
egyénileg soha nem érdekeltek. Mellesleg
egy színházi dolog érdekelne most is. Lars
Noren svéd író Forstenlikker (A térden
álló) című darabja. A mű némileg
skizofrén, de roppant mély igazságokat
hordoz. Ha valahol ezt meg-csinálhatom
az elképzelésem szerint, akkor szívesen
vállalok munkát annál a színháznál. Ha így
lesz, kíváncsi leszek majd a véleményére.

Ennyit mondott a fiatal szcenikus és
rendező, aki pályám kimagasló élmé-
nyével ajándékozott meg, és akit - remé-
lem, nem hagyja abba, bár sajnos (ennyi-
ben sajnos) ijesztően következetes jel-
lemnek látszik - éveink kivételes színházi
emberének vélek. Kíváncsian várom,
vajon igazol-e a jövő? Annyi bizonyos,
hogy őt eddigi munkája és kivált A sza-
badság illúziói messzemenően igazolják.
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Peter Brook Csehovja

A Cseresznyéskert előadásáról

Brook először rendez Csehovot. A
Cseresznyéskertet, Párizs egyik északi kerü-
letében, az általa vezetett Nemzetközi
Színházkutató Központ (CIRT) előadá-
sainak állandó színhelyén.

A színház tehát azonos az utóbbi évek-
ben megszokottal: a romjaiban tartósított
Théátre des Bouffes du Nord, ha-
barcsfoltos falaival, szürkés-piszkos
gipszstukkóival, a megszüntetett szín-pad
helyét a nézőtér síkján folytató kő-
padlóval mint játéktérrel, amely elöl eléri
az enyhén emelkedő, fapados szék-
sorokat, hátul mélyen benyúlik az üresen
ásító színpadnyílás fenékfaláig. A társulat
viszont nem azonos az immár egy
évtizede Párizsban együtt dolgozó nem-
zetközi csoporttal; alkalomra szerződte-
tett színészekből, főleg franciákból áll, az
előadás nyelve is francia, a dráma
fordítója Brook egyik állandó munka-
társa, Jean-Claude Carriére. (Ami az
eredeti nemzetközi csoportot illeti, az
együtt dolgozók köre meglehetősen kép-
lékeny, sokan menet közben csatlakoz-
nak, mások bizonyos idő után kiválnak.
Az egykori „alaptagok" egyikével, az
Athéni Timonban, Az ikekben, az Übüben
látott japán Yoshi Oidával a kölni
Világszínház ' 81 fesztiválon találkoztam,
ahol egy meglehetősen kínos egyszemé-
lyes produkciót mutatott be.)

A díszlet: maga a lepusztult környezet.
Brook mintha egyre inkább meta-
forikusara használná a Bouffes du Nord
színház konzervált omladékait. Azt
hihetnénk, hogy a Cseresznyéskert elő-
adási tradícióihoz ez kevésbé illik, mint az
itt látott korábbi produkciók bárme-
lyikéhez. Hajlamosak vagyunk hiányolni
az orosz vidéki ház otthonossá-gát, a
századvég berendezési tárgyait, a
Cseresznyéskert „gyerekszobájának" han-
gulatát. A tér azonban üres. Csak a pad-lót
borítja egyetlen hatalmas perzsa-szőnyeg,
rajta kívül az összes bútordarab egy
paraván (később egy másik is kerül
mellé), és az a fehér lepellel letakart
szekrény, amelyhez Gajev a darabbeli
ódát intézi. Néhány zsámolyszerű, ala-
csony ülőalkalmatosság található még a
színen, de ezeket is kisebb perzsasző-

nyegekkel takarják le. Az eredeti második
felvonásban - a két és fél órás előadás
egyébként szünet nélkül zajlik - fölcsavart
perzsaszőnyegeken mint kivágott fatör-
zseken egyensúlyoznak végig a szereplők,
majd a földre fekve, nekitámasztják a
fejüket.

Szőnyegjáték. Az elnevezés a csoport
afrikai útjáról ismerős. Annak idején, ahol
terepjáróikkal megjelentek, szőnyeget
terítettek le, egyszerű játékokat imp-
rovizáltak az összeverődött bámészko-
dóknak, és az így létrejött díszlettelen-
kelléktelen, darab nélküli előadást carpet
playnek keresztelték. A Cseresznyéskert
„szőnyegjátéka" sok tekintetben vissza-
idézi ezt az emléket, a nulláról indulást, a
színház lényegének a legegyszerűbb
emberi kapcsolatokban való megtalálását.
Aki figyelemmel kíséri Brook legutóbbi
munkáit, nem lepődik meg a
Cseresznyéskert üres terén, nem hiányolja a
díszleteket, és nem kérdezi meg, hogy
mitől fáj elbúcsúzniuk a dráma szerep-
lőinek, ha az előadás nem hozza létre az
érzékszerveinkkel közvetlenül fölfogható
tárgyi világot, a „couleur locale" naturális
valóságát. Mindez nemcsak a Bouffes du
Nord sebhelyes hodályában nincs jelen;
hiányzott Stratfordban is, amikor néhány
évvel ezelőtt „hazalátogatott" Angliába,
hogy a Királyi Shakespeare Társulattal
megrendezze Shakespeare Antonius és
Kleopatráját. Ott is csak paravánok voltak.
Nem a játszási viszonyok kényszerítik
tehát Brookot, amikor csak jelzi a
szereplők tárgyi hitelességgel meg-
támogatott társadalmi környezetét, ha-nem
a maga szellemi fölfogását tekinti
elsődlegesnek, s ehhez szabja a viszonyo-
kat.

A színház egyre inkább mélységes
erkölcsiséget, az emberi lét legalapvetőbb,
filozófiai síkra terelt kérdéseit jelenti
Brook számára, emberi léten az ontológiai
létet, az emberi nem lényegét értve. S a
választ a kérdésekre magában az
emberben, a leghétköznapibb emberi
viszonyokban, a járulékaitól megfosztott
„személyiségben" keresi. Ezért épít
kizárólag a színészre, ezért satírozza el a
színész mögött a hátteret, a használati
tárgyakkal jellemzett környezetet, a való-
ság megtévesztő - mert formális eszkö-
zökkel könnyen rekonstruálható - fel-
színét.

Aki ezek után azt hiszi, hogy Brook
„történelmietlen", „modernizált", „cse-
hoviatlan" Cseresznyéskertet rendezett, az
mélységesen téved. Olyannyira, hogy ma-
gam is, aki Krejca, Hanuszkiewicz, Ef-



rosz, Horvai István, Zsámbéki Gábor
kitűnő - s egymástól nagyon különböző

Csehov-előadásait látva gyakran leír-
tam, hogy nincs hiteles Csehov-stílus,
csak hiteles Csehov-értelmezések vannak,
most meginogtam ebbeli hitemben.

Először gondoltam arra színikritikusi
pályám során, hogy akadt valaki, aki az
„eredeti Csehovot" rendezte meg. Úgy,
ahogy Csehov megírta. (Ezt a lehetőséget
is fikciónak tartottam eddig. Talán mert a
legjobb Csehov-előadások is más-fajta
élményt, adtak, mint a magam ol-
vasmányélményei.)

Hogy mi történik Brook színpadán, azt
a legteljesebb mimográfiai beleéléssel is
vajmi nehezen tudnám leírni. Ama kevés
külső cselekmény ugyanis, amely
bizonyos számú narratív - elmesélhető --
játékelemet tartalmaz, az előadást alap-
vetően meghatározó belső történésekhez
kapcsolódik. Önmagában semmit sem
mond például, hogy a nehezen mozgó
Firsz (Robert Murzeau) a szabadban
játszódó jelenet hátterében, a földön ülve,
ólommozdulatokkal elő-húzza
zsebkendőjét, kiteregeti, orrot fúj, majd
gondosan összehajtogatva újra zsebre
teszi. Ez a kevéssé eredeti fizikai
cselekvéssor, a mozgás koreográfiája
csakis a magatartásba simulva, a figura
emberi hitelének részeként kapja meg a
funkcióját. Hasonlóképpen nincs külö-
nösebb jelentősége annak, hogy Jasa inas
az utolsó fölvonásban tálcán hordozza a
pezsgőt a szereplők után, majd amikor
azok sietősen továbbmennek, mindig iszik
egy kicsit a poharakból, s végül az üveg is
kiürül, amiből időn-ként utánatöltögetett.

A szerepet játszó Maurice Benichou
egyik gesztusa itt alkalmasnak mutatkozik
arra, hogy rajta - mint valami modellen -
megkíséreljük megragadni a
szerepfölfogások lényegét. Benichou
ugyanis elnéző mosollyal széttárja a kezét,
amikor az üres üveget mutatja a pezsgőt
kérő Gajevnek, és közben fejével finoman
a többiek felé int, mintha ők itták volna
meg az üveg tartalmát. Ez akár „gag" is
lehetne, mint ahogy korábban az lehetett
volna az inas titkos italfogyasztása; még a
jellembe is „bele-férne", hiszen Jasában
úgyis van valami pimasz fölényesség. De
a gesztusból nem válik „attrakció", mint
ahogy az italozás cselekvéssora is
jeltelenül játszódott le; egyik sem
„játékötlet" volt, amire a színész még
rájátszhatott volna, ha akar. A valóságban
ez is „beleágyazódott" a

Brook Cseresznyéskertje a párizsi Théátre des Bouffes du Nord-ban (Varja: Nathalie Zell, Anya:
Anne Consigny, Gajev:Michel Piccoli)

figurákba, s a „figura" maga is ambiva-
lensebb lett a megszokottnál, mert ez a Jasa
nem kívül hordta a pökhendiségét, a
színész nem aggatott magára külön
gesztusokat, nem beszélt „foghegyről",
nem játszotta az előkelőt, egyszerűen
disztingvált és halk volt, amilyennek egy
inasnak lennie kell, de ebben a halkságban
érződött valami idegenes fölény, s
kitetszett belőle, hogy ez az ember inas
létére nem ereszkedik le ahhoz, ami
körülötte történik.

Maurice Benichou, ez az alacsony
termetű, sötét bőrű, keleties arcú, nagy-
szerű színész nem egy pimasz inast ját-
szott, hanem valakit, aki társadalmilag
alacsonyabb szinten áll, de minthogy ezt
nem éreztetik vele, sőt egyenrangúként
kezelik a patriarchális környezetben, ő
maga öntudatlanul is kívülállásával "áll
bosszút" azért, amiért nem torolhatja meg a
gazdái által lekezelt cseléd meg-
bántottságát. A szivarra gyújtás elegáns
mozdulataiban, a zakó nélküli elengedett-
ség ritka pillanataiban amelyek azért
megmaradtak feszesnek, „készenlétinek" -
mindez benne volt.

A szerepértelmezésnek ez a modellje az
egész előadásra érvényes. A szereplőket
egyszerre látjuk kívülről és belülről,

egyazon gesztusban érezzük őket meg-
hatónak és nevetségesnek, s ezzel
megoldódik a csehovi komikum sokat
vitatott fölfogása. Létrejön valami hőn
áhított és soha meg nem valósított ki-
egyenlítődés, a jellem csodálatosan érzé-
keny egyensúlya, amelyet igazán „cse-
hovinak" érzünk. Megszűnik az örökös
belső kényszerünk, hogy a szentimentális
Csehov-fölfogásra bohózattal kell
felelnünk, de a szenvtelenül harsány,
kegyetlenül „kritikai" értelmezéstől visz-
sza kell térnünk a melodrámához, majd
újra el kell rugaszkodnunk a túlzásba vitt
érzelmektől a hideg kívülállásig... A
szélsőségekbe menekülés kényszerét, a
Csehov-színjátszásnak ezt a reménytelen
circulus vitiosusát oldja föl Brook
Cseresznyéskertje.

A beleérző és távolságtartó, komplex
ábrázolásmódnak tökéletes példája Mi-
chel Piccoli, aki Gajevet játssza. Nyil-
vánvaló, hogy, ő a legjobb színész az
együttesben, övé a legjobb alakítás. Gaje-
ve nyájas bohém. Örökös derűje, a mo-
soly, amely nem hervad le az arcáról, egy
alapjában szomorú emberé. Lényé-nek
finom, graciőz teatralitása rejti azt a
bizonyos csehovi komikumot, amely
sokkal inkább szeretetreméltó, mintsem



Jacques Debary (Szimeonov-Piscsik), Niels Arestrup (Lopahin), Natasha Parry (Ranyevszkaja)
Nathalie Zell (Varja) Brook Cseresznyéskertjében

szavakban is eljusson a kölcsönös vallo-
máshoz, a többiek gyöngéd együttérzésétől
kísért szerelem kibontakozásához.

Ritkán éreztem ennyire Csehov-elő-
adásban, hogy a cselekmény megtörténik -
belül, a szereplőkben, a „szövegalattiban".
Brooknál minden belső történés-nek hitele
van, minden apró mozdulat, gesztus
igazzá, áttetszővé, magától értetődővé
válik. Sarlotta Ivanovna (Michele
Simonnet) valóban, a szemünk láttára
megcsinálja a bűvészmutatványokat: lát-
hatatlanul összecsomózza a színes kendő-
ket, nyulat varázsol cilinderből, kártya-
lapokat húz elő a társaság tagjaitól. Brook
számára a csehovi dráma igazsága nem a
szereplők fölött álló, elvont igazságként
létezik, nem is a helyzetükből levont
objektív, „társadalmi" igazságként, hanem
bennük magukban, egyéni létük
gazdagságában és korlátoltságában - s e
paradoxon lényege, hogy szelíd,
belenyugvó rabokként élnek
személyiségük börtönében. Nincsenek
tehát látványos drámai pillanatok vagy
kitörések, amelyekben a lélek „megmu-
tatkozik". Lopahin épp csak egy kicsit
euforikus - enyhe részegsége fölött -,
amikor bejelenti a cseresznyéskert meg-
vásárlását; épp csak keringőzni kezd jó-

kedvében; épp csak feldönti a paravánt,
amely mögött ott állnak a csodálkozó
vendégek csoportjai. Szó sincs duhaj
kedvről, szó sincs a tudatalatti újbirtokosi
dölyf feltöréséről. Lopahin néma
bocsánatkéréssel fejezi be a jelenetet,
amire tulajdonképpen nincs is szükség,
hiszen senki sem neheztel rá, senki sem
veti meg tettéért, a cseresznyéskert el-
vesztésének hírét ugyanazzal az értetlen,
ideges mosollyal fogadják, mint korábban
Lopahin jóindulatú figyelmeztetéseit vagy
a felparcellázásra vonatkozó javaslatait.
Mintha nem is róluk volna szó.

Brook csupa hagyományos elemet
használ az előadásban, amelyek - talán a
környezet szokatlanságától - nem a
megszokott hatást keltik. Ismerős a jel-
mezek színének azonos tónusa - például a
fehér -, amiből csak Ranyevszkaja ruhái
ugranak ki egy-egy vörössel vagy
melegbarnával. Ismerős az érkezések-
indulások lírai hangulata, a színpadon
kívüli (nézőtér mögötti) zajok, beszél-
getések, nevetések hanghatásaival. Isme-
rős a harmadik felvonás finom zenei
aláfestése (zenekar nincs, a keringődal-
lamok csak beszűrődnek odakintről).

Talán egyetlen szokatlan effektus van,
de az lenyűgöző. Az eredeti negyedik
felvonás - a búcsú - előtt a díszítőmun-
kások elölről hátrafelé futva fölhajtják a
hatalmas perzsaszőnyeget. Marad a csu-
pasz kőpadló. Most derül ki, hogy a kiet-
len környezetet a szőnyeg mégis puhává,
otthonossá tette. Szőnyeg nélkül élette-
lenné válik a tér. Az öreg Firsznek nem
kell végigtapogatnia az ajtókat - nem is
tudná, a tér nyitott és hatalmas -, enélkül is
érzi, hogy hideg, halott hodályba zárták.
Amikor tehetetlenül leül karos-székébe,
hogy megadja magát sorsának, a Lear
Glosterjére emlékeztet - a csata közben
némán a földön gubbasztó alak-ra az üres
színpadon.

Mindig a legegyszerűbb a legméltóbb a
színpadon. Áhítattal vegyes megren-
düléssel néztem Brook Cseresznyéskertjét,
az emberi érzések tiszta harmóniáját, azt a
már-már földöntúli humanizmust, amelyet
a világból megmentünk általa, „boldog
órák szép emlékeképen". Nem tudom,
hogy a világ csakugyan ilyen-e, nem
tudom, hogy a színház ma megengedheti-e
magának ezt az éteri tisztaságot, a
megbocsátó szeretetnek ezt az apoteózisát.

Brook Cseresznyéskertje talán már egy
boldogabb világból, a XXI. századból
való.

megvetendő. Amint kissé oldalazva az
öreg szekrény mellé lép, hogy enyhe ön-
iróniával beszédet intézzen hozzá, és fél
lábon állva, előrehajolva lehúzza róla a
leplet, anélkül, hogy eltakarná a közön-
séget képező társaság előtt, abban nincs
semmi bohócos, semmi szószátyárkodó
fontoskodás, semmi üres póz, csupán a
holt tárgyakat átlelkesítő emberi meleg-
ség, a játék iránti tisztelet és nosztalgiával
lefátyolozott kedély.

Semmi kétség: együttérző szeretettel
szemléljük.

S nemcsak őt. A Ranyevszkaját játszó
Natasha Parry (Brook felesége) gyöngéd
nőiessége is fölkelti szimpátiánkat, noha a
személyiség sugárzása, amely Piccoli
esetében átragyogta a szerepet, kisebb. Az
előadás Lopahinjában (Niels Arestrup)
sem fedezzük föl a gyakran meg-szokott
faragatlanságot; talán csak mozdulatainak
darabosságában őrzi a paraszti ősöket, s
abban, hogy választékos öltönyéhez nem a
legmegfelelőbb színű cipőt viseli.
Szerelme Varja (Nathalie Zell) iránt
őszinte és viszonzott, nyoma sincs az
érzelmeket leplező, gátlásos
piszkálódásnak, a rosszul elsülő tréfál-
kozásnak; egyszerűen a belső gátlások
akadályozzák meg, hogy ez a két ember


