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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



kat, felhívva a figyelmet annak lényegére, s
még-is elkerülve a degradációt, ami a szó
sugarának tágításánál fenyeget?...

Minél inkább törekszik valaki az írott szót arra
használni, hogy közelebb kerüljön általa a szó-
beli közlés jelentéséhez, annál messzebb kerül
tőle. S minél messzebb kerül tőle, annál köze-
lebb jut hozzá.

Ezért azt mondtam magamnak: ne is próbálj
semmit tanítani a művészi kifejezésről. Rejtőz-
ködj a preexpresszív tevékenység búvóhelyein.
A hőséget ne akard forró szavakkal érzékeltetni.
Törekedj az érzésről való beszéd hidegségében
megragadni. Ne kíséreld meg leírni, mi volt mű-
vészi tapasztalatod legtermékenyebb része. Az
ezt megelőző száraz munkáról beszélj.

De miért? Kinek?
Miért, ha mi magunk is olyan emberként

kerültünk a színházhoz, akik a szélre
vágyakoztak, hogy kiengesztelhessék az
ürességet, hogy a szárazföldtől távolodó
szigetként élhessenek?

Kinek lehet ezt átadni?
Profi színházi életem során különböző alkal-

makkor tették fel nekem más-más emberek
ugyanazt a kérdést, mégpedig azt, hogy: kinek
csinálok színházat.

Különféleképpen válaszoltam. Néha kitértem
a válasz elől, néha elemeztem a kérdést. Azt
akartam megértetni, hogy csak a magam szá-
mára vagy két-három, általam jól ismert ember-
nek, illetve egy-egy személyből álló közönség
számára csinálok színházat, akiről mindig azt
képzelem, hogy munka közben mellettem áll, s

akinek a bírálata számomra az objektivitás
mércéjét jelenti.

Mind gyakrabban gondolok arra, hogy azok
számára csinálok színházat, akik 1994-ben
lesz-nek húszévesek, akik akkor születtek,
mikor az Odin az Apám házát csinálta... Ez azt
jelenti, hogy olyan színházat csinálok, ami el fog
tűnni, s olyan közönségnek, amely még meg
sem jelent.

„Ha a talaj inogni kezd a lábad alatt, ha nem vagy
többé biztos múltbeli tapasztalataid rendíthetet-
lenségében, mindig térj vissza a gyökerekhez,
ahol elkezdted" - tanácsolta Grotowski. Ülünk
egy lengyel állomáson, a restiben negyedszázad-
dal ezelőtt. Hozzátette még azt is, hogy „Szta-
nyiszlavszkij is ezt tanácsolta: térj vissza a
gyökereidhez, a színházban töltött első
napodhoz".

Első napi munkánk határozza meg útirányunk
jelentését.

Ahányszor e tanácsra gondolok, mindig egy
ötéves gyerek képe ötlik fel bennem, egy fejletlen
fiúé, aki alig tudott beszélni, s aki azt hitte, csodát
lát, mikor az apja adott neki egy zsebiránytűt.
Hatvankét évvel később önéletrajzát írva Ein-
stein azt mondja: „Ez a tapasztalat mély és
soká-ig ható benyomást tett rám. Talán minden
ennek a mélyén rejlett."

Nos hát, milyenek az én gyökereim? Milyen
volt az én első napom a színházban?

Ez kétségtelenül az elválás napja volt, az a
nap, mikor elvesztettem az anyanyelvemet, mi-
kor idegenné tettem magam egy országban, ami
még csak nem is volt a szülőhazám.

Kétségtelenül ez volt az a nap, mikor anélkül,
hogy észrevettem volna „úszó szigetté", olyanná
váltam, aki otthon van különböző kultúrákban,

mégis idegen. Vágyik arra, hogy magához ha-
sonló szigetekkel, más szigetvilágokkal találkoz-
zon. Azon a napon kezdtem kutatni, hogy miként
lehet meghaladni a személyes korlátozottságot,
miként lehet kapcsolatba kerülni a körülöttünk lé-
vő valósággal, s hogy miként lehet új életmódot
teremteni: egy kis szigethez hasonló színházi
csoportot, amely le tud válni a szárazföld szilárd
talajáról s mégis művelhető marad, s amely
gyengeségeire építve, identitásának, létének új-
rafelfedezésével válik erőssé, épp a másoktól
el-választó különbség révén. De mi van az úszó
szigeteken túl? Kivel vagy mivel találkozom? Mit
látok az ismerős arcokon kívül?

Ha egy pillanatra visszatekintek, úgy gondo-
lom: „Micsoda hosszú felkészülés!"

S megkérdezem magamtól: mi végre? Egy
gúnyos mondást idézve válaszolok: „Hatvan év,
mire egy ember elkészül, s mikor kész, már csak
arra jó, hogy meghaljon."

Ha előre nézek, látom a Nagy Színházat: ha-
szontalan és ésszerűtlen.

Jacek Wojszczerowicz kicsi volt, öreg és soha
nem volt jóképű. Arcát ráncok redőzték, és majd-
nem teljesen kopasz volt. Lengyel volt és szí-
nész. Egy szívroham után az orvosok azt taná-
csolták neki, hogy hagyjon fel a színjátszással. Ő
folytatta. Megkapta a második szívrohamot. Az
orvosok mondták neki, hogy ha nem hagy fel a
színpaddal, biztosan meghal. Ragaszkodott
hozzá. Hetente kétszer nehéz páncélt öltve von-
szolta magát, mint akit egy mélyre rejtett titok
nyom, ő volt III. Richárd. Minden előadásra két
nappal korábban kezdett el készülni, kizárólag
csak levest evett és vizet ivott. Megállás nélkül
fel-le járkált a szobájában, mintha biztatni akar-
ná a testét: „Megcsináljuk".

Az előadás napján böjtölt, mint egy misére ké-
szülő barát. De ő csak arra gondolt, hogy
könnyebbé tegye a gyomrát az előadás
erőfeszítése előtt. Délután háromkor gyalog
indult a színház-ba. A külvárosban lakott:
határozott léptekkel sétált a város felé, a szerep
sorait motyogva. Az emberek, akik látták, azt
hitték, részeg vagy háborodott.

Újra magára öltötte a páncélt. Rövidesen eljött
az az idő, mikor többé már nem nézett a vele
együtt játszó színészekre, nem nézett a közön-
ségre, egész idő alatt csak maga köré nézett, a
halált keresve.

„Nem a közönségnek játszom. Istennek."
Varsóban, a színházi iskolában, ahol tanuló-

időm első napját töltöttem, az ötlött az eszembe,
hogy csak a szívbetegeknek kellene színésznek
menni.

Fordította: Heltai Gyöngyi
Az Odin-30 összeállítást készítette:

Bérczes László

Else Marie Laukvik, Ulrik Skeel és Torgeir
Wethal az Apám házában


