
küszöbén álló emberek látványa volt az év
vicce. De van egy másik típus is, a kettes
számú idegen, ugyanannak a közönségnek
a tagja, aki elhatárolja magát az effajta
nézőktől, és úgy figyeli a többieket, mint
egy antropológus. Mondhatná: „Figyelted,
hogyan nevettek ők? Ez volt a legnagyobb
különbség közönség és közönség között,
életkortól és társadalmi osztálytól
függetlenül.

Volt még két, legalább ennyire ellen-
tétes típusa a közönségnek. Szándékosan
tartózkodtunk minden olyan színházi
eszköztől, amely érzelmi hatásokat hozna
létre. Meg akartuk adni nézőinknek azt a
szabadságot, ami az antropológusnak
megvolt, hogy megtalálhassa saját sze-
mélyes válaszát arra, ami előtte zajlik. A
nézők egyik fajtáját ez végtelenül
megindította, míg mások azt mondták:
„Mindent látok, ami történik, és mindez
teljesen hidegen hagy."

Ha volt valami, amit ma délután el
szerettem volna mondani, az a meggyő-
ződésem, hogy a színház nem elméletek
illusztrálásának a helye.

Nem az a dolgunk, hogy a Time ma-
gazin módján közelítsünk az élethez,
amely egy hasábot szentel a szabad
időnek, egyet az árproblémáknak és így
tovább. Nem hiszem, hogy jó, élő szín-ház
az, amelyik így megy végig az élet
problémáin. A téma mindig a személyes
szabadság. Talán kicsit másképp. A
színház segítség lehet minden ember
számára az egyéni érettség magasabb
szintjéért folytatott harcában; az egyéni
érettség és a személyes szabadság pedig
elválaszthatatlanok. Egy színpadi szituáció
akkor válik erőssé, ha a nézőt olyan
helyzetbe hozza, amelyben szembesítésre
kényszerül - elsősorban önmagával. Ha ez
megtörténik, a néző egy kicsivel erősebb
lesz abban az állandó harcban, amelyben
személy szerint elkötelezett.

Hiszem, hogy a legtöbb színháznak -
különösen a politikai színháznak - nem az
a dolga, hogy eszméket, hanem hogy erőt
adjon! Éppen ezért, amikor mi az US-t
csináltuk, nem közöltük a közönséggel,
hogy szerintünk mit kellene gondolniuk
vagy tenniük a vietnami háború kapcsán.
Amit megpróbáltunk, annyi volt, hogy egy
távoli szituációt közvetlenné tegyünk.

Ugyanez történhet társadalmi vagy
politikai témából kiindulva. A lényeg csak
az, hogy közvetlen tapasztalatot
tartalmazzon.

Hules Endre fordítása

PÁLYI ANDRÁS

A színház
kontemplatív útja?

Beckett, Barba, Wilson
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Egyáltalán van-e a művészetnek kon-
templatív útja? Schopenhauer gondolta
úgy, hogy a művészet, ha a látszat mögé
akar jutni, ezt csak „a tiszta, akarat nélküli
szubjektivitás kontemplációjában" érheti
el. Következett ez „a világ az én
képzetem" idealista alapeszméjéből, s e
klasszikussá vált szavak azért válhattak
mégis korszakos jelentőségűvé, mert
függetlenül egyes állításainak igazság-
tartalmától - elsőnek reagált érzékenyen
filozófiailag a művészet társadalmi hely-
zetének megváltozásából eredő új pszichi-
kai problémakörre.

A modern művészet szubjektivizálódá-
sának folyamatával, a művész társadalmi
elszigetelődésének jelenségével azóta mo-
nografikus munkák foglalkoztak; e kérdés
vizsgálata messzire vinne a belgrádi
Nemzetek Színháza fesztiváltól. Tudjuk,
volt idő, amikor már-már úgy látszott, a
schopenhaueri attitűd, a művészi
kontempláció az egyedüli út, amit az
alkotóművész járhat; később kiderült,
hogy a modern művészet más vonalán
olyan egyéniségek támadnak, akik új
szintézisbe foglalják az úttörők - lejáratott
szóval: az avantgarde - vívmányait. A
kontemplatív út tehát a művészet sajátos,
felfedező útja, abból a felisme-résből
kiindulva, hogy „a formák kontinuitása
illuzórikussá vált, mert a művészet
funkciója megváltozott" (André Malraux).
Számunkra ebből most az érdekes: miért a
színház volt az a művészeti ág, mely a
leggörcsösebben ragaszkodott a formák
kontinuitásának illúziójához? Miért nem
kereste a maga sajátos, kontemplatív
útját? Miért történt, hogy még az izmusok
virágzása idején is inkább csak tükrözte az
irodalmi és képzőművészeti avantgarde
vívmányait, de ennek ellenkezőjére
nemigen tudunk példát?

A válasz látszólag egyszerű: a színház ki
van szolgáltatva a közönségnek. Az
„önelvű vizualitás" festői elválaszthatták a
hétköznapi, praktikus látást és a művészi
látásmódot, meghirdethették, hogy a
művészi látást tanulni kell, mert a fogalmi
gondolkodás sztereotipiái el-fedik előlünk
a „tiszta vizualitás" törvé-

nyeit - hisz a festészet átmenetileg füg-
getleníthette magát a közönségtől. A
színház viszont megbukott (vagy meg-
bukott volna), ha hasonlóra vállalkozik.
Kandinszkij nyugodtan vallhatta, hogy „a
festészet és a zene harmóniatörvényei
azonosak" - hisz a kontemplatív utat járó
művész számára a zene lett az új művészet
modellje -, de megtehette-e ezt egy
színházi alkotó? S ha megtette, nem
bukott-e meg azonnal?

Hadat üzenhet-e a színház a hétköz-napi
gondolkodás sztereotipiáinak?

Ha a színház nem akar pusztán szóra-
koztató iparrá válni, ha művészi és gon-
dolati igényességgel viseltetik maga iránt,
úgy szembe kell néznie ezzel a kérdéssel.
Peter Brook is erről be-szélt, többek közt,
a belgrádi fesztivál egyik ankétján. És
Brook új előadása, A z ikek után voltaképp
felesleges is feltenni a kérdést: lehetséges-
e a színház kontemplatív útja? Brook
ugyanis úgy találja fel a színházat Az
ikekben, hogy a színház kontemplatív útját
járó alkotók eredményeit, meglátásait,
gyakorlatát már új szintézisbe fogja.

A fesztivál néhány előadása és beszél-
getése kapcsán mégis közelebbről szem-
ügyre vehető a probléma: járható-e a
színház számára művészi kontempláció ?
Lehetséges-e a színház zenei modellje,
vagyis az a színház, melyben a zene
harmóniatörvényei uralkodnak?
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E kérdés felvetése legalábbis érthetővé
teszi, miért lázad oly makacsul a XX.
század színháza az ellen, hogy az iroda-
lom szolgálójának tekintsék, miközben a
színház „irodalomtalanításának" legtöbb
kísérlete tévútra, zsákutcába torkollik.
Paradoxonnak tűnik - s talán az is -, hogy
a színház kontemplatív útját épp egy író,
Samuel Beckett próbálta először
végigjárni. Azt is mondhatnánk, Beckett
színházi életműve épp e paradox kísérlet-
ről szól, s az a „szemlélődő színház",
melynek a Godot-ra várva az első állomá-
sa, logikusan vezet a Lélegzéshez, Beckett
utolsó színpadi művéhez, mely mindössze
néhány percig tart: felmegy a függöny, a
sötétben magnószalagról két meg-születő
csecsemő első sírását halljuk, a színpadon
levő halom szemét megvilágosodik, a
színfalak mögül emberi lélegzetet
hallunk, újra sötét lesz, és vége a
darabnak. Ez a „végállomás", mely
visszamenőleg egyértelműen ki-olvasható
a Godot-ból, nem a színház vég-állomása,
csupán a becketti úté. Könnyű



lenne levonni belőle a kővetkeztetést, hogy
a Beckett által próbált komtemplatív út
járhatatlan a színház számára.

Ez azonban már azért is téves követ-
keztetés, mert maga Beckett is végigjárta a
saját útját, vagyis a kísérlet nem nevezhető
haszontalannak. Most Belgrádban - a
nyugat-berlini Schiller Theater
előadásában - az író rendezésében láthattuk a
több mint negyedszázada írt Godot-t. Aki
azt várta, hogy a század egyik
leghatásosabb és legtalányosabb darabját
végre „megfejti" a szerző, az csalódott.
Beckett, a rendező nagyon is ügyelt arra,
hogy az író eredetileg a szín-ház zenei
modelljét képzelte el: ez a Godot-ra várva
polifon műként tudósít az emberi
állapotokról, a szavak és gesztusok
szervezett építményével, melynek értelme
a kölcsönhatásban rejlik, akár egy
szimfonikus alkotásé. Beckett a drama
négy figurájában négy alapvető emberi
állapotot fogalmaz meg - a rendező e négy
állapothoz más-más színészi
gesztusrendszert és a gesztusokból kiol-
vasható szimbólumvilágot teremt. Így
pékIdául, ha Vladimir jelképe a fa, Estra-
goné a kő, úgy ez a már-már
pantomimikusan stilizált mozgásrendjüket
is meghatározza. Ebben a becketti poli-
fóniában szóhoz jut ugyan a színész egyéní
(testi) adottsága, a színész mint egyéniség
mégis háttérbe kerül, mintegy mellékessé
válik. A rendező Beckett gondosan vigyáz
arra, hogy az író Beckett állapotjelentései
„tiszták" maradjanak, azaz ne
konkretizálódjanak egy-egy színészi
személyiségben.

Beckett az irodalmi színház utóvéd-
harcosa: megkísérli, hogy az irodalom
kontemplatív útját járja a színházban.
Beckett előtt igazán sikeres vállalkozás
nem történt a nem-irodalmi színház
megteremtésére, így Beckett egyúttal
színházi úttörő. A Godot-ra várva - a szerző
rendezésében - alighanem a leg-
tökéletesebb Beckett-előadás, de egyúttal
azt is megvilágítja, mennyire kérdéses
színházilag a becketti kísérlet. Ami „utána"

történik, elválaszthatatlan tőle: azt, hogy
hétköznapi fogalmaink sztereotipiái
fojtogatják a színházat, ő fogalmazta meg
először a színház sorskérdéseként. A
belgrádi Godot-ra várva, e le-nyűgöző,
szakmailag-színészileg minden ízében
gondosan kidolgozott előadás ugyanazt
kívánta elmondani, amit huszonöt
esztendővel ezelőtt is kívánt volna. Ha volt
bennünk némi csalódás, akkor ezért.
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Furcsán hangozhat, de a színház kon-
templatív útjára először Sztanyiszlavszkij
hívta fel a figyelmet: azzal, hogy a
színrész belső világa felé fordult. Legalább-
is Jerzy Grotowski, aki máig botrányköve
és szenzációja a színháznak, ezt a lehe-
tőséget olvasta ki Sztanyiszlavszkijlból.

Egyébként Grotowski befejezte szo-
rosabb értelemben vett színházi műkö-
dését; a wrocławi Laboratórium Intézet e
hó 15-én tartja utolsó nyilvános elő-
adását. A lengyel rendező mégis meg-
jelent Belgrádban, s több mint háromórás
ankét keretében beszélt jelenlegi út-
kereséséről. Könyve, A szegény színház félé
épp Belgrádba érkezésekor jelent meg
szerb fordításban, s a „régi." Grotowskit
bemutató kötetről szólva, Jovan

Beckett Gadot-jának Vladimirje: Stefan Wigger

Cirilov, a BITED művészeti vezetője
ugyancsak utóvédharcosnak nevezte a ren-
dezőt, nevezetesen „a nagy színházi
tradíciók utóvédharcosának".

Valóban, Grotowski és Flaszen a
hatvanas évek elején gyakran hangoz-
tatták magukról, hogy a színházi avant-

garde után jöttek, hogy nem az új szín-
házat keresik, hanem azt, ami a régiből
még utentikus. Grotowski egész szín-házi
elképzelése a hamis elemek elhagyására, a
,fabontásra épül. A „szegény szín-házról"

szólva írta: „az alapvető különbség a mi
technikánk és más módszerek közt: a mi
technikánk nem pozitív, ha-nem negatív"

Grotowski színésze le-mond az életben
hordott szerepekről, maszkokról, s olyan
„lényeget" tár fel magában, ami
elidegeníthetetlen a személyiségtől. A
szerepjátszás eredendő hamissága abban
rejlik, hogy esetleges, hogy csók „ruha" a
személyiségen; tehát a „lemeztelepedés",
a szerepek le-vetése a színész - a
személyiség - felszabadítását jelenti.

Ha Grotowski „a nagy színházi tra-
díciók utóvédharcosa", ez elsősorban azt
jelenti, hogy a katarzis lehetőségét keresi.
A katarzishoz „közösségi tabu" kell, s ezt
á mai heterogén nézőtér számára a színészi
testben fedezi fel. Sztanyiszlavszkijból
olvassa ki a színészi pszichikum és
fizikum elválaszthatatlanságának
követelményét, s csak azokat a
megnyilvánulásokat fogadja el hiteles-
nek, melyekben az emberi szubsztancia
osztatlanul fejeződik ki. Grotowski szín-
házi működésének legfőbb tanulsága:
hogy a személyiségtől elidegenített testi
megnyilvánulás ugyanúgy hamis, mint a
színpadi lelkizés. Akik Belgrádban
megnézték azt a tréningfilmet, mely
Grotowski vezető színészével, Ryszard
Cieślakkal készült, azok láthatták, hogy
ebben a laboratóriumban a kísérlet
objektivitását az garantálja, hogy a „lelki
technika" az első perctől az utolsóig
fizikai cselekvés. Peter Brook szavaival:
„Grotowski színházában, mint min-den
igazi laboratóriumban, a tapasztalatoknak
tudományos értéke van, mert itt minden
lényeges feltételre ügyeltek."

Ez a „régi" Grotowski. A mai Gro-
towski azt hangsúlyozza, hogy „semmi
sem érvényes, ami esztétikai szempont-
ból érvényes". Ezért hagyja abba a
nyilvános előadásokat, mert a színház
esztétikai jellegét a színész-néző kapcso-
lat gátjának tekinti. F, fordulat logikusan
következik a korábbi Grotowski-kísérlet-
ből: hisz eredetileg sem az új esztétikai



érték érdekelte, csupán amit létrehozott,
annak esztétikai értéke volt.

Grotowski válaszútra került: vagy a
színházi természetű kontempláció útját
járja, s elhagyja a színházat - vagy esz-
tétikai értelemben vett színházi előadá-
sokat produkál, s hűtlen lesz a kontemp-
lációhoz. Az előbbit választotta. Hogy mi
ez a színházi természetű kontempláció?
Az említett ankét alapján, igen leegysze-
rűsítve: Grotowski olyasféle együtt-létet,
találkozást kíván létrehozni, mely-ben a
„színész" és a „néző" egyforma
aktivitással vesz részt, egyaránt azt keresi,
ami a „szerep", a „maszk" rétege mögött
van. Ez a színház keretén belül le-
hetetlen: ott a néző eleve szerepet játszik.
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Grotowski tehát nem hozott előadást a
Nemzetek Színházába, hozott viszont a
tanítvány, Eugenio Barba. Az olasz
származású, Dániában működő rendező,
aki a hatvanas évek elején két évig Gro-

towski asszisztense volt, úgy beszél
együtteséről, az Odin Színházról, hogy
nyilvánvaló a Grotowskival való rokon-
ság. „Olyan vidékekre" szándékozik el-
jutni az előadással, „ahol az embereknek
nincs szüksége színházra, csak arra a jel-
re, ami a másik ember"; azt mondja, „a
színház mint helyzet" érdekli, „hogy az
emberek szabadon kifejezzék magukat".
Továbbá: „Nem a nyelvvel mondom el
magamról, hogy ki vagyok, ha-nem a
testem könyvével, amelyben lényegem
van megírva."

Az Odin Színház előadásának címe :
Gyere, és ez a nap a miénk lesz ! A cím idézet
egy „fehér pionírtól", aki kétszáz főnyi
seregével megtámadta az észak-amerikai
indián rezervátumok tízezer felsorakozott
harcosát. A csatát az indiánok nyerték
meg, ám történelmileg mégis a fehéreké
lett a nap, vagyis a győzelem. Barbát
nyilván a paradox helyzet érdekli,
melyben a színész hatalom és erkölcs
összefüggéseit olvashatja ki a „teste

könyvéből". Az előadás szerkezete, esz-
közei, „esztétikája" erősen analóg a haj-
dani Grotowski-előadásokéval; a hatás
mégis esetleges. Ha megérint ez a színház,
akkor zenei modellként észlelem, vagyis
kevéssé fontos, hogy a fogalmi gon-
dolkodás kategóriáival magyarázni tudom-
e az előadást vagy sem; de ha nem
akarom, nem fogadom el Barba színházát:
hiányzik belőle az evidencia
felismerésének élménye. Ebben a labora-
tóriumban nem ügyeltek minden lényeges
feltételre, s ezáltal a tapasztalatok tudo-
mányos értéke kérdéses.

Azért-e, mert a színészek gyengék?
Aligha ez a lényeg. Barbának is van egy-
két nagyszerű színésze, nevezetesen azok,
akik technikailag képzettek; mások vi-
szont az együttes újabb tagjai, tehát még
nem dőlt el, mire képesek. Az a bizonyos
Grotowski-technika, melyet a lengyel
rendező mellesleg „a professzorok abszt-
rakciójának" nevez, nem gyorstalpaló
tanfolyam: úgy látszik, évtizedes munka is
szükséges az eredményhez.

Az Odin Színház előadása alapján az a
benyomásom, hogy Barba számára Gro-
towskiban a következetesség a legijesz-
tőbb. Nevezetesen az a következetesség,
mellyel otthagyta a színházat. Amikor a
színészi testet könyvnek nevezi, az Odin
rendezőjét is a színház - Szta-
nyiszlavszkijtól eredeztethető - kon-
templatív útja érdekli. Talán jobban ér-
dekli a színház, mint ez az út ? Minden-
esetre kísérletet tesz a hatvanas évek
Grotowski-színházának stabilizálására.
Meg akarja teremteni a Grotowski-kánont.
Es nem veszi észre, hogy a Grotowski-
előadások ritka csodája abban rejlett, hogy
nem az új színház lehetőségét keresték,
hanem azt az utat, mely „felfedezi a
színészben az embert, aki nem játszik".

Beckett mítoszparódiát írt (és rendezett
meg) a Godot-ban. Úgy érezte, ez az, amit
az utolsó szó jogán elmondhat a világról.
Grotowski - a „régi" - azt kereste, mit tud
a színész (a mai ember) testében
megmintázni a mítoszból: eb-ben látta a
mítosz mai jelentését. A Grotowski-
előadások gondolati vasváza mindig a
mítoszban keresendő; pontosabban a
mítosz és a mai tudat szembesítésében.
Barba, legalábbis a jelenlegi előadása
alapján ítélve, úgy tartja: indiánnak lenni,
„fehér pionírnak" lenni, dobolni, táncolni,
szeretkezni - ez mind mítosz. Pontosabban
mindez: elementaritás. „Csak az
elementáris dolgokat lehet megosztani
egymással" - mondja a

Jelenet az Einstein a tengerparton című Robert Wilson-előadásból



mester, azaz Grotowski. De abban a
színházban, mely az ösztönök és a reflexek
nyelvén szól, mely a test felszabadításával,
azaz könyvvé tételével akar-ja megalkotni
a színház zenei modelljét, elengedhetetlen
követelmény a szerkezet gondolati
tisztasága. Grotowski ezért ragaszkodott
minden előadásában a nagy mítoszokhoz,
s eszébe sem jutott, hogy történelmi
anekdotából maga teremtsen mitikus
képeket. Saját kísérletét ásta volna alá.

Végül is Barba hasonló válaszúton áll,
mint Grotowski; noha az Odin színészei
technikailag félúton vannak a wroclawi
Laboratórium Intézethez képest. De Barba,
úgy látszik, nem akar dönteni a színház és
a kontempláció közt: nem veszi tudomásul
a dilemmát. Könnyen lehet, hogy olyan
senkiföldjére kerül, ahol egyszerűen
semmit-mondó lesz.
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Grotowskinak és Barbának végül ugyanaz
a gondja, mint Beckettnek : attól tartanak,
hogy a sztereotipiák megfojtják a színhá-
zat. Beckett az irodalmi színház kísérletét
járja, Grotowski a színészi kifejezés
autentikus módját keresi. Beckett
idézőjelbe teszi a közhelyeket, Grotowski
száműzi. Robert Wilson színháza, mely az
Einstein a tengerparton című előadást
mutatta be Belgrádban, első pillantásra
inkább rokonít-ható a becketti úttal, mint
Grotowskival. Csak éppen Wilson nem
használ írásjeleket, így idézőjeleket sem
tehet. Wilson fel-fedezi a „tiszta
teatralitást". Kiemel a valóságból
sztereotipiákat - és addig nézi ezeket, míg
metaforává válnak. Abban a pillanatban,
amikor a közhely metafora lesz, Wilson
színháza már közelebb van
Grotowskihoz, mint Becketthez. Gro-
towski a színészi testet -- a színészi sze-
mélyiséget - tette élő metaforává. Wilson a
látványt teszi „áttételessé". Ezért fontos
Wilsonnak, hogy csupa banalitás kerüljön
a színpadra. A szöveg, ami ebben a
színházban elhangzik, nem más, mint
számok (évszámok ?) ritmikus ismétlése,
éneklése, útikönyvek közhelyszerű for-
dulatai stb. De minthogy Wilson szín-
házában a látványnak jut döntő szerep,
még fontosabb, hogy a látvány is csupa
banális elemből épül.

Hogyan lesz a banalitásból metafora?
Ha látunk egy újságot olvasó embert a

színpadon - ez banalitás. Ha fél órán át
mozdulatlanul ül ez az újságot olvasó
alak - a jelenség jelképessé válik. Ha
egyre szaporodnak a színpadon az újsá-

got olvasó emberek a szimbólum jelentése
gazdagszik. Ha ezzel szimultán más
cselekvés is folyik a színpadon, mint
ahogy Wilsonnál többnyire két-három
szimultán „szintje" van az előadásnak,
akkor a különböző jelképek különféle-
képpen érintkezésbe lépnek. Ha mondjuk,
fél órát tart egy-egy „kép" v a g y „jelenet" a
Wilson-színházban, ennek a
„mozdulatlansága" csak látszólagos. A
Wilson-féle élő festmény (mert a festé-
szethez áll a legközelebb ez a színház)
olyasféle belső életet él, mint a molekulák.
Csak érzékeny műszerrel mérhető e belső
élet; ám maga az élet szervessége
elementáris élményként érint meg a
színpadról. Wilsont nézni: ezt tulajdon-
képpen ugyanúgy tanulni kellene, ahogy
az „önelvű vizualitás" festőit is nehéz
megérteni felkészültség nélkül. De Wilson
akkor is lenyűgöző, ha nem értjük. Wilson
megtalálta a színház zenei modelljét.
Nyilván ezért nevezi operának előadásait,
holott semmi közük a hagyományos
operához. Amikor még zene sem volt
ebben a színházban (vagy legalábbis nem
ez dominált, hanem a csönd), akkor is
opera volt a Wilson-színház: „az önelvű
vizualitás" színháza.

Wilsonnál nincs színészet. Legalábbis ez
a látszat. Azt mondják róla, amatőrök-kel
dolgozik. Csakhogy másról van szó: épp
az ellenkezőjéről, mint Grotowski-nál.
Wilson sajátos gyakorlatokat dolgozott ki
színészeinek, mellyel a fokozott belső
koncentráltság állapotába hozhatják
magukat. A cél: hogy a színész telje-sen
zárt legyen. Wilson tagadja a színészi
expresszivitást. Úgy tartja, a színész épp
önmagába záródása által lehet jelen a szín-
padon.

Robert Wilson is felfedezte a szinház
kontemplatív útját. Ez nem Sztanyisz-
lavszkijtól ered, hanem Artaud-tól. Wil-
sont is a valóság „rejtett" arca érdekli,
akar Grotowskit. Ugyanúgy a látható
valóságtól a nem-látható felé tart, ugyan-
úgy nem foglalkoztatja, hogy a látható és
a „rejtett" valóság egyszerre nyilvá-nuljon
meg az előadásban. Wilson „totális
színházából" hiányzik a szintézis igénye.
De az új színház felfedezői közé tartozik.
A színház születése érdekli.

Mondhatnánk természetesen, hogy a
kontempláció is divatba jöhet és best-
sellerré válhat. Wilsont is megkísért-heti a
bestsellerré válás. Talán már meg is
kísértette. Könnyen lehet, hogy ha
választania kell a színház és a kontemp-
láció közt, ő a színházat választja. De az
akkor már egy másik Robert Wilson lesz.

HAMORI ANDRAS

Einstein a tengerparton

Robert Wilson legújabb operája

Pilinszky

A Robert Wilson új operáját boncolgatók
szerint a darab tökéletesen érthető -
Einstein relativitáselméletének birtokában.
Ez esetben azonban az Einstein a
tengerparton (Einstein on the Beach) című
produkció rossz előadás volna. Volna.
Mert pontosabban úgy fogalmazhatnék -
talán kissé lihegve a lelkesedéstől -, hogy
a harminckét éves langaléta texasi
festőművész vizuálisan elsöprő szépségű
játéka merőben eredeti és zseniális. Talán
fölösleges is idézni Aragon többoldalas
dicshimnuszát, levelét elhunyt barátjához,
André Bretonhoz, amelyben igen
visszafogottan többek között ennyit jegyez
meg: „Mióta megszülettem, ezen a világon
ennél szebbet még nem láttam." Fölösleges
lenne hosszasan foglalkozni Pilinszky
János 1971-es ÉS-beli zászlóbontásával,
de nem szükségtelen idehívni egy részletet
verséből, a Kőfal és ünnepély címűből,
melyet Robert Wilson-nak ajánlott:

A félbeszakadt dallamok, a csapzott
ünnepélyek és
a összekuszált csillár fényein túl?

A fal előtt? A fal után?

Mi történik, mi is történik minden
tettünk boldogtalan és irtóztató ideje
alatt?

És, igazság szerint, itt köszönetet kellene
neki mondani ezért a pár sorért - és befe-
jezni ezt az elemzést is .. .

Braille
Egy fehér és egy fekete lány ül a színpad
jobb sarkában. A semmibe merednek. Egy
Braille-táblán írásjeleket tapogatnak le.
Ujjuk hegyével próbálnak kapcsolatot
teremteni a látható világgal. Hallgatják a
fényeket. A levegőt elektromos orgona
hangja szövi be. A sötét előfüggönyből
csak a két lány háta mögött hasítottak ki
egy világító négyzetet.

* Robert Wilson előző operáiról lásd Pi-
linszky János cikkét az Élet és Irodalom
1971. szept. és Molnár Gál Péter cikkét a
SZÍNHÁZ 1974/12. számában.


