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E L I N O R F U C H S

A JELENLÉT ÉS AZ ÍRÁS BOSSZÚJA

A SZÍNHÁZ ÚJRAGONDOLÁSA DERRIDA NYOMÁN

Szerinte az új, egyszerre elméletíró és gyakorlattal
foglalkozó művészek „a színház időbeli irá-
nyultságát és érzelmi telítettségét a »jelenlétbe«
helyezik".2 Michael Goldman néhány évvel ko-
rábban megjelent The Actor's Freedom (A színész
szabadsága) című könyvében a Jelenlétet mint a
színház minden fajtáját egyedülállóan jellemző
sajátosságot dicsőíti. A színházban - írja - „olyan
jelenlétet találunk, amely túllép a jelen határain, és
olyan egyéniséget. amely túllép azén határain...
Azért azonosulunk a színészek-kel, mert az én
tiszta helyzetre vágyik, és arra, hogy a jelent,
illetve önmagát a jelenben, oly módon vegye
birtokba, ahogyan azt a minden-napi tér, idő és
egyéniség nem teszi lehetővé,"3 A színész által
szolgált, kiemelt cél nem kevesebb volt, mint a
teljes Valóság helyreállítása. Ahogy Julian Beck
egy Eric Gutkindtól vett idézetben csípősen
megfogalmazza: „Isten azért nincs jelen, mert mi
sem vagyunk jelen."4

A Jelenlét, amelyet számos gyakorlati színházi
ember - Beckék, Richard Schechner, Joseph
Chaikin és Peter Brook (valamint az átmeneti
figuraként idesorolható fiatal Meredith Monk is) -
favorizált, azén felfedésén és ezzel egyidejűleg a
szöveggel szembeni gyanakváson alapult. Az
improvizációnak, a közönség bevonásának, a
mítosznak, a rituálénak és a közösségnek tulaj-
donított pozitív értékkel szemben a szerzői szö-
vegre úgy tekintettek, mint politikailag elnyomó
jellegű betolakodóra, amely a szerző hatalmának
[authority] való alávetettséget követel. A lélek
mélyéről feltörő beszéd hitelesebb volt, mint az
idegen írott szó, és sokan közülük igyekeztek
kibújni a nyelv szorongató csomói közül. Arra
vágytak, hogy az emberi megismerés közép-
pontjához minél közelebb kerüljenek, olyan in-
tenzív önfeltárás révén, amely újradefiniálja ma-
gát az ént is. „Lenyúltam egészen a zsigereimig,
és kérdések formájában a színpadra szórtam őket"
- írja Beck.5

2 Timothy J. Wiles: The Theatre Event. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1980. 112.

³ Michael Goldman: The Actor's Freedom. New York.
The Viking Press, 1975. 160-161.

4 Julian Beck: The Life of the Theatre. San Francisco
City Lights Books, 1972. No. 84.

s Beck, No. 10.

POSZTMODERN GLOSSZÁRIUM

' APÓRIA (eldönthetetlenség): föloldhatatlan logi-
kai ellentmondás. Egy kérdés/probléma eldönt-
hetetlensége. Rendszerint a gondolati/logikai és
retorikai dimenzió föloldhatatlan ellentmondása-
ként jelentkezik a dekonstrukciós olvasatokban.
„Amikor egy rendszert megingatunk azzal, hogy
totalizáló logikáját a végső következtetésekig kö-
vettük, valami olyan fölöslegre bukkanunk, ami
nem gondolható el a logika szabályai szerint, mert
a fölösleg csak úgy képzelhető el, mint ami sem
ez, sem az, vagyis mindkettő egyszerre - '
elszakadás a logika összes szabályától." (A.
Bass: Előszó a Writing and Difference-hez. 1978.)
Az eredmény a jelentés teljes elbizonytalanodása;
voltaképen ez a dekonstrukció célja:
eldönthetetlenséget létrehozni, kimutatni például a
redukálatlan feszültséget a között, amit a szöveg
(látszólag) mondani szándékozik, és a között, amit
mondani kényszerül. Az eldönthetetlenség a
jelentés kimozdulásának, egyben a játék
szabadságának helye. (Kovács Sándor: Dekonst-
rukciós terminustár. Helikon, 1994/1-2.)

BINÁRIS OPPOZÍCIÓ: olyan ellentétpár, amelyből
számtalan található a nyelvben (például igaz-
hamis, férfi-nő, szubjektív-objektív stb.), és ezek
kimutatása vagy felállítása a strukturalista (szö-
veg)elemző gyakorlat kedvelt fogása. (Lásd pél
dául Jakobson nyelvészeti és Lévi-Strauss mito-
lógiai tárgyú írásait.) A dekonstrukció képviselői
számára a középpont, a rend és a hierarchia utáni
vágyat konnotálják, ezért alá kell őket ásni, meg-
mutatva, hogy a szöveg apóriái, meghatározat-
lanságai és disszeminációja hogyan rendítik meg a
stabilnak vélt, analogikus ellentéteket. (K. K. Á.)

DECENTRÁLÁS: a dekonstrukció egyik eljárása,
amely a metafizikus gondolkodás középpontel-
vűségével kíván leszámolni. Derrida szerint a
nyugati filozófia 'olyan hierarchikus struktúrák
története, amelyeknek középpontja rendre más
formát és nevet kapott (például arché, eidosz,
szubjektum, tudat, Isten stb.). A lassú, rétegzett
olvasás célja ezeknek a középpontoknak a meg-
ingatása (displacement), a köréjük szervezett
rendszerek felforgatása (renversement) és a szö-
vegnek, a differenciák halmazának játékaira való
ráhagyatkozás. (Ik. K. A.)

A reneszánsz óta a Dráma hagyományosan az
írás azon formája, amely azt az illúziót próbálja
kelteni, hogy a spontán beszéd alapján
szerveződik; olyan írásforma, amely paradox
módon látszólag igényt támaszt arra, hogy a
beszéd a Léthez vezető közvetlen csatorna
legyen. Az a nézet, hogy a dramatikus szöveg
csak spontán beszédként (és az azt kísérő
valamennyi egyéb jelenségként: hang-lejtés,
hangsúly, gesztus) valósul meg, az oktatásban
intézményesül: az Irodalom és a Színház külön
egyetemi utakon jár, a Színház és a Beszéd pedig
hagyományosan összefog. Ez aligha igényel
kommentárt, de annál feltűnőbbé teszi az írás -
mint tárgy, tevékenység és műtermék -
megjelenését számtalan újabb színdarab és elő-
adáshoz használt szöveg [performance pieces]
színházi előadásának középpontjában. Az írás,
amely hagyományosan visszavonul az előadás
látható jelenléte mögé, nyíltan a dramatikus
struktúra környezetének mutatja magát. Ennek a
megjelenésnek az ára vagy talán célja: a színházi
Jelenlét aláásása.

A színházi Jelenlét fogalmának két alapvető
összetevője van: az előadás világának egyedülálló
önbeteljesítése és a fokozott figyelem köre, amely a
színésztől a nézőhöz, onnan pedig visszafelé áram-
lik, és fenntartja ezt a világot. (Az a vonzerő, amelyet
egy bizonyos előadó áraszt, amikor azt mondjuk rá,
hogy „jelenléte" van, benne foglaltatik ebben a
meghatározásban.) A színházi Jelenlét - Benjamin
kifejezésével élve¹ -testi-lelki „aurája" valószínűleg
mindig is a színház egyik hatáseszköze volt, de csak
az utóbbi időben - a hatvanas évek végén, a hetve-
nes évek elején -vál t abszolút értékké, talán mert
ekkorra már látható volt az elvesztése. Ekkoriban
az elmélettel és gyakorlattal foglalkozók egyaránt
a Jelenlét szenvedélyes szószólójává lettek,
méghozzá sehol sem olyan lelkesen, mint az
Egyesült Államokban.

Timothy Wiles 1980-ban kiadott The Theatre
Event (A színházi esemény) című könyvében a
színházi jelenlétnek azon fajtáját tárgyalja, ame-
lyet a korszak Artaud, Grotowski vagy mind-
kettőjük hatása alatt álló művészei teremtettek.

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszoro-

síthatóság korszakában. Angelus Novus. Budapest,
Magyar Helikon, 1980. 301-334.



Beckett Végjáték az American Repertory
Theater előadásában (1984)

Bár Wiles megállapítja, hogy a „mozgalom-
nak", amelyet leír, „még koránt sincs vége", a
Jelenlét idealizálása a hatvanas-hetvenes évek
színházában és elméletében jóformán utóvéd-
harc volt. A hetvenes évek elejétől a színházmű-
vészek új generációja kikezdte „a színész jelen-
létének" abszolút értékét (Joseph Chaikin 1972-
ben kiadott könyvének A színész jelenléte a cí-
me). Mabou Mines 1975-ben mutatta be New
York-i közönség előtt Beckett három darabját,
amelyeket a csoport előzőleg csak múzeumok-
ban adott elő. Ahelyett, hogy három színész fizi-
kailag jelen lett volna - ahogyan az Beckett Jö-
vés-menés című darabjának szerzői instrukció-
jában szerepel -, a közönség egy tükörrel találta
szemben magát, amely elfoglalta majdnem a
színpad teljes szélességét, enyhén a padló alá
volt süllyesztve, valamint hátra és felfelé meg-
döntve. A színészek a rövid darab egészét a
nézők fölött és mögött lévő erkélyen játszották,
így csak kísérteties tükörképeiket lehetett látni.
Ez a fajta színrevitel megrendítette a testi jelenlét
és a színész-közönség kapcsolat szokásos elvá-
rásait. Meglehetősen másként, de ugyanezt tet-
ték Robert Wilson maratoni előadásainak hatal-
mas színházi látképei is, amelyek előtt a közön-
ségnek reménye sem lehetett arra, hogy egysé-
ges jelent szűrjön le vagy „birtokoljon". A Wilson-
előadás közönsége inkább megtanult le-mondani
a Goldman által feltételezett pszichológiai énről
(„az én tiszta helyzetre vágyik") azért, hogy nem-
énné váljon, vagyis szenvtelenül átengedje magát
az érzéki benyomások fenomenalisztikus
áradatának. Foreman és Wilson korábbi
munkáikban még amatőrökkel is dolgoztak, akik
nem fertőzték meg az előadást a profik felnagyí-
tott személyes „jelenlétével".

Valamivel több mint egy évtizeddel később a
színházművészek és elméletírók új generációjá-
nak munkáját egyre inkább a Hiány, nem pedig a
Jelenlét esztétikája jellemzi.6 Ma már látható,

6 Ahogy Philip Ausländer egy hasznos áttekintésben
írja: „Az újabb elméletek többsége valójában azt sugall-ja,
hogy a színháznak, ha radikális művészeti forma-ként
életképes akar maradni, le kell győznie a jelenlétet, vagy
legalábbis konceptualizálnia kell a jelenlét le-győzését."
A Theatre, Performance and the Problematics of
Presence című kiadatlan tanulmány a Towards a New
Poetics of Theatre címmel a William and Mary College-
ban 1985 áprilisában rendezett szimpóziumon hangzott
el.

Route 1 & 9 - Wooster Group (1981)

Wooster Group: L. S. D. (1984)
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hogy az előző generáció radikális Jelenléte csak a
hagyományos színházi Jelenlét végletes formája
volt, amely per se elutasította a textualitást, és a
(látszólag) spontán módon beszélő jellemet
állította a cselekmény középpontjába. A korábbi
generáció, miközben Beckkel együtt állította,
hogy „a jellem színházának vége", továbbra is a
karteziánus énközpontú kifejezés reneszánsz hu-
manista programját valósította meg. A Hiány
színháza ezzel szemben szétoszlatja [disperses] a
középpontot, áthelyezi [displaces] a szubjektu-
mot, és megingatja [destabilizes] a jelentést. A
Jelenlét eszménye szempontjából különleges fe-
nyegetést jelent, ezen írásnak pedig témájául
szolgál az az új textualitás vagy a textualitásnak
az az új formája, amely az 1970-es évek végétől
mind a színművekben, mind az előadásokban
egyre inkább megjelent.

Még mielőtt a Jelenlét mint színházi érték
ellenszenvessé lett volna, elméleti alapjait folya-
matosan megkérdőjelezte Jacques Derrida fran-
cia filozófus. „A színpadon mindig most van" -
írta negyven évvel ezelőtt Thornton Wilder.8 De a
feltevést, miszerint az emberi természet képes
eljutnia Mosthoz és teljes egészében jelenlévővé
válni önmaga számára, Derrida az elmúlt két
évtizedben erősen kétségbe vonta. Számára nem
létezik olyan primordiális vagy önazonos jelenlét,
amelyet ne itatna át eleve a nyom - a pillanat
„belsejének" kinyitása az időtartam „külseje" felé.
Derrida minden szövegértelmezésében ott az a
felismerés, „hogy az általános értelemben vett
jelenlét nem elsődleges, hanem inkább újraalko-
tás eredménye; nem ez az abszolút, teljes egé-
szében élő forma, amely a tapasztalatot alkotja,
és az élő jelen tisztasága nem létezik".9 Jellegze-
tes módon ezekben a szoros olvasatokban min-
dig felfedeztetik a különbség „férge" a teljesség
vagy jelenlét almájában. „A nyom struktúrája
nevezetesen az, hogy mindig mindent átsző va-
laminek a nyoma-valaminek, ami nem önmaga -,
megkérdőjelezi a jelenlét struktúráját."10 Ezek a
„nyomok" és „jelenlétek" pedig nem mások, mint
azok a fogalmi oppozíciók, amelyekre a nyugati
gondolkodás kétezer éven keresztül alapozta a
Jelenlétre támasztott „logocentrikus" igényét
(ezen Derrida nem is annyira a szó, mint inkább
egy első és eredő elv, vagyis az Ige köz-ponti
szerepét érti). A bináris oppozíció, amely
Derridánál - mondhatni - azért szerepel, mert

Beck, No. 35.
8 Thornton Wilder: Some Thoughts on Playwriting.

Idézi: Bernard Dukore: Dramatic Theory and Criticism.

New York, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1974.892.

Jacques Derrida: Freud and the Scene of Writing.

Writing and Difference. Ford.: Alan Blass. Chicago,
University of Chicago Press, 1978. 212.
10 Gayatri Spivak: Introduction to Derrida: Of Gram-

matology. Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1976. xix.

magában foglalja a többit, a beszéd és az írás
oppozíciója.

A beszédnek az írás rovására történő „privile-
gizálását" Derrida például Saussure munkájá-
ban, minta logocentrikus metafizika egyik kései
és azt betetőző művében látja, és a Grammato ló -

giáról-ban elemzi. Christopher Norris Derrida-
magyarázata szerint az emberi hang

„az igazság metaforájává..., az önmagában
jelenlévő »élő«-beszéd forrásává válik, szem-
ben az írás másodlagos, élettelen megteste-
süléseivel. Beszéd közben az ember (felte-
hetőleg) érzékelheti hang és értelem közvet-
len kapcsolatát, az értelem belső és azonnali
megvalósulását, amely ellenállás nélkül adja
meg magát a tökéletes, áttetsző megértésnek.
Az írás, ezzel szemben, lerombolja a tiszta,
önmagában vett jelenlét eszményét. Egy ide-
gen és személytelen médiumot, egy csalóka
árnyékot erőszakol szándék és jelentés, meg-
nyilatkozás és megértés közé. A nyilvánosság
szabadas területét foglalja el, ahol a hata-
lom/szerzőség [authority] áldozatul esik a
textuális »disszemináció« kiszámíthatatlan-
ságának és szeszélyeinek. Röviden, az írás azt
a mélyen hagyományos nézetet fenyegeti,
amely az igazságot összekapcsolja az önma-
gában vett jelenléttel és a »természetes«

nyelvvel, amelyben kifejezést talál."11

Derrida állítása szerint az írás korántsem má-
sodlagos a beszédhez viszonyítva, mert mindig
is átitatja a beszédet, sőt, mondhatni, meg is
előzi azt, ha nyelven nemcsak formális grafikai
struktúrát, hanem az egész nyelvi rendszert ért-
jük, amelynek meg kell előznie minden egyes
behatárolt szóbeli megnyilatkozást. Ebben az ér-
telemben az írás magában foglalja „a jelentés vég
nélküli áthelyeződését/kibillentését [displace-
ment]", amely a nyelvet „a stabil, önmagát
hitelesítő tudás határain túlra" helyezi.12

Ha nincs semmiféle biztosítéka gondolat és a
beszéd közötti kapcsolat tekintetében, akkor
nem létezhet az az egyetlen pillanat sem, amely-
ben a megnyilatkozás megszületik; és ha nem
azonosítható egyetlen eredő elv sem, akkor az
olyan dolog is, mint az önazonos Jelenlét, pusz-
tán önmagát szolgáló illúzió. Ilyenformán Der-
rida fonocentrizmus ellen intézett támadása
nemcsak a beszéd/írás bináris oppozíciójának,
hanem a „Jelenlét metafizikája" kétezer éves ha-
gyományának lerombolására is irányul.

Derridának a beszédet és az írást érintő
dekonstrukciójával párhuzamosan a gyakorlati
színházi emberek elkezdték felfedni az előadás
fonocentrikus építménye mögött álló, általában
„rejtett" textualitást. A textualitás számos új for-

Christopher Norris: Deconstruction: Theory and

Practice. London, Methuen, 1982. 28.
12 Uo. 29.

DIFFÉRANCE (elkülönböződés): Derrida
fogalma, amely az „eltér (térben különbözik)",
illetve „elhalaszt (időben különbözik)" jelentésű
francia différerigéből származik. Megingatja a
beszéd és az í rás hagyományos hierarchiáját,
hiszen a différance és a difference közötti
írásbeli különbség nem feleltethető meg
semmilyen szóbeli (ki-ejtésbeli) különbségnek.
Az elkülönböződés jelensége az írott és
kimondott szó esetében egyaránt érzékelhető:
a jelentés állandóan és vég nélkül differál;
minden szó más és más szóhoz vezet el a
jelölés folyamata során. (Ez voltaképp
Saussure elméletének továbbgondolása, amely
szerint a nyelvi jelek önkényesek, a nyelv pedig
különbségek rendszere.) (K. K. Á.)

DIKCIÓ: gesztikus és vokális megnyilatkozási
forma. P. Pavis szerint „hermeneutikai tett",
amely a szövegnek a jelentésalakítási
folyamatban kiterjedést, hangot és testiséget
kölcsönöz. Elméleti rendszerében a mise en

scéne dinamikájának és tónusának
meghatározására vezeti be használatát. Két
fajtáját különbözteti meg: a naturalista és a
művészi dikciót. Az előbbi a szöveg
dallamosságára és hangzásvilágára építve az
át-élési technikák alkalmazásával a
valósághűségre törekszik, az utóbbi a szöveg
lényegében művészi természetének
ritmusszerkezetét helyezi elő-térbe, s ennek
érdekében „elválasztja a hétköz-napi érzelmen
alapuló beszédet a prozódiai rend-szertől". (J.
M.)

DISSZEMINÁCIÓ (jelentésömlés): a magok
(latinul semen) szétszóródását jelenti, és
Derrida használatában a jelentések
differálására, a jelölés folyamatának
uralhatatlanságára vonatkozik. A fogalom
szexuális konnotációval bír, és a meg-
termékenyítés (azonosítás) aktusa helyett az
el-' vileg végtelen számú, folyamatosan
elkülönböződő (promiszkuus) jelentés
burjánzására, a szövegek más szövegekben
való szétterülésére utal. A határok feloldódnak,
a szövegek egymásba íródnak, és a közöttük
lévő aktív működés, a szavak által gerjesztett
szavak láncolata megkérdőjelezi az
eredet(iség), a jelenlét és az egy(szeri)ség
hagyományos fogalmait. (K. K. A.)

DRAMATIKUS SZÖVEG: nem, legalábbis
nem feltétlenül dráma. Épp a drámatúlságosan
behatárolt kategóriáját igyekszik felváltani. A
poszt-modern szövegek a szabályos definíciók
szerint nem drámák (akár ismeretelméleti,
akár ontológiai szempontokat veszünk
tekintetbe), de dramatizálható vagy
dialogizálható mozzanatokat tartalmaznak.
Dramatikus szövegként persze egy rögzített
drámaszöveg éppúgy funkcionálhat, mint -
szélsőséges esetben - akár a telefon-könyv.
(J. M.)
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mában ütötte fel a fejét: mint jellem, téma, tér-
környezet és mint az arisztotelészi hat elem mellé
helyezett, virtuálisan független színházi kompo-
nens. Megkérdőjelezhető az is, vajon a színház-
művészet sokáig virágzó Jelenléte képes-e
túlél-ni ezt a támadást a maga korában elvetett
fogalma segítségével.

Richard Nelson The Vienna Notes (Bécsi feljegy-
zések) című művének, amelyet 1979-ben mutat-
tak be először a New York-i Playwrights' Hori-
zonsban, központi cselekménye az írás.13 Stubbs
szenátor az emlékiratait diktálja, benyomásainak

13 Richard Nelson: The Vienna Notes. In: Wordplays 1.
New York, Performing Arts Journal Publications, 1980.

pillanatnyi össszegzését. Kezdetben elidőzik a
múlt eseményein, de hamarosan „beleírja ma-
gát" a jelenbe: cselekedeteinek és érzéseinek
egyetlen kritériumává az válik, hogy mi hangzik
leírva legjobban. Félig komoly-félig komikus ter-
rorista támadás éri azt a bécsi házat, ahová va-
csorára hívták, és a szenátornak hitt házigazdát
a színpadon kívül megölik. A váratlan helyzet
közepette Stubbs folytatja az írást - az éppen
zajló események is csupán ehhez szolgáltatnak
alkalmat. A beszéddel szemben ez az írás/diktá-
lás a jelenlét manifesztációjaként értéktelen; csak
később lesz értéke, amikor elidegenítve jelenik
meg, egy könyvben kinyomtatva.

Hamarosan a színpadon lévő két másik
szereplő, Rivers, Stubbs titkára és amerikai há-
ziasszonyuk, Georgia is belelkesedik, és önmaga

T. S. E. - Robert Wilson előadása (1994)

elidegenítésének eksztázisában mindenki felváltva
„írja" magát a másik kettő által képzett lelkes
közönség számára. Félreteszik a ceruzát és a
jegyzetfüzetet, de attól ez még ugyanúgy írás: a
megfelelő „szövegkönyv" komikus keresése,
amellyel ellensúlyozhatnák az események köz-
vetlenségét. Ez addig folytatódik, amíg pisztoly-
lövések be nem szakítják az ajtót. Az utolsó jele-
netben, két évvel később, megjelenik az emlék-
iratok befejezett könyve, teljessé téve a Stubbs
szenátor figurája által jelzett parabolát is. Stubbs
az írástól jutott el a beszédig, de csak azért
beszélt, hogy visszatérjen az íráshoz. S ekkor egy
tükörképszerű hátrálással ő vagy inkább az írása
újra a beszédhez ugrik. Miközben elmélázva ül,
és hallgatja a titkárt, aki részletet olvas fel a
könyvéből, Stubbs felujjong: „Működik! Műkö-
dik!", elégedett, amiért írott szavai megteremtet-
ték a spontán „jellem" illúzióját.

Len Jenkins Dark Ride (Sötét vágta) című
műve, amelyet 1981-ben a Soho Repben mutat-
tak be, a Fordító elbeszélésével kezdődik, aki
régóta küzd egy okkult kínai pergamen jelenté-
sével: „A sárga ős könyve" olyan szöveg, amely
egy másik szövegről szól, amelyet megint más
szövegek olyan töredékeiből alkottak meg, ame-
lyek maguk is más szövegekből állnak.14 Mint azt
a Fordító bevallja, lehet, hogy a szöveg eredeti
nyelve nem is kínai, és már az is megfordult a
fejében, „hogy ez a mű maga is egy... fordítás...
fordításának... a fordítása". Noha Jenkins darab-
ja bizonyos szinten az önreferenciális modernista
találékonyság parodisztikus utánzata, ugyan-
akkor benne rejlik a színházművészet dekonst-
rukciójának az a komoly szándéka is, amely a
beszéd és a gesztus által reprezentált élő előadás
margójára száműzi a szöveget és a textualitást.

A Fordító bemutatja nekünk a Könyv egyik
részletét. Nem meglepő, hogy ebben a textua-
litásról szóló darabban ez a részlet egy könyvet
olvasó fiatal nőről szól. A nő olvassa a könyvet,
amelynek a szereplői szintén megjelennek. Aho-
gyan a nő benne van abban a szövegben, amelyet
olvas, úgy a Fordító és a kiadója is a felté-
telezhetően kínai kézirat tíz vándorfigurája között
szerepel. Az a jelenet, amelyben a kéziratról be-
szélgetnek, szintén a „fordítás" része. Akár egy
Möbius-szalag esetében, a darab keretét és ke-
retes elbeszéléseit nem lehet logikailag különvá-
lasztani egymástól, illetve az előadás és a szöveg
közötti hagyományos megkülönböztetés felborul,
amint az előadás saját textualitására irányítja a
figyelmünket. Lehet, hogy a darab finoman

14 Len Jenkins: Dark Ride. In: Wordplays 2. New York,
Performing Arts Journal Publications, 1982.
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mesterséges „humbug", de a vicc részben arra
vonatkozik, hogy a színház szokásához híven a
spontán beszéd belseje teremti meg, amely a
textualitást az előadás külsejévé fokozza le. Úgy
tűnik, Jenkins szerint a szöveg van belül, és csak
a szöveg létezik. „Fiatalember - mondja Zenda-
vesta, az okkultista szemész [oculist/occultist],
aki mint a „fordítás" megbízója jelenik meg -,
feltárult előttem az új kozmogónia... Mi a Föld
belsejében élünk. A modern csillagászoknak tel-
jesen igazuk van, kivéve, hogy mindent pont
fordítva gondolnak el... Ön azt kérdezi, mi van a
burkon kívül... Egyáltalán semmi. Csak a belső
az, ami létezik."'

Adrienne Kennedy A Movie Star Has to Star in
Black and White (Egy filmcsillagnak fekete-fe-
hérben kell csillognia) című művében a fekete és a
fehér nemcsak a faji különbségre, hanem az írás
két eltérő módjára, a papírra nyomtatott betűre
és a film képeire is vonatkozik.16 A darab
önéletrajzi kollázs, amely lazán kötődik Kennedy
bátyjának egy autóbalesetet követő kórházi ápo-
lásához. Clara, Kennedy főszereplője megszállott
író, aki a cselekmény alatt egyfolytában ír, illetve
felolvas nekünk a naplójából és a darabjaiból.
Clara Adrienne Kennedy darabjait írja, és a The
Owl Answersből (A bagoly válaszol), valamint
Kennedy naplójának feljegyzéseiből idéz. Más
filmek tablóképeinek szereplőiként megjelenik
Bette Davis, Jean Peters és Shelley Winters, de
azonnal Clara fehér „sztár"-változataivá válnak.
Clara elmondja, hogy mindennap megpróbál az A
Lesson in Dead Language-en (Tanítás holt
nyelven), egy másik Kennedy-darabon dolgozni,
mintha csak arra hívná fel a figyelmünket, hogy
az A Movie Star... „holt nyelvből" összefoltozott
harmadlagos valóság. A Jenkins darabjában
szereplő pergamenhez hasonlóan, az A Movie
Star... is más írásokból összeállított szöveg,
amelynek egy része megint más írásokból áll.

Ez a fajta írás mindig arra emlékeztet minket,
hogy a befejezett múltból származik - régi nap-
lókból vagy régi filmekből. Jelenbéli élete nem a
látszólag spontán beszéd révén megnyilatkozó
„élő" jellemek interakciója, hanem olyan szöve-
gek élete, amelyek azért töredeztek egymásba,
hogy műfajok titokzatos interakcióját hozzák lét-
re. Mi természetesen a jellem iránti érdeklődéssel
közelítünk ezekhez a szövegekhez. Amint azt épp
a jellem iránti érdeklődése bizonyítja, ez a
szöveg, amelyet először műhelymunkaként adtak
elő 1976-ban a Public Theatre-ben, korábban

15 Vö. Derrida jól ismert szójátékával: „II n'y a pas de
hors-texte", ami jelentheti azt, hogy semmi sincs a
szövegen kívül, de azt is, hogy a szövegnek nincs
külseje.
16 Adrienne Kennedy: A Movie Star Has to Star in Black
and White. In: Wordplays 3. New York, Performing Arts
Journal Publications, 1984.

íródott, mint az itt tárgyalt más szövegek. Ám
csak azért közelítünk a jellemhez, hogy lássuk,
amint feloldódik az írásban. Maga Clara kér-
dőjelezi meg, hogy vajon létezik-e ő az írás „fe-
kete-fehérségén" kívül. Mindhárom darabban
közös ez a furcsa megfordíthatóság (vajon a
jellemet vagy az írást követjük nyomon?, a cse-
lekményt avagy az írást? stb.), amely - elképze-
lésünk szerint - lassan rést üt a színpad - amely
a színházi Jelenlét része - önmagában teljes
hitelességén [authenticity].

Daryl Chin művei a legradikálisabb antiteátrális
szövegekhez tartoznak, amelyekkel a textualitás
az utóbbi időben a színházi Jelenlét ha-
gyományos határai mögé hatolt. Sok darabjában
művészeti vagy irodalmi kritikákból kiemelt
hosszú részletek találhatók. A nemrégiben kelet-
kezett és 1984-ben a Theatre for the New York
Cityben előadott Act and the Actor (A színész és
a színjátszás) címe például Harold Rosenberg
művészeti kritikus azonos című könyvéből szár-
mazik. A darab azzal kezdődik, hogy az egysze-
rűen csak Olvasónak nevezett szereplő hosszú
részletet olvas fel Annette Michelsonnak a Film
Culture-ben megjelent egyik 1966-os esszéjéből.
Ez a prológus olyan szerzői megjegyzés
felolvasásával folytatódik, amely a darab kelet-
kezéséről szól. Az ugyanis egy még nagysza-
básúbb, de bemutatatlan darabból származik
(még egy szöveg, amely az előadott szöveg hát-
terében lebeg), amely olyan kérdéseket tett fel,
hogy „Mi történne, ha eggyé olvadna Jacques
Derrida és Preston Sturges? Mi lenne, ha De-
leuze és Guattari Ernst Lubitschot tanulmányoz-
ná...?". A prológus arra a következtetésre jut,
hogy a jelenlegi darab „kísérlet azon probléma
analízisére", hogy vajon az amerikai populáris
kultúra és tömegtájékoztatás konvenciói
„nevezhetők-e archetípusoknak".17

Maga a darab „klasszikus" amerikai filmekből
idézett vagy azok által inspirált jelenetek egymás-
ba szőtt töredékeinek tucatja, amelyeket kritikák-
ból vett részletek szakítanak meg. A töredékek
sohasem állnak össze a cselekménnyel és a
szereplőkkel együtt illuzionisztikus valósággá,
mégis koherensek, mert a szöveg mögötti szö-
vegek kulturális narratívánk részei. Megadjuk
magunkat e források élvezetének, és ez a meg-
adás ravaszul megerősíti a források kulturális
erejére vonatkozó - a darab végén feltett - kriti-
kus kérdést.

Chin szövegeket szórt a közönség elé: köny-
veket, újságcikkeket, filmeket, regényeket, kriti-
kákat. Korábban keletkezett Apopleptic Fit(Szél-
ütés) című darabja táncszínházi kritikákból vett
különféle idézeteket, illetve Djuna Barnes Éjerdő
és Yasunari Kawabata Beauty and Sadness

Daryl Chin: Act and the Actor. Kézirat. New York,
1984.

ELVÁRÁSHORIZONT: E. Husserl és H. G.
Gadamer nyomán H. R. Jauss fogalma. (Lásd Az
irodalomtörténet mint az irodalomtudomány
provokációja. Helikon, 1980/1-2. 8-39.) A szín-
házi gyakorlatra alkalmazva az előadás nézőinek a
speciális közös helyzetből fakadó elvárásait'

jelenti a mű hagyományos irodalmi megítélése, az
uralkodó divatirányzatok és az egyéni értelmezés
hátterével. Az elváráshorizontot a színház
esetében árnyalhatja a nézőnek a színház háttér-
működéséről való tudása (rendezői pályázatok,
kritikusdíj stb.), a színészhez mint idolhoz való
viszonyulása (a film reklámszerepe), a
management kulturális propagandája (mondjuk, a
József Attila Színház A miniszter félreléppel). (J.
M.)

FONOCENTRIZMUS: a hang és a beszéd köré
szervezettséget jelenti, Derrida szerint a logo-
centrizmus egyik legjellemzőbb formája. A nyu-
gati (metafizikus) gondolkodás az írással, a ki-
mondott (közvetlen) szó tisztaságát elhomályosító
(közvetítő)eszközzel szemben előnyben részesíti
a beszédet, mert az igazsághoz (az eredethez)
közelebb állónak tartja. Derrida viszont
megingatja ezt a hierarchiát, és a beszédet, illetve
a szűk értelemben vett írást egyaránt a nyelv, az'

ősírás származtatott formájának tekinti. Szerinte
a filozófia is csak az írás egy fajtája, ezért állításai
sem a logika, az ész és az igazság, hanem a nyelv
' retorikája alapján strukturálódnak. (K. K. Á.)

GRAMMATOLÓGIA: Derrida kreálta műszó, amely
az írott jel „tudományát" jelöli, és a nyelvészettől,
illetve a szemiológiától való megkülönböztetést
szolgálja. Elgondolása szerint az írás' nem a
valóság leírása vagy reprodukálása céljából,
hanem pusztán önmagáért, öngerjesztő módon
történik. (Jó példája ennek Joyce Finnegans Wake
című regénye.) Olyan tevékenység, amely sui
generis megteremti a saját (nyelvi) valóságát, nem
pedig a jelentés közvetítésének áttetsző médiuma
vagy az élő hang helyettesítője. Az íráson kívül
nincs semmi, így ez a différance, a
szükségképpen instabil referencialitás
megnyilvánulásának a helye. (K. K. A.)



POM

(Szépség és szomorúság) című művének
cselekményéből előadott részleteket illeszt
[„f i ts"] egymáshoz. Chin a „jellemből" és a „cse-
lekményből" vékony, majdnem áttetsző dramati-
kus felszínt hoz létre, amelyen átüt a különböző
szövegekből szőtt és róluk való beszéd. Chin
legtöbb darabjában nem a dramatikus, hanem a
textuális világgal foglalkozik.

Chin saját darabjait mindig társával, Larry
Quallsszal együtt rendezi. A velük dolgozó hű és
tehetséges színészek csoportja olyan színpadi
beszédmódot fejlesztett ki, amely meglehetősen
különbözik a jelenbeli, épp akkor keletkező meg-
nyilatkozásként elfogadott kifejező beszédtől.
Chin színészei inkább halkan, sietősen és hang-
súlyok nélkül beszélnek, félúton a spontán be-
széd és az olvasás között. Chin tehát még játék-
stílusban is aláássa a jelenlét illúzióját, hogy
emlékeztessen bennünket: az ő előadásai mindig
a - félelemmel vegyes tiszteletben tartott - szö-
vegek árnyékában állnak, és ezek a szövegek
rendszerint a színházon kívül születnek.

A beszéd helyének a textualitás „mássága"
által történő elfoglalása sokféle formát ölthet.
Míg az ilyenfajta gyakorlati megoldások eredete
részben az 1970-es évek posztmodern tánccal és
kísérleti filmekkel teli világára vezethető vissza
(Chin esetében bizonyosan közvetlen hatásról

van szó), addig a színházban ez a jelenség oly-
annyira elterjedt, hogy nem ajánlatos egyetlen
irányzattal vagy stílussal összefüggésbe hozni.
Nem korlátozható az avantgárd vagy kísérleti
színházra, ahogy azt Christopher Durang The
Marriage of Bette and Boo-ja (Bette és Boo há-
zassága) is mutatja. A darabban, amelyet 1985
tavaszán a Public Theatre-ben mutattak be, Matt,
a fiú, Thomas Hardy regényeivel foglalkozó diák,
aki gyakran előrelép, és a tárgytól látszólag eltérő
dolgokat mond a közönségnek a The Mayor of
Casterbridge (A casterbridge-i polgármester) cí-
mű regényről vagy Hardy „nem enyhülő pesszi-
mizmusáról".18 Ez a dramatikus kritika olyan
példája, gyakorlatilag mind a darabon kívül, mind
azon belül, amely lehetővé teszi, hogy egy-szerre
olvassuk szatíraként és tragédiaként. Matt a
közönséghez intézett első beszédében kijelenti,
hogy csak az írás képes rendet teremteni a csa-
ládi élet káoszában, és hamarosan látni fogunk
egy kísérletet ilyen írásra. „Ha egyszer számba
vettük ezeket a részleteket... akkor az általánosí-
tásokat olvashatóan le kell írni és tanulmányoz-
ni" - mondja Matt, jelezvén, hogy a következő
jelenet lesz a tanulmányozás tárgya. Az, hogy a

18 Christopher Durang: The Marriage of Bette and Boo.
Kézirat. New York, 1985.

Robert Wilson: the CIVIL warS, Rotterdam
(1983)

premieren Matt szerepét maga az író játszotta,
csak megerősíti azt a szándékot, hogy a sze-
replők spontán beszédét úgy kell tekintenünk,
mintha azokat az írott forma által meghatározott
látásmód zárójelbe tenné.

Végül az írás és társa, az olvasás képei egyre
növekvő gyakorisággal tűnnek fel a színház kí-
nálta előadás-kulisszában. Richard Foreman
díszlete a színpadon keresztülhúzott betű- és
szófüzéreivel évekre térkörnyezetet teremtett a
textualitás számára, mintha a beszéd, amit hal-
lanunk, és a cselekmény, amit szemlélnünk kell,
az írásban foglalna helyet. Nemrégiben a Woos-
ter Group és Stuart Sherman darabjai közvetle-
nül az előadás szövetébe olvasztották az írást és
az olvasást.

Korábban már írtam a Wooster Group felolva-
sásairól (azaz az olvasás színpadra állításáról).19

Az L. S. D. négy része egyre inkább annak vizs-
gálatává vált, hogy mennyire lepheti el az elő-
adást mindaz, amit elutasít - vagyis az írás és az

19 Elinor Fuchs: Performance as Reading. Performing
Arts Journal, No. 23., vol. VIII., no. 2., 1984.
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olvasás -, miközben még megőrzi színházi ere-
jét. 1981 óta Stuart Sherman előadóművész
olyan, a szövegről és a textualitásról szóló mű-
veket hozott létre, amelyek dramatikus szövegek
bizonyos részleteit használják vizuális kompozí-
ciójuk részeként. Tizennyolc perces, néma
Hamletjének hátsó fala a shakespeare-i
szövegből kivágott és tőrszerű alakban
felragasztott sorokkal volt dekorálva. Hamlet
szerepét öt, a Hamlet egyes példányait cipelő
színész játszotta. Csehov című, 1985-ös
előadásában a központi díszlet-elem egy
kétdimenziós cseresznyefa-csoport volt, amely
Csehov darabjainak felnagyított lapjaiból állt.
Más bútordarabok is szöveggel voltak borítva, és
két, feketébe öltözött díszletmunkás a színpad két
oldalán ülve Csehov-darabokat olvasott. A
drámákból magnószalagra rögzített sorok által
képzett háttér előtt a színészek némán mo-
zogtak. A nézők figyelme a gesztusoktól akarat-
lanul is a felvett hanghoz vagy a színpadi tárgya-
kon lévő szöveghez ugrott. Az előadás csúcs-
pontján eldőlt a szövegekből álló facsoport, és
egy pillanatig hagyták, hogy a néző elmerengjen a
színpadképen, azon túl pedig a szövegből kivágott
világon. Amint Ranyevszkaja művelt világa
áldozatául esett a Tőkén nyugvó fejszének,
ebben a képben felelevenedett a nézői élmények
utáni nosztalgia. De ezúttal a veszteség érzése a
történetet elbeszélő szöveg elbukásán alapult.

Robert Wilson legutóbbi együttműködése
Heiner Müllerrel, a kelet-berlini drámaíróval a the
CIVIL warS (A polgárháborúk) negyedik felvoná-
sán, először adott művének egyfajta textuális
sűrűséget. A felvonás számtalan idézettől hem-
zsegett, amelyek a „magas kultúrából", például
Shakespeare, Racine, Voltaire, Goethe és Müller
saját műveiből származtak. I. Frigyes Vilmos úgy
jelent meg, hogy éppen a fiának, Nagy Frigyes-
nek írta hírhedt levelét, amelyet egyidejűleg fel is
olvastak. A textualitás iránti új keletű érdek-
lődésével párhuzamosan, Wilson néhány, az
írást idéző erős képet is teremtett, mint például a
hatalmas kosztümben lévő Fehér Írnok figuráját
a második jelenetben, vagy a nyolcadik jele-
netben a nyolc megnyújtott Fekete Írnokét, akik
úgy mozogtak, mint megannyi lúdtoll.

A Wooster Group, Sherman, Wilson és Müller
mindezen előadásaiban megjelenik az, ami a ko-
rábbi avantgárd művekben elképzelhetetlen lett
volna, vagyis annak elfogadása, hogy a kultúra
elkerülhetetlenül a nyelvben és az írásban létezik.
Ugyanakkor ezek a művészek csökkentették is az
írás hatalmát azáltal, hogy önálló színpadi elem-
ként nyíltan színpadra hozták. Az előadás pedig
se nem a logocentrikus dilemmának a hagyomá-
nyos színházra jellemző megjelenítése, se nem
lázadás ellene (ami egyébként is önmegadásban
végződik), hanem, mondhatni, stratégiai benne-
foglaltságra való törekvés.

Manapság úgy tűnhet, hogy a szöveg át-
értékelődése a társadalomban általános konzer-
vatív ellenreakcióval összefüggésben történt. De
amit látunk, nem írható le a textualitáshoz való
„normatív" visszatérésként, mert többé nem
egyértelmű, hogy a szöveg külseje annak, ami-
nek belseje a cselekvő jellemek életének repre-
zentációja. Valójában a Jellem hitelességébe
[authenticity] vetett hit gyengülése tört utat a
textualitás elmúlt évtizedben bekövetkező puszta
megjelenésének. Az írás megerősítette önmagát,
de a jellem és a spontán beszéd mögül leple-
zetlenül lépett elő. Az átmenet sok tünete közül
az egyik éppen a színész különválasztása a
hangjától. Wilson, Foreman, Breuer, illetve most
már időről időre Serban, Sellars, Pina Bausch és
mások munkáikban mikrofonokat és
hangszórókat használnak, gyakran úgy, hogy
nem könnyű egy bizonyos hangot társí-tani
ahhoz a testhez, amelyből ered, ahogy abban
sem lehetünk biztosak, hogy a hang élő vagy
rögzített-e.

A színház mindig is a hiány jelenléte és a
jelenlét hiánya. Ez a két elem minden mozgásá-
ban benne van, de mostanáig ezek a mozgások
fonocentrikus határok közé szorultak. Mondhat-
ni, hogy a. kortárs színházban és különösen az
előadásokban szemtanúi lehetünk a spontán be-
szédre törekvő színházi vállalkozások kudarcá-
nak, az eredetiségre [origination], hatalomra/
szerzőségre [authority] és hitelességre [authen-
ticity] - röviden a Jelenlétre való minden igé-
nyükkel együtt. Ez a mozgás egyenlő annak a
meghatározó hierarchiának a virtuális dekonst-
rukciójával, amely a színházat a reneszánsz óta
fenntartotta. Ahogy Chantal Pontbriand az elő-
adásról [performance] írja: a színház felfedte a
„metafizikával szembeni averzióját".20 Derrida
felteszi a nagy kérdést, hogy vajon a filozófia a
logocentrikus metafizika támogatása nélkül is
filozófia tud-e még maradni. Elérkeztünk már a
színházban ehhez a kérdéshez?

„Presence and the Revenge of Writing. Re-
Thinking Theatre After Derrida." Performing Arts
Journal, 1985/9. 163-173.

Fordította: Kékesi Kun Árpád

20 Chantal Pontbriand: The eye finds no fixed point on

which to rest... Ford.: C. R. Parsons. Modern Drama,
25/1. 1982. Pontbriand megkülönbözteti a színház „je-
lenlétét" [presence] és az előadás [performance] „je-
lenidejűségét" [presentness]. Azt gondolom azonban,
hogy azok a darabok, amelyek itt tárgyalásra kerültek,
és sok olyan is, amely hely hiányában nem került
tárgyalásra, szintén arról (az általam Hiánynak neve-
zett) „nem-megfogalmazottságról" [disarticulation]
tesznek tanúbizonyságot, amelyet ő az előadásban fel-
fedez.

INTERTEXTUALITÁS: a színházban, Julia
Kristeva feltételezése szerint (Semiotiké. Paris,
Seuil, 1969.), egy szöveget nem steril
magányában, hanem csakis az általa megidézett
és/vagy életre hívott szövegek együttesében
érdemes értelmez-ni. A színházi intertextualitás
(szövegköziség) a szövegkezelés é a színpadra
állítás folyamatában jelenhet meg. A dramatikus
textúra tartalmazhat idézett szövegbetéteket
(Zsótér Faustjában Schwab idézi Goethét, Zsótér
Esterházyt), amelyek segíthetnek az előadás
hangnemének pontosításában (parodisztikus,
ironikus, klasszikus stb.). A rendezés pedig
felhasználhat más-honnan már ismert vizuális
megoldásokat, hogy trendbe sorolódjon (Alföldi
Sirályában a hollywoodi és a brit 'függetlenek képi
világa), vagy éppen tisztelegjen mesterei
megoldásai előtt (a tér- és színészzavaró elem
Majornál és Székely-nél). Az idéző és az idézett
intertextuális viszonya egybecsengeti a: kettő
ritmusát, erősítik vagy' éppen ellentételezik
egymást, s így mindenképpen kikényszerítik a
színházolvasat többértelműségét. P. Pavis
ugyanakkor kiemeli, hogy a rendezések társadalmi
vagy politikai kontextusba helyezése nem
speciálisan intertextuális tulajdonság. (J. M.)

ÍRÁS: mint derridai fogalom le kíván számolni a
beszéd és a hang privilégiumával, és vonatkozik
mindenféle inskripcióra, sőt mindarra, a m i i
inskripciót hozhat létre. Az írás többé már nincs
alárendelve a logosznak, nem a jelölő jelölője (a
szó nyomtatott megfelelője), hanem a differenciát
artikuláló, az eredet elkülönböződését kifejezésre
juttató nyelvi szövet. Az ősírás pedig kulturális
jelek és inskripciók olyan rendszere, amely a
beszédet és az írást mindenkor megelőzi, azaz
bármiféle megnyilatkozás előfeltétele, a
gondolkodást és a tudást egyáltalán lehetővé' tevő
forma. (K. K. A.)

ÍRHATÓ-OLVASHATÓ: a terminuspárt R. Barthes
az S/Z című kötetben használta először két szö-
vegtípus megkülönböztetésére. Az olvasható
szöveg (a klasszikus szöveg) passzívan befogad-
ható (olvasható), de nem írható újra. Az írható
szöveg ellenben aktív közreműködést, azaz a
szöveg újraírását követeli az olvasótól. Az írható
szöveg befogadásakor az olvasó nem fogyasztó-
ja, hanem előállítója lesz a jelentésnek. Barthes
az S/Z-ben Balzac Sarrazine című elbeszélését,
egy olvashatónak tartott szöveget értelmez. Az
értelmezés végére azonban világossá válik, hogy a
Balzac-történet is írható szöveg. Barthes értel-
mében tehát az olvashatóság/írhatóság nem szö-
vegtulajdonság, hanem az olvasás/értelmezés
módja. (Kovács Sándor: Dekonstrukciós termi-
nustár. Helikon, 1994/1-2.)


