peregnek, már minden neorealizmus el-
lenére sehol sincs világban érezzük ma-
gunkat, de a metafizika ereje megtört, a
Godot merev kozmosza ellentmondásossá
vált: a dialektikus aspektus belülről feszíti
a drámát.

Abszurd, mégis élő világban vagyunk.
Vladimir és Estragon itt nem képvisel-
hetik ugyanazt az emberi princípiumot.
Meghökkentő fordulat: Vladimir férfi,
Estragon nő. Hatásvadászat? Koránt-
sem. Vladimir a passzivitást, a földhöz
kötöttséget, a rezignáltságot képviseli e
kozmoszban; Estragon a nyugtalanságot,
az elégedetlenséget, a kételyt. Rá-adásul a
színésznő, akit Estragon szerepében
látunk, virtuóz fizikai erőnlétről tesz
tanúságot, macskaként suhan az udvar
belső tetőrendszerén, kapufélfán, ab-
lakon, földön. Úgy hírlik, Ristiénél min-
dig fontosa koreográfia: ezzel írja tovább
a dráma szövegét. Annál is inkább,

mert a második részben kiderül, hogy a
rendező nem elégszik meg a történelem
„szöveg alatti" jelenlétével; mintegy ra-
dikálisan derékba töri a második felvo-
nást - és az előadás kilép önmagából, s
beleolvad az élő bérházba, az eleven vá-
rosba, a történelembe. Mindenfelől is-
meretlen figurák, fiatalok törnek a játék-
térbe, popzene szól: Vladimir, ez a sta-
tikus, kétségbeesett és perverz bohóc
végképp nevetségessé válik. Estragon él:
őt szorítja cipő.

A Pozzo-lucky viszony ugyancsak
átértelmeződik: az abszurd kötél paran-
csoló vége a megkettőzött (női) Lucky
kezébe kerül, s (az ugyancsak női) Pozzo
így valójában fölöslegessé válik. Ristié
rendezésének megvan a maga „belső
koreográfiája": az, ahogy a történelem
szorításába helyezett Beckettet, a
gondosan és aprólékosan felépített
metafizikai vázat szétfeszíti az élet
dialektikája. A vakmerő ötletek végül is e
koreográfia szerint rendeződnek, s innen
az előadás emberi és történelmi
hitelessége. „Nem szűnik meg az áldozat,
a bárány, mondja Ristié, csupán az úr
látszata szűnik meg" - írta a bemutató
után az egyik kritika. E találó
megállapításban az „úr" kifejezésnek
kettős értelme van: egyrészt a Pozzo-
Lucky viszonyban Pozzót jelenti,
másrészt a metafizikus istenképet. S
Ristlcet alighanem épp a Godot-mítosz
metafizikájának és az élet (a történelem)
dialektikájának szembesítése izgatta. Ila a
konfrontálás következetes, s itt az, akkor
a színház közel jut az emberi lét egyik
nagy paradoxonjához: a szenvedés
megértéséhez. A belgrádi Godot-ra várva

nemcsak a Beckett-mítoszt leplezi l , ha-
nem a történelem mitizálását is. Ristié
vitába száll azzal az ideologikus szelle-
miséggel, amelynek ő maga is egyik
szülöttje, mert jól érzi, hogy az eszmei
aspektusok túlhangsúlyozása a sematiz-
mus veszélyét rejti magában.

Evidenciát mond ki, de olyat, amely-
nek kimondására közönségének szüksége
van: másképp valószínűleg nem fo-
galmaznák meg maguknak. Innen ma-
gyarázható, legalábbis részben (hisz csak
egy előadást láttam) a Ristié-féle fesztivál
sikere. Színház és közönség itt közvetlen,
élő kapcsolatban áll egymással, akár a
Kneza Mihajla utca sarkán összes Futó
régi ismerősök. A lehető legtermé-
szetesebb hangnemben tudnak egymással
kommunikálni.

VÉGEL LÁSZLÓ

Totális színház és
kritikus utópia

Ljubisa Ristic színházáról

Ljubisa Ristié, [947-ben született jugo-
szláv rendező pályafutása a hetvenes évek
elején indult, s már pályakezdő
szakaszában feltűntek azok a jegyek,
amelyek a későbbiek során döntő módon
meghatározták egész munkásságát. 1971-
ben szerzett diplomát Belgrádban a Bolha
a fülbe című Feydeau-vaudevillelel, ezt
követőleg főleg vidéken rendezett,
Szabadkán, Zrenjaninban, Kragujevacon.
Jellemző módon olyan dráma-szövegek
iránt érdeklődött, amelyeknek határozott
erkölcsi vagy társadalmi jelentésük volt
(Brecht: Kurázsi mama és gyermekei,

Nusié: A gyanús semély), s amelyek
problémavilágát a mai élet neuralgikus
pontjaival szembesíthette. Első elő-
adásaiban tehát kísérletet tesz a vaude-
ville társadalmi hátterének feltárására és a
társadalmi-politikai dráma konvenciói-
nak a korszerű színpad szellemében való
megváltoztatására.

A pályakezdés e jegyeit meghatározták
Ljubisa Ristic szellemi érésének kö-
rülményei is. A hatvanas évek végén a
belgrádi Színház- és Filmművészeti Aka-
démia hallgatójaként fogadta be a kor
rebellis baloldali világnézetét, azt az
életérzést, amely több képzeletet és több
kritikát kívánt látni a szocializmus vilá-
gában. Így került az 1968-as belgrádi
egyetemista események forgatagába, ahol
nem csupán a forradalmi energia politikai
formáit, hanem esztétikai vetületét is
tapasztalhatta. Ezeknek a napoknak az
esztétikai, művészi „elvárásai" egy-részt a
happening ez idő tájt nagyon is élő
áramlatához, másrészt (közvetve) a
húszas évek orosz színházi avantgarde-
jához kapcsolódtak. E jelenségek tanul-
mányozásakor ugyanis nem szabad
figyelmen kívül hagynunk, hogy az akkori
belgrádi események művészi légkörének
formálásában kiemelkedő jugoszláv
baloldali és avantgarde alkotók is részt
vettek.

Így e korszak lényeges szerepet játszott
Ljubisa Ristié fejlődésében. Tegyük
hozzá, hogy a happening vagy az orosz
avantgárde specifikus prizmán került el
hozzá. A húszas évek avantgarde
színházának hagyományai ezúttal ugyan-
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is nem a szocializmus kezdeti, „ártatlan"
periódusának vízióit jelentették számára,
hanem annak több évtizedre visszamutató
jelenét. A megváltásvíziókat idő-közben
mind konkrétabb és kritikusabb utópiák
váltották fel, olyanok, amelyek-ről
Kolakowski azt írja, hogy „inkább
regulatívak, mint konstruktívak". Eb-ben
az összefüggésben az utópikus gon-
dolkodásba, az univerzális emberi érté-
kek megvalósításába vetett hit kritikusan
reflektál nemcsak a saját korára, hanem
önmagára mint utópiára is. Az egyete-
mistamozgalmak esztétikai dimenziójá-
nak másik mozzanata, a happening, ez a
hétköznapi és antiszakrális művészi forma
nagyon gyorsan megmutatta önmaga
legnagyobb paradoxonát, nevezetesen,
hogy míg radikális fordulatot kíván lét-
rehozni a művészi megformálásban és a
befogadásban, addig nincs tisztában saját
társadalmi, szociális kompetenciájának
határaival. Az egyetemistamozgal-
makban, ebben a nem eléggé széles,
mégis reális társadalmi mezőben egészen
közvetlenül felmerült a szociális kompe-
tencia kérdése, azaz kiderült, hogy a tár-
sadalmi kompetencia akkor valóságos, ha
az új művészi forma reális társadalmi
mozgalomban gyökerezik. Neutrális tár-
sadalmi környezetben vagy hermetikus
közéletben, steril ideológiai talajon a
happeningforma igen gyorsan hitelét
veszti.

Ristié alapélménye tehát az volt, hogy a
műfaji-formai értékeket szüntelenül új
szociális mezőben kell új életre kelteni,
szoros kapcsolatot teremtve a forma-
nyelvi elemek és az eszmei világ között.
E felismeréstől egyenes út vezet a vaude-
ville, az operett vagy a musical „átpoli-
tizálásáig" vagy a társadalmi és politikai
dráma konvencióinak utópikus-kritikus
átértelmezéséig. Risticben igen erős a
szociális és az erkölcsi érzékenység, a
filozofikus prekoncepcióra való hajlam,
vagyis a társadalmi dráma műfaján belüli
elmélyülés, ugyanakkor érdeklődést
mutat az úgynevezett „inferiorikus mű-

fajok" (amelyeknek a mimtől a vaude-
ville-ig nagy történelmi hagyományuk
van) modern embrionális formái iránt is.
Azt is mondhatjuk, hogy a két műfaj-
koncepció egymást átértelmező módon
találkozik rendezői munkásságában. Eb-
ből a szempontból tehát Ristic rendezé-
sében a műfaji konvenciók állandóan
megkérdőjeleződnek, s ezen az úton ha-
ladva, sokszor módosította az eredeti
drámaszöveget. A hagyományos műfajok
és a modern színpad viszonyának
tárgyalásakor Dragan Klaié állapította
meg, hogy a modern színházi gyakorlat-
ban mindinkább érezhető „a dráma szö-
vegi, konceptuális és műfaji integritásá-
nak megbontása". Ristié rendezéseiben ez
egyrészt az állandó műfaji játék miatt
következik be, másrészt a kritikus-utópi-
kus jelentések bevonása is indokolja. Így
például a Bolha a fülbe című vaudeville
rendezésekor a játék mögött következetes
játéklogikát keresett, A gyanús személyben
a múlt századbeli Nusic-szatírát modern
kafkai parabola felé hajlította. A Tijardovic
élete és munkássága című
operettparafrázist (melyet Miljenko
Smolje szövegkönyve alapján állított
színpadra) a politikai kommentár felé
vitte, Purisa Djordjevié A fekete kéz titka
című musicalét pedig a történelmi szatíra
jegyeivel ruházta fel. Dusan Jovanovic
két drámáját, a Skopje felszabadítását és a
Karamazovokat éppen a kritikus utópia
segítségével értelmezte át, és eb-ben a
szellemben módosította mindkét szöveget
is. Előadásaiban nemcsak a történelem és
a jelen belső konfrontációja jelent meg,
hanem ezt a „jövő idővel" is
szembesítette.

Ristic egyaránt törekszik a politikai, a
szociális világ teatralizálására (ebben egy
új kritikai teatralizmus híve) és a teátrális
formák politizálására (ahol viszont a
brechti hagyományhoz kapcsolódik).
Nála a politikai jelentés főleg a
formateremtés szintjén fogalmazódik
meg, de eközben abszolút teátrális priz-
mán át nézi a valóságot. Egészen leegy-

szerűsítve: Ristic a formában politikus, a
tartalomban teátrális jegyeket teremt. Ez a
két pólus azonban nem választható el
mereven egymástól, inkább termékeny
feszültséget képvisel munkásságában. A
hetvenes évek közepén, amikor főleg
Szlovéniában dolgozott, már érezhető
volt, hogy képes szintézist teremteni a
kettőből. Dusan Jovanovié Játsszatok
agytumort, avagy a levegő szennyeződése
vagy Mirko Kovac Így, így című drá-
máinak színpadra vitelében - a kritikák
tanúsága szerint - egyesíteni kívánta az
experimentális formai eljárásokat a kri-
tikus világnézettel. Ugyanakkor e perió-
dusában tárult fel a narratívabb jellegű
drámai szerkezet háttérbe szorítása és az
esszéisztikus, reflexív, polemikus diskur-
zus előtérbe kerülése (a Michelangelo
Buonarrotti című korai Krlea-dráma, a
Részeg novemberi éjszaka 1918 című Krleza-
szövegvariáció, majd Slobodan Snajder
Kamov halálrajza című színművének
rendezése).

Ristic rendezői poétikájának lényege
tehát a szubverzív színpadi formában, az
esszéisztikus-analitikus színpadi beszéd-
ben érhető tetten. A drámai cselekmény-
vezetést, a drámai szituációkkal való
építkezést szüntelenül megszakítja a cse-
lekmény és a szituáció kommentárja,
vagyis a gyors és sokszor váratlan stilisz-
tikai váltások sorozata. A szerves rendezői
narrációt intellektuális betétekkel
dekomponálja, és ennek köszönhetően az
előadás nyelvébe következetesen elide-
genítő részleteket sző. Ebből polifonikus
kompozíció és előadáslogika születik,
amelynek megvan a sajátos térbeli, dra-
maturgiai kontrapunktrendszere. Széles
ívben kibontakozik a kritikai teatralizmus
azonosulásvágya és a brechti elide-
genedési effektus állandó kettőssége. A
brechti hagyományt így az előadás mik-
rostruktúrájában eleveníti fel, az elidege-
nedési effektust nem globális síkon, a re-
cepció legáltalánosabb szintjén valósítja
meg, hanem egy-egy szegmentumban,
amelyek azután aktívan hatnak az előző
vagy az épp soron levő részletekre, jele-
netekre. Ebből adódóan az elidegenedési
effektus az egész játék síkján elveszti
plasztikus jellegét, következetes logikáját,
mert az egyes elidegenedési momen-
tumokat agresszíven keresztezik a katar-
tikus teátrális részletek. A különböző
előjelű egységek kockázatos eklekticiz-
must szülnek, az eksztatikus lírai jelenete-
ket vagy a barokkos koreográfiát ellen-
pontozzák az intellektuális kommentárok,
a puritán színészvezetés vagy a tu-

-moll mise. Ljubisa Ristic előadása



datos színházi filozofémák. Ez az eklek-
ticizmus azonban szándékos, és a legtöbb
Ristié-rendezésben koherens világ-nézeti
alapra épül. Említettük már, hogy Ristic a
formát, előadásainak gazdag és innovatív
formavilágát következetesen szociális
jelentéssel ruházza fel. S teszi ezt egy
olyan korban, amelyre inkább a formai
keresés jellemző, amelyben nin-csenek
kialakult, nagy és statikus formák, s így
rendezéseiben az állandó formaátmenetek
szükségszerűen tudátos, átgondolt
eklekticizmust teremtenek.

Ristié rendezői világának e jellemvo-
násait még inkább kiemeli az a tény, hogy
előadásainak alapját kollektív érzések és
ársadalmi szimbólumok alkotják.
Rendezéseinek visszatérő vezérmotívuma
az a kérdés, azonosulhat-e az egyéni hős a
tömegekkel, a tömegérzésekkel, a
kollektív jelképekkel. Vagyis az egyén
számára a tömegszimbólumok állandó
vonzó-taszító erőt jelentenek. Ehhez Ristié
gazdag színpadi „hátteret" teremt, s e
hál:tér sokszor az előtér protagonistája
lesz. A háttér elveszti mögöttes, sík-szerű
jellegét, és a körszínházi vagy az átlószerű
megoldás szabályai szerint szerveződik
meg. Ez nemcsak az előadás ritmusát
élénkíti, hanem a drámai hangsúlyokat is
módosítja. Ristié lényegében felbontja a
játéktér harmonikus felosztását, s a fontos,
a drámailag hangsúlyos jelentések részére
sokszor visszahódítja a színpad (látszólag)
marginális részeit. Színpadtér-felosztása
tehát diszharmonikus, ritmikus, nem
hierarchikus. Tér-kompozíciójában így
anarchikus jelek mutatkoznak, eltűnik a
centrum és a periféria közötti különbség,
ez viszont lehetővé teszi számára, hogy
ötletesen, szabadon és kötetlenül
mozgassa a színészeit, hogy a
térkonvencióktól mentes koreográfiát
teremtsen. Rendezői újításainak
próbaköve a térkezelés. Ezzel
magyarázható az a hajlama, hogy új, a
színházépületen kívüli játékteret keres-
sen, és innen eredeztethető az a törekvése
is, hogy a hagyományos színpad keretein
belül radikálisan megreformálja a
térstruktúrát. Ristié rendezői eszköztárára
jellemző, hogy egyféle totális színházat
hirdet, de ehhez nem a létező színpadi
konvenciók puszta felülmúlásával jut el,
hanem a brechti hagyományokból kiin-
dulva, meghatározott intellektuális mód-
szer segítségével, nem csupán a látvány
tökéletes megszervezését, hanem az elő-
adás teljes éthoszát szem előtt tartva.

Munkásságában a totális színház kon-
cepciója nem egyszerűen rendezői mód-

szeréből és eszközeiből következik, ha-
nem látásmódjából és világnézetéből is.
Előadásainak legnagyobb része polemikus
hangvételű, elszántan elemzi az emberi
vereség, a társadalmi kórtünetek okait., és
nem elégszik meg annak nagy-szabású
ábrázolásával. Aiszkhülosz Perzsák című
tragédiájának rendezésekor neki nem
elegendő, hogy a győztesek és a
legyőzöttek viszonyát elemezze, hogy a
legyőzötteken mérje le a győztesek
hősiességét, de indulatosan megfogal-
mazza a nép vereségét is. Dusan
Jovanovic Hadititok című drámájában is
első-sorban a tömeg öneszmélésének
dramatikus labirintusa érdekli. Az A-moll
mise (Danilo Kis Boris Davidovics síremléke
című elbeszélésének Ristié által írt szín-
padi változata és kommentárja), miközben
megfogalmazza a forradalom tragédiáit,
balladikus hangon elmondja a
forradalmak vereségeit, ugyanakkor a tö-
megek permanens reményét is megmu-
tatja. Érdeklődésének homlokterében tehát
a forradalom eszméje, a forradalom
drámai válaszútja, kudarca és reménye áll.
Számos előadásának vezér-motívumát
képviseli a létező társadalmi létformákkal
folytatott vita, a statikus és konzervatív
szimbólumok ironikus megvilágítása, a
közélet tradicionális fan-. tomjainak
bírálata, az autoritatív életfel-fogás és
gondolkodásmód tagadása. Színházi
hitvallása a korszerű, antiautoritatív
baloldali állásfoglalás és világnézet,
Ennek a felfogásnak a legkomplexebb
esztétikai megvalósítása az A-mol l mise,
amelyben példaszerűen ötvöződnek a vi-
lágnézeti és a formai intenciók. Ez az
előadás, akár egy hatalmas szocialista
kórus kiált az antiautoritatív forradalmak
után, s ennek a kiáltásnak, „misének" a
hangja erősebb a történelmi vereségek
siratóénekénél, fájdalmánál. A Beckett-
mű, a Godot-ra Járva ugyanebben a szel-
lemben került színre, a várakozás prog-
ramszerű, konzervatív misztikáját bírál-ta
benne, és ezzel megszabadította a drámát
a Godot-közhelyektől.

Ez a világnézeti kritika implikálja, hogy
a színházban gondolkodó Ristié
minduntalan szét akarja feszíteni a szín-
ház határait, hogy előadásaiban a cselekvő
és kritikus ember képe formailag is
releváns legyen. E kettős mozgásban
rejlik Ljubisa Ristié színházának ereje: a
totális színház számára nem program-
szerűen vallott, hanem jelzésszerűen jelen
lévő, nem normatív-stiláris, hanem - a
fentebb kifejtett értelemben -
szocialisztikus-utópikus elv.

CSÁKI JUDIT

Kialszanak a fények?

Színház New Yorkban 1984 őszén I.

November közepén formás kis „színi-
előadás" helyszíne volt a New York-i
Times Square. Az előkészület abból állt,
hogy komoly üzletemberek részletes,
pontosan kidolgozott tervet vittek a vá-
rosatyák elé a város színházi centruma
végletes kettősségének megszüntetésé-
ről. Az eddigiek során ugyanis hiába volt
minden intézkedés, hiába emelték már
vagy tíz éve hatszázra a téren szolgálatot
teljesítő rendőrök létszámát: a városnak
ez a része ma se biztonságos, tolvajok,
rablók, prostituáltak, kábítószeresek,
pornómozik és -üzletek zavarják a
Broadway-színházak elegáns közönségét.

A rendezési terv szerint földig rom-
bolják majd a jelenlegi épületeket, hatal-
mas felhőkarcolókat húznak fel a helyük-
be - és végképp befellegzett azoknak a
fényreklámoknak, amelyektől, sokak sze-
rint, Times Square a Times Square.

A színielőadás a televízió - több társa-
ság - népes kivonulásával kezdődött, és
egyenes adással folytatódott. Amatőr
szereplők - az „utca embere" fakadtak ki
profi riportereknek - a „pártatlanok-nak" -
a „barbár", „antipatrióta" terv ellen. A
feszültség a kitűnő dramaturgiának
köszönhetően fokozódott - ahogyan kell.
A tetőponton azután lekapcsolták a Times
Square összes fényreklámját - sosem
látott sötétség és egy pillanatig hatalmas
csend ülte meg a teret. A láthatatlan és
nem tehetségtelen rendezőség úgy
döntött: a tetőpont egy-úttal az abgang...

Ott-tartózkodásom idején nem dőlt el
végleg, mi lesz a tér, illetve a fényreklá-
mok sorsa.

Off nélkül

Ez volt egyébként az egyik legjobb színi-
előadás, amit New Yorkban láttam. Kin-ti
kollégáim szerint rosszkor érkeztem: ezen
az őszön, kora télen nem történt semmi
izgalmas. Igaz - tették hozzá -, így van
már egy ideje.

A Broadwayn változatlanul mennek telt
házzal, hónapokkal előre vásárolt
jegyekkel - a több éves slágerek: a Chorus
Line, a Dreamgirls, a Negyvenkettedik


