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SZÍNHÁZI ANTROPOLÓGIA
z 1974 és 1979 közötti években az Odin
Teatret elsősorban számos „nyitott" kísér-
lettel foglalkozott: hogyan használható a
színház, kivált „színház nélküli"
vidékeken. Ezekből a kísérletekből

egyfajta „cserekereskedelem" bontakozott ki,
amely egyszersmind az Odin Teatret és a
Harmadik Színház találkozásából, illetve a maguk
saját kultúráját építő „lebegő szigetek"
látomásából is táplálkozott.

Az 1979 utáni időszakban Barba ismét peda-
gógiai problémákra, illetve a tapasztalatok átadá-
sának problémájára összpontosította figyelmét.
E problémák vizsgálatának folyományaképpen
fejlesztette ki a „színházi antropológia" fogalmát,
és alapította meg az ISTA-t, a Színházi Antropo-
lógia Nemzetközi Iskoláját. Az ISTA többhetes
workshopokat rendez olyan helyszíneken, ame-
lyeket a rendezvényeket finanszírozó nemzeti és
nemzetközi intézmények jelölnek ki. Az első,
1980 októberében Bonnban tartott workshopot
Bonn város Kulturális Hivatala finanszírozta; e
hivatal igazgatójától, dr. Hans-Jürgen Nageltől
származott eredetileg a javaslat, amely Barbát a
színházi csoportok e pedagógiai célzatú találko-
zójának létrehozására serkentette.

Az ISTA kutatási tevékenysége kiindulópont-
jaként azokat az alaptörvényeket tanulmányozta,
amelyek a testnek színpadi helyzetben való sajá-
tos használatát vezérlik. Ezek a tanulmányok
azonban a hagyományos felfogás megfordításán
alapultak: nem a technikai szaktudás elsajátítá-
sával foglalkoztak, hanem „a tanulás megtanulá-
sával". A cél az volt, hogy megértsék azokat a
törvényeket, amelyek a szervezetünkben lezajló
és azt „életre keltő" folyamatokat irányítják.

A „megértés megértésének" e folyamata so-
rán Barba kifejtette, hogy a távol-keleti színészek
jelenléte két okból is alapvető fontosságú.

a)A távol-keleti szín játszás lényegi
aspektusai közé tartozik, hogy kodifikál bizonyos
törvényeket, amelyek a színész szervezetének
szerves feszültségeit determinálják (a súly és
egyensúly viszonyát; a gerincoszlop állandó,
kvalitatív szerepét; az introvertáltság és
extrovertáltság viszonyát az egyes
testrészekben). E törvények tanulmányozása és
megértése túllép a színházi formák stílusain és
konvencióin, és a nyugati színész számára
megkönnyítheti saját energiafolyamatainak
tudatosítását; ily módon energiáit a személyes
művészi kifejezés megvalósítására irányíthatja.

b)A nyugati színházban a pedagógiai folya-
mat - azaz a „tudás" nemzedékről nemzedékre való
átadása - elsősorban az eredményeken alapul,
olyan technikák közvetítésén, amelyeket a jövő
színészei reprodukálhatnak és alkalmazhatnak.

A távol-keleti színészek jelenléte teljes eltávo-
lodást jelent ettől az eljárástól. A nyugati színé-
szek igen keveset nyernének a nyugati színházi
gyakorlatba közvetlenül át nem ültethető távol-

ELSŐ HIPOTÉZIS
keleti technikák elsajátításából. Technikájukat,
testük használatának sajátos módjait szemléltetve
a távol-keleti színészek egyszersmind feltárják a
színpadi jelenlétüket meghatározó és élettelivé
alakító törvényeket is. A résztvevők ekként olyan
pedagógiai helyzettel szembesülnek, amely nem
utánzáson és reprodukción, hanem személyes
megfigyelésen és megértésen alapul, továbbá
azon a személynek szóló kihíváson, hogy a ma-
guk „nyugati" testében ők is analóg folyamatokat
fedezzenek fel és fejlesszenek ki.

Az antropológia kifejezés eredetileg arra a tudo-
mányra utal, amely az emberi magatartást nem-
csak szociokulturális, hanem biológiai szinten is
vizsgálja. Mit jelent hát a színházi antropológia?
Olyan vizsgálódást, amely az emberi magatartást
mind biológiai, mind szociokulturális szinten a
színpadi szituáció keretében tanulmányozza.

Ez irányú kutatásaimat a távol-keleti színház
iránti érdeklődésem indította el. Nem tudtam
megérteni, hogyan képesek a távol-keleti színé-
szek még egy hideg technikai bemutató közben
is olyan erőteljes és feltűnő személyes jelenlétet
megőrizni, amely óhatatlanul lenyűgözi az ember
érdeklődését. Az ilyen szituációban a színész
semmit sem tolmácsol és semmit sem fejez ki, és
mégis, mintha valamilyen megjelenítő erejű,
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sokat tudó, ám egyszersmind spontán, megter-
vezetlen energiamag sugározna belőle, amely
felkelti figyelmünket, és mágneses hatást gyakorol
érzékeinkre. Éveken át azt hittem, valamilyen
technikai fogásról van szó, de amikor megkísé-
reltem túllépni ezen a szokványos meghatározá-
son, rájöttem, hogy amit mi technikának hívunk,
valójában a test sajátos használatát jelenti.

Testünket a hétköznapi életben, illetve a szín-
padi szituációkban alapvetően más módon hasz-
náljuk. A hétköznapi életben alkalmazott testi
technikánkat kultúránk, társadalmi státusunk,
foglalkozásunk határozza meg; színpadi szituáci-
óban viszont a testet merőben másként használ-
juk. Ennek alapján hétköznapi és hétköznapon
kívüli technikáról beszélhetünk.

Ez a különbség világosan megmutatkozik min-
den kodifikált színházi formában, kivált a távol-kele-
tiekben; Nyugaton kevésbé nyilvánvaló, minthogy
-amin t azt Brecht kifejtette - Nyugaton a színész
művészete egyáltalán nem is létezik: csak módo-
zatok és konvenciók vannak, és mindenen felül-
kerekedik a szubjektivitás, az individualizmus,
valamint a technikai terminológiának és a ponto-
san meghatározott megítélési szempontoknak a
hiánya. Az egyetlen kivétel a klasszikus balett,
amelynek szabályai, terminológiája és az elért ered-
mények rá jellemző kodifikálása segítségével egy
nyolcéves gyerek is elsajátíthatja és testi emlékeze-
tébe rögzítheti a megelőző nemzedékek által felhal-
mozott tudást és tapasztalatot.

A kutatás tudományos módszere art feltételezi,
hogy olyan területet válasszunk, ahol bizonyos
jelenségek ismétlődéséből bizonyos állandó
elemeket avagy „törvényeket" tárhatunk fel. Ha
kutatási területünknek a távol-keleti színházat
választjuk, és azt elemezzük, hogyan használja
testét a távol-keleti színész, hamarosan három
„törvényt" fedezhetünk fel.

Az első az egyensúlyváltozás „törvénye".
A japán nó-színház színésze járás közben

nem emeli fel a lábát, hanem csúsztatja a talajon.
Ha ezt magunk is kipróbáljuk, rájövünk, hogy a
súlypontunk, tehát az egyensúlyunk megváltozik.
Ha úgy akarunk járni, mint a nó-színész,
térdünket kissé meg kell hajlítanunk, miáltal
gerincoszlopunk, tehát egész testünk enyhe
lefelé irányuló nyomást fejt ki. Ez pontosan
megfelel annak a készenléti állapotnak, amely az
ugrást megelőzi.

Az ugyancsak japán kabuki-színházban két
különböző stílus létezik, az aragotó és a vagotó.

Az aragotóban, azaz az eltúlzott stílusban, az
átlók törvénye uralkodik: az élesen megdöntött
átlós vonal egyik vége a színész feje, a másik a
lába. Az egész test elváltoztatott, dinamikus, az
egyik lábra támaszkodó egyensúlyi állapotban
van. Ez a testtartás éppen az ellentéte a nyugati
színészének, aki hogy energiát takarítson meg, a
lehető legkisebb erőkifejtést igénylő tartást

ölti fel, miáltal az egyensúlyi állapot statikussá
válik.

A vagotó a kabukin belül az úgynevezett rea-
lista stílus. Itt a színész teste mozgás közben a
klasszikus indiai tánc úgynevezett tribhangi -

azaz „három ív" - tartását veszi fel,
Az indiai odissi-táncban a táncos teste - csípője,

válla és feje - „s" betűre emlékeztető alakot ölt. A

tribhangi jellegzetes görbülete tisztán fellelhető
minden klasszikus indiai szobron. A kabuki
vagotó-formájában a színész oldalirányú
hullámmozgást végez. Ehhez gerincoszlopának is
állandó hullámzásban kell lennie, miáltal a
színész egyensúlyi helyzete folytonosan változik,
s így megváltozik a testsúly és a talapzat, vagyis
a láb közti szokványos viszony is.

A bali színházban a színész-táncos a talpára
nehezedik, közben azonban lábujjait felemeli, vagy-
is a talajjal való érintkezési felülete majdnem a
felére csökken. Hogy el ne essen, szét kell ter-
pesztenie lábát, és be kell hajlítania a térdét. Az

indiai kathakali színésze viszont lábfeje élére ne-
hezedik, de a következmények ugyanazok: teste
másként van megtámasztva, miáltal mind egyen-
súlyi helyzete, mind testtartása alapvetően meg-
változik; ezért neki is szétvetett lábbal, behajlított
térddel kell állnia.

Az egyetlen kodifikált európai színházi forma, a
klasszikus balett szabályai mintha tudatosan
kényszerítenék a táncost ingatag egyensúlyi
helyzetbe. Ez még az alapállásokban is nyilván-
való, csakúgy, mint az arabeszkek, attitűdök és a

többi hasonló mozdulat egész rendszerében, ahol
a testsúly az egyik lábra, sőt, alkalmanként
csupán az egyik láb ujjaira nehezedik. Az egyik
legfontosabb pozícióban, a pliében meghajlított
térddel kell táncolni, ami a legjobb kiinduló-helyzet
a piruetthez vagy az ugráshoz.

Vajon miért szerepel háta Távol-Kelet és a Nyu-
gat valamennyi kodifikált színházi formájában
konstans elemként, „törvényként" a járás, a térben
való mozgás és a mozdulatlanság hétköznapi tech-
nikájának deformálása? Nos, a hétköznapi testtech-
nikának ez a deformálódása, ez a hétköznapon
kívüli technika lényegében az egyensúlyváltozáson
alapul. A távol-keleti színész elveti a „természetes
egyensúlyt", s egy haszontalanul komplex, látszó-
lag fölösleges és rengeteg energiát igénylő „luxus-
egyensúllyal" építi át magát. Azt mondhatnánk: ez a
„luxusegyensúly" egyfajta, esztétikai szubjektiviz-
mushoz vezető stilizáció. Am a stilizáció szó,
amelyet a klasszikusbalett-táncos ugrásaitól a vudu
pap csípőforgatásáig mindenre ráhúznak,
tulajdonképpen nem segít bennünket a folyamat
megértésé-ben. Olyan testi pozíciók választásáról
van szó, amelyek szétrombolják „természetes
létezésünket" és testünk hétköznapi használatának
„spontán" módozatait.

Miért?
Elmondható: az egyensúly - az embernek az a

képessége, hogy egyenesen tartsa magát, és
mozogjon a térben - izmok egymáshoz való
viszonyának és feszültségének szervezetünkön
belül végbemenő sorozatából ered. Minél össze-
tettebbé válik a mozgásunk - ha például a szo-
kásosnál hosszabbakat lépkedünk, vagy fejünket a
szokásosnál előbbre vagy hátrább hajtjuk -,
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annál veszélyeztetettebb lesz ez az egyensúly.
Egész sereg feszültség lép működésbe, csak hogy
el ne essünk. Az európai pantomim egyik
hagyománya éppen ez a déséquilibre (=egyensúly-
hiány), nem mint esztétikai eszköz, hanem mint a
testi létezés bizonyos szerves folyamatainak és as-
pektusai nak intenzitását fokozó módszer. Az egyen-
súly megváltozásának következtében olyan szerves
feszültségek sorozata jön létre, amelyek kiemelik a
fizikai jelenlétet, de még kifejezés előtti stádiumban,
vagyis azon a szinten, amely megelőzi a kifejezés
tudatos egyénítését.

A nó- és a kabuki-színházban arról a színészről,
aki sajátos jelenlétet, különleges energiát sugároz,
azt mondják: kosija van. A kosi szó japánul csípőt
jelent. Rendes körülmények között járáskor a csípő
követi a láb mozgását. Ha azonban csípőnk
mozgását csökkenteni akarjuk - azaz testünkön
belül biztos tengelyt akarunk kialakítani -, akkor
meg kell hajlítanunk a térdünket, törzsünket pedig
úgy kell mozgatnunk, mintha egy tömbből volna.
Ha meg-gátoljuk, hogy csípőnk kövesse lábunk
mozgását, testünkben két feszültségközpont
keletkezik: az alsó részén (a lábban, amelynek
mozognia kell) és a felső részén (a törzsben és a
gerincoszlopban, amelyek

részt vesznek a csípő mozgatásában). E két ellen-
tétes feszültségközpont testünkön belüli kialakítása
sajátos egyensúlyi állapotot kényszerít ránk, olyat,
amelyben egyszerre vesznek részt a fej, a nyakiz-
mok, a törzs, a medence és a láb. A színész teljes
izomtónusa megváltozik. Sokkal több energiát
használ fel, sokkal nagyobb erőkifejtésre kénysze-
rül, mint amikor mindennapi technikája szerint jár.

Az „energia" szó csapdát rejt magában. Általá-
ban felfokozott élete rőt társítunk hozzá, amely moz-
gásként, a térben kifejtett izomtevékenységként
nyilvánul meg. Csakhogy... (Szünt)... most példá-
ul éppen azon gondolkodtam, hogyan fejtsem ki ezt
a problémát. Ez is egyfajta energia volt: szellemi
energia. Meg sem mozdultam, mégis az egész
testem szemmel láthatóan részt vett a folyamatban.
Fontos, hogy megértsük: az „energia" szó nem
korlátozódik csupán a cselekvésre és a térben való
mozgásra. Az energia nem más, mint olyan poten-
ciálbeli különbség, amely szervezetünk minden
szintjén, egyetlen sejttől a test egészéig létrejöhet.

A japán színház tökéletesen megértette szerve-
zetünk különböző szintjeinek specifikus energia-
minőségét. A nóban „térbeli" és „időbeli energiáról"
beszélnek.

Térbeli energiámat például a következőképpen
fejthetem ki: megmozdítom a karom, és kezemmel
megragadom az asztalon előttem álló üveget. De
megtehetem ezt úgyis, hogy térbeli helyett időbeli
energiát használok. (Szémléltétés) Látják, egész
testem részt vesz a folyamatban, felkészültem
bizonyos meghatározott cselekvésre: az üveg
megragadására. Nem mozgok, de a testhelyzetet
szabályozó izmaim aktivizálódtak, és testemben
némi elmozdulás jött létre, amely ugyan alig
észlelhető, mégis ugyanazokat az energiákat
mozgósítja, amelyekre az igazi cselekvéshez is
szükség lenne. Cselekvést viszek végbe, csak nem
a térben, hanem az időben; azaz a testhelyzetet
szabályozó izmaimat aktivizáltam, nem pedig a
helyváltoztató izmokat, amelyek a karomat
mozgatnák meg, vagy a manipulatív izmokat,
amelyek segítségével ujjaim meg-ragadhatnák az
üveget.

A nó egyik szabálya szerint minden cselekvés
három tizedének a térben, hét tizedének pedig az
időben kell végbemennie. Ha rendes körülmények
között egy üveget felemelek, csak annyi
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energiát mozgósítok, amennyi a cselekvés vég-
rehajtásához szükséges. A nóban viszont hét
tizeddel több energiára van szükség, nem a cse-
lekvés térbeli végrehajtásához, hanem a vissza-
tartásához, ahhoz, hogy a cselekvés a színész
testén belül maradjon (ez az időbeli energia);
azaz a nó-színész nem kétszer, hanem sokkalta
többször annyi energiát használ fel, mint amennyi
a pusztán térbeli cselekvéshez szükséges. A
színész egyfelől bizonyos mennyiségű energiát
vetít ki a térbe, másfelől annak több mint kétsze-
resét tartja vissza önmagában.

Ez már átvezet a második „törvényhez", az
ellentét törvényéhez.

Ha a test szintjén meg akarjuk érteni a szín-
házban működő dialektikát, a távol-keleti színé-
szeket kell tanulmányoznunk. Az ellentét princí-
piuma az alap, amelyen a távol-keleti színész
felépíti és kibontakoztatja a maga cselekvéseit.

Tegyük fel ismét, hogy fel akarom emelni az
üveget az asztalról. Amikor megmozdítom a ka-
rom, és ujjaimmal megragadom az üveget, tér-
beli energiát fejtek ki. De amikor az időbeli ener-
gia princípiuma alapján visszatartom magamban
az energiát, ellentétet hozok létre: egyfelől ki-
nyújtom a karom, másfelől visszatartom.

Rendes körülmények között a nyújtóizmok
használata közben a hajlítóizmok passzívak ma-
radnak, és megfordítva. Minden izomtevékeny-
ség bioelektromos kisüléssel jár. Egy térbeli cse-
lekvés során - például amikor karom és kezem
az asztalon álló üveg felé mozdul - a bioelektro-
mos kisülés azonos azzal, amelyet a nyújtóizmok
egymaguk hoznak létre. Ha azonban ugyanekkor
a hajlítóizmaimat is használom, hogy
visszatartsam a mozdulatot, és ezzel időbeli
energiát fejtek ki, akkor a bioelektromos kisülés
mennyiségét megkettőzöm.

Grotowski a hatvanas évek elején járt Kínában.
Visszatérve elmesélte, hogy a kínai színész,
mielőtt egy cselekvést végrehajtana, mindig az
ellentétével kezdi. Ha például a nyugati színész
egy tőle jobbra ülő személyre akar nézni, közvet-
len, lineáris nyakmozdulattal él. A kínai - és a
legtöbb távol-keleti - színész azonban úgy kezdi,
mintha éppen az ellenkező irányba akarna nézni,
majd hirtelen irányt vált, és úgy szegezi tekin-
tetét a szóban forgó személyre. A távol-keleti
színész a cselekvést mindig az annak végső
céljával ellentétes irányban indítja. Ennek az
elvnek az értelmében, ha balra akarunk menni,
először jobbra indulunk, majd hirtelen fordulattal
indulunk el balra; ha pedig le akarunk guggolni,
először lábujjhegyre emelkedünk, és aztán gug-
golunk le.

Amikor Grotowski ezt elmondta, azt hittem,
csak színpadi konvencióról van szó, amelynek
segítségével a kínai színész a meglepetés hatását
kihasználva felnagyítja, kiszélesíti s érzékelhe-
tőbbé teszi cselekvéseit. Ez kétségtelenül így is

van. De ma már tudom, hogy ez nemcsak kínai
színházi konvenció, hanem az egész Távol-Kele-
ten megtalálható szabály. A távol-keleti színház-
ban az egyenes vagy nem létezik, vagy ha igen,
egészen sajátosan használják, mint például a
nóban. Ha megfigyelünk egy bali táncost, egy
nó-színészt (akár a legegyszerűbb gesztus köz-
ben is, például ha legyezőt emel az arca elé), egy
kabuki-színészt, akár az aragotó, akár a vagotó
iskolából, egy klasszikus indiai vagy egy thaiföldi
khon-táncost, észrevesszük, hogy a mozgások
soha nem egyenes vonalúak, hanem kör- vagy
kígyóvonalban haladnak. A törzs, a két kar, a két

kéz kiemeli ezt a kerekséget. Nyugaton lábbal
táncolnak, Keleten karral.

Ismét hivatkozhatnánk a színpadi konvenciók-
ra, az esztétikai szabályokra. De mi rejlik e kife-
jezések mögött?

Térjünk vissza az ember biológiai felépítésére.
Minden izomtevékenység, a vele járó bioelektro-
mos kisüléssel, az izületeken át megy végbe. Ha
rá akarok mutatni egy tőlem balra lévő személy-
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re, kinyújtom a karom, és rászögezem a mutatóuj-
jam, vagyis olyan mozgást végzek, amelyben
izületeim közül csak a könyök mozog. Távol-keleti
színész soha így nem mozogna. A keze először
meg-hajlított pályát írna le az ellenkező irányban,
három izületet is működésbe hozva: a csuklót, a
könyököt és a vállat, majd hirtelen fordulattal,
amelyhez mindhárom izület pontos és változatos
cselekvése szükségeltetik, a mozdulat
befejezéseként rámutat-na a tőle balra lévő
személyre.

Ha az első „törvény" az egyensúlyváltozásé, a
második az ellentété.

A harmadik „törvényt" a „logikus logikátlan-
ság" törvényeként határozhatnánk meg.

A cselekvés, valamint annak célja és ökonó-
miája szempontjából tökéletesen logikátlan, hogy
a távol-keleti színész vagy az európai
klasszikustáncos olyan pozíciókat vegyen fel,
amelyek szemmel láthatóan gátolják mozgási

szabadságát, és a hétköznapi testtechnikától el-
távolodva olyan technikához folyamodjon, ame-
lyet fáradságos mesterkéltség és energiapazar-
lás jellemez. Csakhogy éppen ez a hétköznapon
kívüli technika teszi lehetővé, hogy újfajta
energiaminőséget fedezzen fel. Ezen túlmenően a
színész - gyakorlat, edzés, beidegződési folyamat
és új idegi izomreflexek kifejlesztése révén - ezt a
logikátlanságot újfajta testkultúrává alakít-hatja;
vagyis az ekként létrehozott hétköznapon kívüli
technika a lehető leglogikusabbá válik.

A nó-színész egyik legfrappánsabb hatásesz-
köze, hogy jellegzetes sikló járása közben hirte-
len futásnak ered, továbbra is sikló lábmozgás-
sal. A hatást hirtelen, megdöbbentő villámlás-
hoz, kígyóhoz, a levegőn ívben átrepülő nyíl-
vesszőhöz hasonlíthatnám. Még ha a színész
maga választotta kiindulópontja a hétköznapi
testtechnikához képest logikátlannak tetszik is,

gyakorlás révén olyan mesteri fokon művelheti
ezt a hétköznapon kívüli technikát, hogy már
spontánnak érezzük.

E három „törvény" megvilágítja, hogyan jut-hat
el a színész biológiai folyamatok felhasználásával
különböző energiaszintekre. E folyamatok
alkalmazása következtében a fizikai jelenlét a ki-
fejezés előtti stádiumban erősödik meg, mielőtt
még érvényesülne a színész szándéka, hogy va-
lamilyen személyes reakciót is kifejezzen.

A biológiai folyamatoknak a különféle ener-
giaminőségek desztillálásában játszott szerepe
más módon is megmutatkozhat, például a nézés-
ben. Általában egyenesen előre és mintegy har-
mincfokos szögben lefelé szoktunk nézni. Ha
fejünket ugyanígy tartjuk, szemünket viszont
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harminc fokkal felemeljük, a nyakban és a törzsben
olyan izomfeszültség keletkezik, amely a maga
részéről megváltoztatja egyensúlyi helyzetünket.

A katákali színésze szemét valamivel a rendes
látótere fölé emelve követi keze mudráit. A bali
színész felfelé néz. A pekingi opera valamennyi lian

sanjában (mozdulatlanná dermedt színészi
pozíciójában) a tekintet felfelé irányul. A nó-szí-
nészek azt mondják, hogy az álarcukba fúrt parányi
lyukak miatt elveszítik térérzéküket, és nehezen
tudják megőrizni egyensúlyukat. Ez magyarázza
különleges sikló járásukat, amelynek során lábuk
soha nem válik el a földtől - olyas-formán, ahogy a
vakok is tapogatózva csúsztatják lábukat a földön,
mindig készen rá, hogy nem várt akadályok előtt
megtorpanjanak.

Mindezek a színészek a színpadon más látó-
teret használnak, mint a mindennapi életben. Egész
fizikai magatartásuk megváltozik: a felsőtest
izomtónusa, a lábakra nehezedő nyomás, az egyen-
súly. A szokványos nézés megváltoztatása kvalitatív
energiaváltozással jár. A hétköznapi nézés egyetlen,
egyszerű módosítása révén ezek a színészek új
energiaszintet képesek lendületbe hozni-egy olyan
szintet, amelyet biológiai meghatározottságunk kö-
vetkeztében valamennyien elérhetnénk. A mi nyu-
gati civilizációnk azonban, úgy látszik, mellőz, sőt,
gyakran tudatosan fékez minden, a „normálistól"
való eltávolodást, és olyan védekezőn reagál, mint-
ha ezek az új energiák veszélyeztethetnék kényel-
mesen elrendezett viszonyainkat. Más kultúrák
megértették a minden egyes emberben ott rejlő
eltérő biológiai lehetőségeket, és sikerült ezeket
szocializálniuk.

Ezzel a hétköznapon kívüli testtechnikával nem-
csak a színpadon, hanem más meghatározott tevé-
kenységekben is találkozhatunk, például a harci
művészetekben.

A harci művészetek nem azonosak a hadi tech-
nikákkal, ez félreértés, amelyet számos film és ki-
advány táplált. A harci művészetek eredete és
fejlődése a buddhizmus spiritualitásához kötődik. A
legenda szerint Bódhidarma, amikor az i. e. VI.
században a kínai Saolin-templomban működött,
felfigyelt rá, hogy meditálni igyekvő szerzeteseit
sűrűn elnyomja az álom. Nem tudták megőrizni
magukban az energiának azt az állapotát, amelynek
révén elérhető egy bizonyos, az alvás és az ébrenlét
közötti sajátos tudatossági szint. Visszahanyatlottak
hétköznapi tudatállapotukba, és onnan az álomba.
Bódhidarma ekkor kialakított egy gyakorlatsorozatot,
amelyben a fizikai cselekvések arra irányultak, hogy
megtörjék a hétköznapi élet automatizmusait, és
bizonyos, a meditációhoz hasonló minőségű
energiát gerjesszenek.

Nagyon konkrét fizikai folyamatokról van szó,
még akkor is, ha sokszor miszticizmusnak bélyegzik
és elutasítják őket. E folyamatok nem csupán
mérhetők, nem csupán természettudományosan is
megmagyarázhatók; arra is alkalmasak, hogy egy

új pedagógiai gyakorlat keretében használni
kezdjük őket. Ez a gyakorlat megtanítana szer-
vezetünk folyamatainak megértésére, és a meg-
értés által lehetővé tenné, hogy e folyamatokat
elindítsuk, kordában tartsuk és egy adott szituáció
felé irányítsuk. Mindez megvalósítható egy színház
vagy egy iskola keretében csakúgy, mint bármilyen
egyéb társadalmi tevékenységen belül.

Mifélék tehát ezek az objektív „törvények", ame-
lyek segítségével az egyes ember szervezetének
különböző szintjein mozgósíthatja energiáit? Fel-
használhatók-e a természettudományos módsze-
rek és eredmények ahhoz, hogy mélyebben meg-
értsük a színészi munka folyamatait? Többek között
e kérdéseket tettem fel magamnak, amikor a szín-
házi antropológiával foglalkozni kezdtem.

Ez az érdeklődés vezetett az ISTA - a Színházi
Antropológia Nemzetközi Iskolája - létrehozásához,
amely iskola első, 1980 októberében Bonnban
rendezendő workshopján különböző diszciplínákat
képviselő tudósok és különböző kultúrákat
képviselő színészek gyűlnek majd össze.
Ugyanakkor az ISTA a szó szoros értelmében
iskola is, ahol mintegy ötven, különböző orszá-
gokból származó színész és rendező találkozik
majd egymással és egy, a szokványostól eltérő
pedagógiai gyakorlattal. A cél: „tanuljunk megér-
teni". Es ennek keretében a távol-keleti színészek
segítségével jobban megérthetjük, hogy miként
alkalmazza a távol-keleti színház a fent említett
törvényeket, és hogy e törvények miként határozzák
meg a cselekvéseinkben és gondolatainkban
megnyilvánuló energia minőségét. A nyugati
színházi emberek a továbbiakban azzal a kihívással
néznek majd szembe, hogy ki-ki megtanulja: miként
alkalmazza e törvényeket saját színházi ha-
gyományainak és alkotói imperatívuszainak
összefüggésrendszerében.

Érdeklődésem a színházi antropológia iránt két-
arcú. Egyrészt szeretném leleplezni az esetlegesség

általunk használt fogalmát, ezt a szót, amelyet még
fel nem fedezett törvények jellemzésén fáradozva
szoktunk alkalmazni. Másrészt összefügg ez az
érdeklődés saját múltammal is.

Tanulóéveim Grotowskinál úgy teltek, hogy ültem
egy széken és figyeltem. Intellektuális megértésre
törekedtem; még könyvet is írtam, hogy „meg-
magyarázzam" a Laboratórium Színház alkotói fo-
lyamatait. Úgy alapítottam meg az Odin Teatretet,
hogy még nem volt semmilyen gyakorlati tapaszta-
latom. Tetejébe kollégáim mind olyan fiatalok közül
kerültek ki, akiket nem vettek fel az oslói állami
színművészeti főiskolára. Magunknak kellett megte-
remtenünk saját pedagógiánkat, részben annak
alapján, amit Grotowskit figyelve ellestem, részben
abból, amit társaim az amatőr pantomim-, balett-
vagy modemtánc-tanfolyamokról magukkal hoztak.

Bizonyos mesterekhez igen erős kötelékek fűz-
nek: egyikük, Grotowski él, mások halottak. Az

utóbbiak írásaiból az Odin Teatret egész sor
asszociációt és ötletet merített, amelyeket igye-
keztünk megvalósítani. Hosszú éveken át követtük
munkánkban ezeket a mestereket, egyszersmind
bizonyos kisebbségi érzéstől is hajtva: mi nem
voltunk hivatásosak, nem szereztünk akadémiai
képzettséget, és úgy éreztük, nem tudjuk azt, amit
muszájtudni. Számunkra a legfontosabb az volt,
hogy hivatásosak legyünk.

Legnagyobb meglepetésünkre egy szép napon az
emberek mondogatni kezdték, hogy munkássá-
gunknak vannak bizonyos érdemei. Ámulva vettük
észre, hogy egyszer csak inspiráló hatással vagyunk
más csoportokra. Csakhogy a mi „útvonalunk"
nagyon is sajátos volt, egyfelől különleges
körülmények és nehézségek, másfelől pontos tech-
nikai eszmények és etikai normák határozták meg,
és ezért művészi és technikai eredményeink szoro-
san kötődnek részint csoportunk történetéhez, ré-
szint minden egyes tag személyes történetéhez.

Igyekeztünk elejét venni, hogy más színházi cso-
portok a mi eredményeink tunya bűvöletébe esse-
nek. Ezek a csoportok, amelyeket Harmadik Szín-
házként szoktam emlegetni, százával léteznek világ-
szerte. Színészeik soha nem kaptak hivatásos ki-
képzést a hivatalos színiiskolákban töltött hagyo-
mányos tanulóévek során. Autodidakták, akik ma-
guk próbálják felfedezni és kiépíteni a maguk tech-
nikai és művészi útjait.

Hogyan értethetünk meg velük bizonyos alap-vető
folyamatokat, anélkül, hogy elvakítanánk őket saját
eredményeinkkel, és arra csábítanánk őket:
próbálják megismételni azt, aminek véghezvitelére
mi rákényszerültünk?

Sok évembe telt, hogy megoldjam ezt a problé-
mát, és a színházi antropológia iránti érdeklődésem
részben abban a szükségletben gyökerezik, hogy új
módszert találjak és honosítsak meg tapasztalataim
átadására. Az ISTA-ban egy újfajta pedagógia álma
öltött konkrét formát.

Egyfelől lenyűgöz a lehetőség, hogy a színházi
munkában gyümölcsöztessem a természettudo-
mányok felismeréseit; másfelől varázslatos kihívás
az új pedagógiai gyakorlat alkalmazása is. A jövő
majd eldönti, nem volt-e a színházi antropológia
csupán álom és csábító hipotézis.

Fordította: Szántó Judit

Á tanulmány - amely először a varsói Dialog című
folyóirat 1981. áprilisi számában jelent meg - Eugenio
Barba 1980 májusában Varsóban tartott előadásán
alapul, s a Beyond the Floating lslands című kötetben
megjelent szöveg fordítása. Bevezetőjét a kötet
szerkesztői írták.
Á SZÍNNÁZ 1995/2. száma terjedelmes anyagot közölt
Eugenio Barbáról, illetve tőle magától. Az ott kibonta-
kozó képet talán, nem haszontalan kiegészíteni
Barbának a XX. századi színház egy vissza-visszatérő
problémájára, a nyugati és a keleti színjátszás viszo-
nyára vonatkozó felfogásával. F G.


