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Csend-élet a
színházban
Pilinszky János színházának liturgikus "begyökerezettsége"

"Nyitott szemmel állt egész éjszaka"

A csendélet műfajával kapcsolatban leggyakrabban az élettelen dol
gok mozdulatlanságát szokás kiemelni, mint a trompe-I'oeil egyik
alapvető feltételét (jóllehet az elnevezések olykor egymásnak is el
lentmondanak: still-life, nature morte). Ha Pilinszky színházát vizsgál
juk (a szó tág értelmében, mely a színházként felfogott lírai jellegű

darabok mellett a lírára is kiterjed), olyan színházi elődökről és kor
társakról kell szólnunk, akiknél a szavak nélküli képiség és az idő

térbeliesítése, színház és költészet ttrompe-l'ceú és trompe-l'oreille) vi
szonyának újraértelmezése kerül előtérbe. E tekintetben Mallarmé,
Artaud, Grotowski és Wilson elképzelései az irányadóak. Mallarmé
liturgikus színház-modelljének és Wilson színházi gyakorlatának
első jelentős magyarországi recepcióját Pilinszky Jánosnál olvashat
juk. Mit is jelent ez?

Színház és liturgia

1Pilinszky János:
Publicisztikai írások.

Osiris, Budapest,
1999, 552.

21.m. 261.

3Mallarmé: (Euvres
comp/etes. Gallimard,
Paris, Bibilothéque de

la Pléiade, 1945,
393-394.

"Mallarmé, a modem francia költészet kivételes óriása szerint a
katolikus egyház liturgiája az utolsó »nagy színház«. E szavakat
természetesen sajátos, esztétikai értelemben kell fogadnunk - mint
holmi kívülről jövő hódolatot. Vitathatatlan azonban, hogy még így,
egyoldalúan esztétikai megfogalmazásában is igaza volt a modem
poézis »pápájának«, ahogyan sokan nevezték Mallarmét."! Pi
linszky János 1968-ban írta ezeket a sorokat. Hat évvel korábbi,
Szakrális csendélet című írásában színpad és oltár kapcsolatáról pe
dig így ír: "Vasárnap az esti misét egy mellékoltárhoz szorulva
hallgatom. Azon kapom rajta magamat, hogy szemem az üres ol
táron pihen - és gyönyörködik benne. Mert ez az oltár egyáltalá
ban nem üres: érezni a drámai és szakrális csendet. Pedig a világon
nincs elhagyatottabb hely egy üres színpadnál. De a színpadok csak
megidézői a valóságnak. Az oltár más: az isteni dráma valóságos
színtere."?

A~ első idéze~ .Malla:m~ ~8?5, á~rilisában a Re~ue ~lanche-ban
megjelent Catholicisme crmu trasara utalhat. A második azonban
közvetetten a Tridentinumig visszanyúló liturgikus mozgalom
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4Ld. Konstitúció a
szent liturgiáról.

ln: A II. Vatikáni zsinat
tanításai. Azsínati

döntések magyarázata
és okmányaí. Szent

István Társulat,
Budapest, é. n.

5Pilinszky János: i.m.
314-315; 317; 320-322.

SRobert Pannet:
Saínt-Séverin, il Paris.
ln: UÖ: La paroísse de
I'avenir. Fayard, Paris,

1979, 55-67.

7Ld. Revue de I'lnstitut
Catholique de Paris.

1995, 56. sz. 225.

Svö. Pilinszky János:
i.m. 554-555. Az írás

1968-as, ám a
Saint-Séverinben már

korábban bevezetett
gyakorlat volt áldozás

és adakozás
összekapcsolása. A

"dona et munera"
jelentése a római

jogban: amivel
patrónusának tartozott a

szabadosa (szolgálat).

9A. G. Martimort:
L'Eglíse en priere
(Introductíon il la
liturgíe). Desclée,

Paris, 1961, 4.

10Jerzy Grotowski:

Színház és rituálé.
Kalligram, Pozsony,

1999, 65-66.

eredményeit rendezni kívánó II. Vatikáni zsinat (1962-65) idején
született. A zsinat amellett foglalt állást, hogy a népnyelv haszná
latát be kell vezetni a liturgiába, a liturgikus jeleket és a rítusokat
a mai ember számára érthetőbbé kell tenni, és elő kell segíteni a
hívek aktív részvételét, különösen az eukarisztia ünneplésében és
a szentségek kiszolgáltatásában." A hosszú éveken át megvalósuló
reformok után a VI. Pál pápa által a liturgikus konstitúció végre
hajtására 1965-ben létrehozott Rítuskongregáció 1969. április 6-án
közreadta az új, végleges Ordo Missae-t. 1969. július 30-án a ma
gyar nyelvű fordítást is jóváhagyták.

Pilinszky János 1963 nyarán számolt be először franciaországi
mise-élményeiről.' Az írásaiban kiemelten említett Saint-Séverin
egyházközség a Latin Negyedben és egész Franciaországban vezető

szerepet töltött be a liturgikus mozgalom terén 1947-től 1962-ig
Francis Connan (1909-1984) plébános vezetésével," akit Alain
Ponsar (szül. 1917), addigi káplán követett. A párizsi szentmisék cí
mű írásban név szerint említett Yves (Youakim) Moubarac
Észak-Libanonban született 1924-ben7 és 1950-től 1965-ig volt a
Saint Séverin káplánja. A teológia és az iszlám tudományok dok
toraként a leuveni Katolikus Egyetem arab tanszékének, a párizsi
Institut Catholique és az École des langues orientales et anciennes
tanára volt 1948-tól 1987-ig. Maronita pap volt, aki Louis Massignon
tanítványaként nem pusztán teológiai és tudományos életműve

révén vált ismertté, hanem politikai elkötelezettsége miatt is.
1995. május 24-én a jouarre-i kolostorban hunyt el. Alain Ponsar
szóbeli beszámolója szerint a fő erővonalakat Daniel Pézeril
(1911-1998), a Saint-Severin akkori egyházközségi elöljárójának,
későbbi párizsi segédpüspöknek a személye határozta meg, s ő

tette lehetővé azt is, hogya szentmise bizonyos elemein már vi
szonylag korán változtassanak, réldául az áldozás és az ado
mánygyűjtés összekapcsolásával. Az oltárt körülölelő hívek lát
ványa, a hívekkel szemközt miséző pap képe az ősegyházat idéz
te fel a Párizsban járt költőben. A hatvanas évek közepétől az
esszék vissza-visszatérő témája lett a szentmise csillagmozgása,
egészen aszinművekmegszületéséig.

Pilinszky János életműve érintkezési pontokat teremt a szakrá
lis és a profán területek között. (A liturgia szó eredendően, a
klasszikus görögben az egész nép javára végzett közszolgálatot
jelenti, legyen az politikai, gyakorlati, vagy akár vallási jellegű,")

Az oratórium műfajával is ezért kísérletezik a költő, ezért ragadja
meg Grotowski színháza a hatvanas években, hiszen a "Tizenhá
rom Széksor" Laboratórium Színház először a szertartás és tágabb
értelemben a rituálé területére próbálta a színházat visszavezetni.
Ám Grotowski kutatásai során arra a következtetésre jut, hogy "a
rituálé rekonstruálása lehetetlen, (... ) a rituálé színházában nincs
többé feltámadás, mert a kizárólagos hitet, a mitikus jelek, az ős

képek egységes rendszerét elveszítettük.v'" Később a keleti szín-
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11 Grotowski:

Lm. 73.

12Jerzy Grotowski: De
Ja compagnie théatraJe

él l'art comme véhicuJe.
ln: Tomas Richards:

Travail/er avec
Grotowski sur Jes

actions physiques.
Actes Sud, 1995, 181.

13Kiadatlan levél: Wilson
Archivum, Rare Book

and Manuscript Library,
Columbia University,

New York, Box 81,
címke: .Períorminq jobs".

házban találja meg ezt a rituális jelleget, tudniillik ott még él a
hagyomány. Eljut ahhoz a felismeréshez, hogy az ősi rituáléban
hallatlanul pontos liturgia alkotja a vázat, ugyanakkor minden
elementáris. Ugyanígy a színész a saját .arriere-étre'<jéből fakadó
morfémákkal alkotja meg a struktúrát, a saját partitúráját, melyen
keresztül eljuthat a valóságos aktushoz. Ezeket a morfémákat
olyan fizikai cselekvésekben találja me?, amelyek "mély gyökeret
eresztettek az ember érzelmi életében". l Ezután következik a szí
nészi munka objektív szakasza, a morfémák struktúrába rendezé
se. Az előbbi, szubjektív szakaszra használja Grotowski az "elhi
szem" vagy "nem hiszem el" megkülönböztetést, az utóbbira, a
struktúrára az "értem" vagy "nem értem" lehetséges nézői reak
cióit. A valóságos színészi aktus leglényegesebb vonása, hogy
benne egybeesik a személyes és a nembeli, a minden emberben
közös, A "vehiculum művészet"-ben, ahogy saját gyakorlatát ne
vezi, a színészben valósul meg az aktus, és áll össze a történet; az
ellentétes póluson található a prezentációként, be/megmutatás
ként felfogott művészet, amelyben egy történet, egy látvány bizo
nyos értelemben nem a színpadon jelenik meg, hanem a néző

percepciójában, amennyiben az előadás elemei tökéletesen kidol
gozottak. Ez az ún. mesterséges színház, a szó nemes (ars-artifici
el) értelmében.12 Ilyen a pekingi opera, de ilyen a Pilinszkyre oly
nagy hatást tevő wilsoni színház is, nevezetesen A süket pillantása
című előadás.

Wilson Anthony Scullynak (Woodstock College, Center for Re
ligion and Worship, New York) írt levelében írja 1970. augusztus
23-án: "Mindig is azt gondoltam, hogya rituálé a dolgok közép
pontja. Úgy tűnik, mintha a darabok is megszállottan a rituális
tevékenység körül forognának. A nehézség csupán az, hogya szí
nészek általában véletlenül bukkannak rá, anélkül, hogy tudnák.
Akik direkt módon követnek egy rituális interpretációt, mint Pe
ter Brook Seneca Oidipuszában, gyakran épp ezáltal viszik tévút
ra. Ha túl sok sematikus elemmel terheljük a résztvevőket, lehet,
hogy elillan a munkából az élet. Genet rituális szempontból na
gyon érdekes fordított katolicizmusa miatt: ahogyan lenyűgözi a
mise, ahogyan szüksége van a jóra, hogy megsarkantyúzhassa a
gonoszt, amelyet fél. Vallásnak és drámának ismét egymásra kell
találnia:, Grotowski el,ké~zelése,a ..»~ilági s,zent«-r~l. E~yesek úgi;;
gondoljak, hogyadramanak vegul IS vallasos gyökereí voltak." .
Majd egy következő, szintén Scullynak címzett levélben (1970.
szeptember) így folytatja a gondolatmenetet: "Nem tudnám meg
mondani, hogy milyen az én liturgiám mindaddig, amíg meg
nem írom, vagy nem látok olyat, amely az enyémhez nagyon ha
sonló. Általánosságban azt gondolom, hogy a modem liturgia, az,
amelyik a legközvetlenebbül fejezi ki a modem intellektuális tu
datot, a visszahúzódó és gyakran széteső szellemi tudatról folyto
nosan leváló testi és értelmi eredetű képekből áll. Legnagyobb
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14Kiadatlan levél, uo.

problémám a liturgiát illetően az, hogy a modem ember elsza
kadt és elmozdult egykor központi területeiről, gyújtópontjából. a
születés, halál, isten, beavatás és testvériség területéről. Mintha
nem találná a kivezető utat egészségtelenül személyre szabott hi
eroglifáinak sűrűjéből. Hogyan kapcsoljuk ezeket újra össze egy
középponttal? Persze a művészet ereje manapság nagy jelentőség

gel bír. Abban, hogy visszavezessen bennünket kikristályosodott
éltető középpontunkhoz. De megvan-e az még egyáltalán? Vagy
már elveszítettük? Vagy egy olyan folyamat részesei vagyunk,
amelyben egy új középpontot igyekszünk kifejleszteni? Vajon a li
turgia segítségünkre lehet ebben a folyamatban? Vagy a művészet

ellenségünk, ami csak egyre távolabb visz bennünket tőle, egyre
nehezebbé téve számunkra az utat? Az elme túlságosan aktív, a
szellem túlságosan csendes.,,14

A süket pillantása és a liturgia

l5 ln: Ezra Pound: The
Cantos. Faber and

Faber, London,
1975.245.

l6 ln: Ezra Pound versei.
Vál. Ferenc Győző.

Európa, Budapest,
1991, 117.

17ln: Ezra Pound:
Cantók. Magyar Műhely,

Párizs, 1975. 79.

lBln: Ezra Pound versei.
Vál. Ferenc Győző.

Európa, Budapest.
1991, 220.

19ln: Ezra Pound:

Cantók. Magyar Műhely,

Párizs. 1975. 171.

A Wilson által rendezett A süket pillantása című előadás amerikai
(BAM) pogramján Ezra Pound XLIX. Cantójának utolsó két sora állt
mottóként, némileg módosított változatban: "And the fourth, the
dimension of stillness / And the power over wild beasts." (Erede
tileg: "The fourth; the dimension of stillness. / And the power over
wild beasts.r'") Két magyar fordítását idézem:

A negyedik; a csend dimenziója.
És a hatalom a vadália tokon.

(Ford.: Tandori Dezsőj'"

A negyedik: a csend dimenziója,
S fenevadakat lebíró hatalom.

(Kemenes Géfin László) 17

Novák György jegyzete szerint Pound egyik látogatójának feltárta,
hogy ebben a cantóban "bepillantást ad a Paradicsomba". Szerinte
Ifa sorok édeni irányát jelzi a csend és a vadállatok fölötti dionü
szoszi hatalom"." Az ún. Purgatórium-cantók egyrészt De Mailla
Histoire Générale de la Chine című művének sűrítményei, másrészt
John Adams naplóján és levelezésén alapulnak. Pound személye
teljesen eltűnik a puszta tények hömpölygővonulása mögött - írja
Kemenes Géfin László ("by no man these verses" - olvassuk a
fenti cantóban). Ezekben a cantókban a "csend dimenziójá"-ban va
gyunk, mely hatalom a vadállatok fölött, egy olyan rendben, ahol
az elvek és elgondolások közvetlen tetté válnak. A misztériumok
tisztelete és a művészetek ápolása fontos összetevői ennek az ural
kodói attitűdnek. nincs is szükség a poézis metamorfózisára, a
"konfuceánus eszmék napról-napra való megvalósítása esztétikai-
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20"Elmentem a
megnyitóra, majd

minden este
visszatértem. Elbűvölt.

Hirtelen felismerésként
hatott rám. Addig soha

nem láttam ehhez
hasonlót, de mégis

mindig erre vágytam,
anélkül, hogy tudtam

volna. Hiányzott az
ilyen ritmusú,

intenzitású, szépségű

színházi élmény. (...)
Nem tudok olyan

munkásságról, amely
ennyire nagy volumenű

és mértékadó volna.
Zsenialitásának része a

termékenysége, az,
hogy ilyen széles

palettán mozog, ennyi
különféle dolgot alkot."

ln: Arthur Holmberg:
The theatre of Robert

Wilson. Cambridge
University Press, 1998

(1996), 6-7.

21 Holmberg: i.m. 7.
22Antonin Artaud: A
könyörtelen színház.
Ford. Betlen János.
Budapest, Gondolat,

1985, 177.

23"Hiperaktív és
agykárosodott

gyerekekkel dolgoztam.
Aztán vastüdejű

emberekkel, akik közül

sokan katatonok voltak.
Arra szerződtettek,

hogy a betegeket
beszédre bí~am. A
kórházigazgató úgy

gondolta, a betegeknek

lag is fölülmúl minden mást.:"? Pound a Cantókban hasonlót végez
el, mint Wilson a színpadon. Mindkettő alapja a direkt bemutatás,
az időélmény náluk nem lineáris, és a történetet nem szárazon,
kivonatoltan helyezik az olvasó elé, hanem belehelyezik ez utóbbit
az események mozgásába.

A Süket pillantásában szürrealisztikus hangulatú mesébe ágyaz
va jelennek meg halál és újjászületés archetipikus képei. Ray
mond Andrews süketnéma kisfiú rajzaitól inspirálva az előadás

drámai keretbe helyezi a gyerek arra irányuló kísérletét, hogy
megfejtse az élet végének és kezdetének misztériumát. A gyilkos
ság előtt Sheryl, a BirdwoMAN megeteti a két gyereket. Ki ez a
Birdwoman? "Nem tudom - habozik Wilson. - Olykor anyának
látom, olykor papnak, olykor a halál angyalának. Talán Médea.
Ez nem erőszakos gyilkosság. Gyöngéd. Egy rejtély. A jelentéseket
igyekszem kitágítani, s nem szűkíteni. Több interpretáció lehetsé
ges." (Nem véletlen, hogy Susan Sontagot, az Against interpretati
on szerzőjét is magával ragadta a párizsi előadás/o "Soha nem
éreztem gonosz dolognak ezt a gyilkosságot - mondja Sheryl
Sutton egy interjúban. - Nem volt benne érzelem, szorongás,
szenvedés. Inkább öntudatlan volt. Olyannak láttam, mint egy ri
tuálét, mint egy misét. Amikor felemeltem és visszaengedtem a
kést, az olyan volt, mint amikor a kelyhet felemelik, majd leéresz
tik.,,21 A szakrális és a bűntény szorosan összekapcsolódik az elő

adásban. (Tadeusz Kantor szerint a művészet valaminek az áthá
gása, tehát ilyen értelemben bűntény. Artaud szerint az élet mindig
valakinek a halála, és a színház eredete - ahogyan azt helyre kelle
ne állitani - a logosz erőszakos bitorlójára. az apára, a szöveg és a
beszéd hatalmának alávetett színpad Istenére emelt kéz/2

A darab annak az embemek a világra irányuló pillantását te
matizálja, aki nem a hangzó, hanem a képi világban él. Nem úgy
tekint rá, mint a terapeuta - holott Wilson színházi gyakorlatát
megelőzően az volt -, hanem tanulni kíván tőle: látni és hallani
tanulni.i" Wilson munkájára legnagyobb hatással ebben az időben

a süketnéma Raymond Andrews volt. A darabban ő az a kisfiú,
aki a gyilkosságot végignézi, s mintegy az ő világra való pillanta
sán keresztül látjuk a néma történéseket. "Tudtam, hogy Ray
mond intelligens - meséli Wilson. - De egyetlen szót sem is
mert. Én szavakban gondolkodtam, ezért kívánesi voltam, hogyan
gondolkodhat ő szavak nélkül. Ha kommunikálni akart, rajzokat
készített, és akkor megértettem, hogy képekben gondolkodik. Ez
a tapasztalat bizonyította számomra, hogy mennyire a vizuális
gondolkodáson alapszik a tudat." Leginkább festőkkel, elsősorban

Cézanne művészetével rokonírja a sajátját: "Cézanne a kedvenc
festőm. Munkáim közelebb állnak az övéhez, mint bármelyik más
művészéhez. (oo.) Cézanne leegyszerűsítette és megtisztította a
formákat, hogy felfedje a klasszikus struktúrát és kompozíciót.
Mindent Cézanne-tól tanultam: a szín- és fényhasználatot, a dia-
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fontos lenne, hogy
kommunikáljanak
egymással és a

személyzettel. Két évig
dolgoztam ott, és a

végén arra a
következtetésre

jutottam, hogy nem
szükséges azzal

próbálkozni, hogy
beszédre késztessem

őket. Dolgoztam
iskoláskor előtt álló

gyerekekkel Harlemben,
idősekkel New
Jersey-ben és

elmegyógyintézetben
élő betegekkel is. Nem

azért voltam jelen
ezeken az órákon, hogy

valamit is megtan~sak,

hanem azért, hogy
figyeljek és rájöjjek

arra, mi érdekli őket,

hogy seg~sek nekik
bármiben, amihez

kedvük van."
ln: Holmberg: i.m. 3.

24Holmberg: i.m. 79.

gonálist és a teret - hogy hogyan használjuk a középpontot és a
széleket. Az ő képeit nem keretezik határvonalak.,,24

Gottfried Boehm A képleírás. A kép és nyelv határairól25 című írá
sában kiemeli azt a festészettörténeti fordulatot, amikor a konsta
táló észlelést (amelynek belátásai nyelv- és fogalomszerűek, azaz
leírhatók) felváltja a magát megvalósító látás. Max Imdahl 
amint ezt Boehm leírja - ezt a megkülönböztetést az "újrafelis
merő és a látó látás" fogalmi alakzatra alkalmazta, és Cézanne
művészetén dolgozta ki. A látó látás távol áll a nyelvtől, nem ál
lapít meg semmit, hanem bevonja a nézőt egy olyan folyamatba,
amelyben mindenekelőtt kifejleszti a láthatóságot. "A kép a szem
világává lesz" - írja Boehm. Ezt azzal a modem igénnyel ma
gyarázza, miszerint a művészetet vissza kell vezetni alapjaihoz és
eszközeihez azért, hogy leválasszuk "minden előzetes tudásról,
minden irodalmi és fogalmi kötődésről", vagyis hogy a művé

szetet megtisztítsuk. Ez a törekvés kétségtelenül közös Cézanne
és Wilson gyakorlatában. A wilsoni színház egyszerre térbeliesít
különböző idősíkokhoz tartozó történéseket. Egy ideig az előadá

saiból teljes egészében száműzte a nyelvet, amely elsődleges oka a
hagyományos színház lineáris időszemléletének. Ahogy Max Imdhal
mondja: "A kép struktúrája megfelel a kép-tapasztalat struktúrájá
nak, végső soron pedig a képet szemlélő szubjektivitás öntapasztalá
sának. A nyelv ezeket csak egymás után képes felsorolni.,,2

Sheryl Sutton idézte fel egy beszélgetésbenv' azt a laboratóri
um-szerű munkát, amelynek során egyszerre dolgoztak önmagu
kon és a darabon. Tanulmányozták az érzékelés és a kommuniká
ció folyamatát, megtanultak a "testükkel hallani". A gyakorlatok
alatt mindenkinek nyilvánvalóvá vált egy "forté"-ja, amit a leg
jobban csinált. "Az én mániám az úszómozgás volt" - vallja be.
Ezen egy szinte láthatatlan, lassú és kontrollált mozgást ért, mely
a nézőben nem tudatosul egészen addig, amíg egyszer csak észre
nem veszi, hogya színész már a színpad másik oldalára ért. Ez a
mozgás jellemző a tárgyakra28 és az állatokra is, ami a színpadi
történést álomszerűvé teszi.

Álom és valóság, valóság és színház viszonyát Artaud fogalmazta
meg először programként az európai színházi gondolkodásban:
"híres személyiségek, visszataszító bűncselekmények, emberfölötti
odaadás, mind csak megannyi ürügy lesz egy olyan előadáshoz,

amely nem alkalmazza ugyan az ősi mítoszok kihunyt képeit, de
képes lesz előhívni azokat az erőket, amelyek bennük duzzadnak.
Egyszóval hiszünk abban, hogya költészet eleven erőkkel van tele,
hogy a megfelelő színházi körülmények között előadott bűncselek

mény össszehasonlíthatatlanul felkavaróbb élmény, mintha ugyan-

Álom-kép és költészet a színházban
25Gottfried Boehm:

A képleírás. A kép és
nyelv határairól. In:

Narratívák l. Képleírás,
képi elbeszélés. Szerk.
Thomka Beáta. Kijárat

Kiadó, Budapest,
1998,23.
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azt a bűncselekményt az életben hajtanák végre. Olyanfajta való
sággá akarjuk tenni a színházat, amelyben hinni lehet, s amely,
akárcsak minden valódi élmény, belemar az érzékekbe és a szívek
be. Éppúgy, ahogy álmaink hatnak ránk, és a valóság hat az álma
inkra, a gondolat képeit egyfajta álommal lehet azonosítani, és ez
az álom akkor lesz hatékony, ha a szükséges erővel robban ki bur
kából. A közönség pedig akkor fog hinni a színpadi álmoknak, ha
csakugyan álmokat lát bennük, nem pedig a valóság utánzatát.v'"

A kezdeti időszak első próbáin gyakran mondogatta Wilson is
a szereplőknek: "Ez túl realista. Álomszerűbbé kell tennünk." A
süket píllantásához írt jegyzeteiben pedig ezt olvashatjuk: "Ön egy
álomban van." Az idő- és térviszonyok, a tempó megváltoztatásá
val elért álomszerű képek, cselekvéssorok folytán a színpadon lát
hatóvá válik lényünknek az a része, amelyet a tudat elfed. Az ál
mok hangsúlyozzák az időzónák párhuzamosságát. Általában
nincs határozott befejezésük, és akkor hozzák fel a legmélyebb
tartalmakat, amikor a legkülönösebbnek tűnnek. Az álom helyre
állítja és szabaddá teszi a képzeletet. Vagyis Wilson azáltal tisztít
ja meg látásunkat, hogy nála a jelentéshálók kioltják egymást, a
képek felszabadulnak az előzetes jelentések alól, így a látás né
hány pillanatra megszabadulhat a fogalmaktól. A kép (eidalon, ei
kon, imago, icon) platóni értelmezését (eidalon), miszerint a kép
mindig elmarad a modell, az idea mögött, a neoplatonikusok
enyhítik azzal a kijelentésükkel, hogy az érzékelhető kép - az al
legória segítségével - elvezethet bennünket az ideákig. Wilson
nál ez az idea elemeket összetartó matematikai képlet, tisztán lo
gikai forma, amellyel a néző, a látásán keresztül, közvetlen azo
nosulhat, és szembesül azzal a kényszeres igyekezetével, hogy a
látottakat konceptualizálja. Ám ezeket az építményeket az előadás

szép lassan lerombolja. Mi a különbség álomszerű kép és szürrea
lista kép között? Mindkét kifejezést gyakran használják ugyanis a
korabeli kritikák, maga Aragon pedig a szürrealisták vágyai betel
jesülésének nevezi a wilsoni színházat. Az előadás nem pusztán
egymáshoz egyébként nem társuló, bizarr képeket köt össze, ha
nem a színész valóban álomszerű transzállapotba kerül, jóllehet
ébren van. Az agy érző-mozgató központjaira hatva módosult tu
datállapotba kerül, s rajta keresztül a közönség is. Erről számol
be Sheryl Sutton is, amikor kábítószeres élményhez hasonlítja azt
az állapotot, amelybe a Deajman Glance közönsége került?O

Artaud és Wilson nem arra törekszik, hogy teljesen száműzze a
tagolt nyelvet, hanem sokkal inkább arra, hogya színházban a
szavaknak a nézők oly módon tulajdonítsanak jelentéseket, mint
az álomban. Artaud a Bali-szigeti színházban egy nyelv előtti ál
lapot megnyilvánulását látja, és kísérletet tesz egy fonémanyelv, a
.Jueroglifák szent színházának" kidolgozására, ami már nem a
szóra épít. A színházi írás felé tett lépéssel Artaud kikezdi a nyu
gati színház metafizikus nyelvfelfogását. Derrida La cl6ture de la
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représeniation című írásában (ekkor írja a Grammatológiát is, ahol a
nyelv és írás különbözősége a tét) különös hangsúlyt helyez erre
a lépésre, és megmutatja, hogy Artaud egynemű színházi nyelv
iránti vágya egy olyan reprezentáció utáni vágy, amely nem is
métlés, hanem "teljes jelenlét, amely nem hordozza magában má
sát, mint saját halálát,,?1

Cocteau testi színházra vonatkozó definíciója, mely szerint
szeenikai struktúrák váltják fel a hagyományos dráma indirekt,
intellektualizált szóképeit, megelőzte Artaud Le théáire et la poé
sie32 című írását. Az irodalomként felfogott költészetben a verbális
reprezentáció finomítja a szeenikai reprezentácíót.c' A színházat a
narratíva helyett a lírai költészet irányába mozdítva el, Wilson a
formai sémákat részesíti előnyben. Nem a narratív, hanem a tér
és időstruktúra kerül érdeklődése homlokterébe. Wilson tudato
san a felületet választja, akárcsak Andy Warhol, és ebben az érte
lemben ők is Zeuxis leszármazottai; az ismétlés és a struktúra tu
datosítja a nézővel. hogy művészettel van dolga. Ezzel le is mon
danak a trompe-l'oeil igényéről. "A képeket először széles
tableaux-k sorában jelenítik meg, akárcsak egy Edward Munch
rendezte vasárnapi iskolai előadásban" - írja Anne Wilson A sü
ket pillantása próbáihoz írt jegyzeteiben.f Gertrude Stein, Wilson
legkedvesebb írója ugyanezt végzi el a hallás és a látás területén,
vagyis felszámolja a trompe-l'oreille lehetőségét.

Költészet és színház hasonló rokonításának nagy hagyománya
lesz a modern francia irodalomban Mallarmé után, elég csak Paul
Claudeire vagy Yves Bonnefoy írásaira gondolnunk. Claudel Art
poétique-jában olvasható szójátéka, miszerint a költészet mint
megismerés (connaissance) nem más, mint co-naissance, azaz
"együtt-születés" a dolgokkal, egybecseng Bonnefoy gondolatával
a kép, a művészet inkarnáló erejéről (La présence et l'image). Egy
1972-es interjú írásos változatában az interjút készítő Cs. Szabó
László a következő mondatot tulajdonítja Pilinszky Jánosnak:
"Szerinte [ti. Bonnefoy szerint] a művészet folyton újjáteremti a
földet, így támad fel az elveszett paradicsom, l'Arriere-pays,
ahogy nevezi. Bonnefoy szigorú, kitűnő költő, egészen kitűnő és
klasszikus mezben egészen modern, de nem merném fordítani."
Majd Cs. Szabó László folytatja: .Kortársad. Örülök, hogy egy
más után megerősíted föltevéseimet, pedig túl ritkán találkozunk.
Sohase adtam írásba, de most megmondom: affinitás t érzek
Bonnefoy és közted." "Lehetséges, nagyon lehetséges" - vála
szolta talán Pilinszky János.35
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