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egy színdarab sokkal több kell, hogy legyen, mint
néhány elmélet együttese, vagy egy ember, a
szerző elgondolásainak illusztrációja...
Egyszóval az eszmék két szinten is érvénye-
sülnek. A mindennapi gondolat szintjén, vagyis:
van egy elképzelésem valamiről, ezt meg akarom
mutatni, elmondom egy színésznek, aki képes
úgy olvasni a darabot, ahogy például Hamlet
teszi, azaz neki is támad egy sor gondolata arról,
hogy mit akar a darab bemutatni. Ilyenkor a
színész teljesítménye egyfajta egyetemi
előadássá válik, s a darab nem több, mint a
civilizált párbeszéd eszköze közönség és
színész között, afféle tévévita, és ezen a kultu-
rált eszmecserén belül az egyik embercsoport
átadja a maga úgynevezett olvasatát a másik-
nak. Ez pedig akadémikus játék. Ma csak
egyetlen nagy vallás létezik a világon, és ez,
tragikus módon, éppen a racionális gondolat
istenéé. Ezt kezelik vallásos módon, és közben
elutasítják, hogy valósan felmérjék, mit is jelent
ez. Hiszen nagyon is könnyen mondjuk rá egy-
egy gondolatra, hogy irracionális vagy éppen
primitív... Úgy hiszem, a racionális és primitív
gondolkodás ilyesfajta szembeállítása naív és
értelmetlen dolog; ehhez az egészhez
másképpen kell közelíteni. Az igazi gondolat, az
igazi megértés nem azonos a racionális, elemző
feltárással; az utóbbi nem több érdekes, de
kisebb jelentőségű módszernél, amely a
tudományos gondolkodást segíti.

 Londonban a Royal Shakespeare Com-
pany hónapokon belül kénytelen bezárni, és az
angol színháznak általában rossz a helyzete.
Lehet-e tenni valamit? Van-e valamilyen ja-
vaslata?

 Nem akarok amatőr politikusnak látszani,
és azt sem állítom, hogy tisztában volnék a
kormányzás minden titkával. Ugyanakkor lét-
fontosságúnak tartom, hogy a kormány tagjai
egyszerűen tisztelettel közeledjenek a szín-
házhoz, mint olyan intézményhez, melynek nem
értik minden titkát. A színház ugyanis valóban
misztérium... Az ott dolgozók persze tudják, hogy
ennek a misztériumnak egy része szervezés és
anyagi eszközök függvénye, és ezeket értelmes
módon kell kezelni. A másik rész viszont az,
amiből az értelmes színház születik - ez pedig
csak egyvalamitől függ: attól, hogy meghagynak-
e bizonyos szabadságot az alkotó számára? A
kísérlet kudarcot is vallhat; ezt el kell fogadni,
sőt mi több, üdvözölni kell, mivel e kudarc
lehetősége híján minden, a színház ésszerű
korszerűsítésére irányuló kísérlet zsákutcába
torkollik, és pontosan a tervezett cél elérése
válik lehetetlenné.

Az interjút Mary Harron készítette (BBC Te-
levízió, 1990. október).
Fordította: Pozsgay József
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Kijózanító, megalázó s egyszersmind gaz-

dagító élmény hallgatni egy Brook-szabású
embert, amint a színházról beszél. A monomá-
nia általában nem vonzó tulajdonság, és más
területeken mindenféle végzetes következ-
ménnyel is járhat, de ha a kultúra területén
csapódik le - társulva azzal a magasrendű
emberséggel és humanizmussal, amely Brook
leginkább lenyűgöző személyes tulajdonsága
és leginkább szembeszökő intellektuális sajá-
tossága -, olyan tényezővé válik, amely kitágítja
a létezés dimenzióit. Ezt az embert a színház
mindent felemésztő szenvedélye tartja
hatalmában, valamennyi kollégáját megszé-
gyenítő módon.

Valaha az volt a divat, hogy megkeressük
azt a kulcsot vagy megközelítési módot,
amelynek segítségével bármely színdarab ma-
inak, aktuálisnak címkézhető. Ez az a stílus,
amelyet Peter Brook maga mögött hagyott.
Másfelől, paradox módon, egy-kettőre kiderült:
A vihar műsorra tűzése kifejezi mind jelenlegi
színházfelfogását, mind szélesebb értelemben -
ha szabad így mondanunk - a „berlini fal utáni"
közgondolkodás atmoszféráját. Glasgow-i
tartózkodása alatt Peter Brook számos interjút
adott, több cikket írt, jó néhányszor fel

Amidőn Peter Brook, Glasgow-ba érkezvén,
megválaszolta az újságírók által kötelezőnek
vélt első kérdést, azt mondta, két ok miatt tar-
totta érdemesnek A vihar újbóli megrendezését:
mert a darab aktuális, és mert nem az.

Bármily rég íródtak is Shakespeare színmű-
vei - magyarázta -, ma is olyan dolgokról
szólnak, amelyek változatlanul sajnálatosan
időszerűek. A Közel-Keleten háború fenyeget,
Shakespeare pedig pontosan tudja, mi az erő-
szak, az összeesküvés, a bosszúvágy. Másfelől
- tette hozzá -, a megrendezendő mű pontosan
azért volt fontos számára, mert nem kortársi
karakterű, mert újfajta kihívást jelent, és
magasrendű költői formában dolgoz fel olyan
témákat és minőségeket, amelyeknek semmi
közük a napi vezércikkekhez vagy a tévéhíradó
anyagaihoz. Az olyan értékeket, mint az
irgalom, a tolerancia, a megbocsátás, a
szeretet - vagyis Prospero világát - „a min-
dennapi élet túl ritkán és túl felszínesen
tükrözi. Ez a darab épp azért érinthet meg
bennünket, mert olyasmit kínál, amit a társa-
dalomban nemigen találunk meg."

Sotigui Kouyate (Prospero)
és David Bennent (Caliban)
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is szólalt - s ugyanakkor bemutatta A vihart.
Megnyilatkozásaiban legtöbbször a színház le-
hetőségeit hangsúlyozta, és kifejezte eltökélt-
ségét: az élet olyan területeit kívánja feltárni,
amelyek - a hajdani klisével élve - nem
„relevánsak", és mélyebben húzódnak a puszta
intellektuális eszméknél. A „The lndependent"-
nek írott izgalmas cikkét azzal ajánlotta
figyelmembe, hogy ezúttal talán sikerült „a ga-
lambok közé eresztenie a macskát". A cikkben
gúnyosan kelt ki az eszmék - nem a hibás,
veszélyes, felszínes, megalapozatlan, antilibe-
rális eszmék, hanem általában mindenfajta
eszme - ellen. „Ugyan mire jutunk az eszmékkel?
Ahogy Sam Goldwyn mondhatta volna: az
eszmék annyit sem érnek, mint a papír. amelyre
leírják őket. Tudhatjuk a történelemből, milyen
tiszavirág életűek azok az eszmék, amelyekről
oly szenvedélyesen vitáznak, amelyeknek
nevében kivégzőosztagokat állítanak fel, és
gyerekeket küldenek a harctérre..."

A Színigazgatók Szövetségének értekezletén
Brook felidézte a múltat, amikor a színházi
rendezők hajba kaptak azon, hogy mi az
elkötelezettség, mi a művész szerepe, milyen a
művészet és társadalom viszonya. „A vitának két
áramlata volt. Az egyik párt szerint először a
társadalmat kell forradalmasítani, hogy a
megváltozott körülmények között az ember belső
élete is átalakuljon, míg a másik párt azt
hangoztatta, hogy minden változásnak az egyes
emberből kell kiindulnia, s csak innen foghatja
majd át a társadalom egészét. Az első tábor
Brechtre hivatkozott, a másik Artaud-ra, és a két
gondolkodásmód kölcsönösen ki-zárta egymást."

Az idézett újságcikkben Brook azt is kijelen-
tette: „Az ősi bölcsesség kimutatja, hogy minden
emberi agyban megfogant eszme eltörpül
magának az életnek eszméket nem ismerő in-
tenzitásához képest." Ő maga egészen más
értékrendet igyekszik feltárni: olyan minőségeket
vagy igazságokat kutat, amelyek messzire
távolodtak nem csupán a saját korábbi alkotá-
saiban megtestesülő politikai vagy társadalmi
elképzelésektől, hanem az értelemnek, mint
olyannak a szintjétől is. A meghökkent szín-
igazgatókkal azt is közölte: sikerült rájönnie,
miért omlott össze Kelet-Európa, miért nyerte
meg Anglia a háborút, és miért jobb a színházi
szervezet Franciaországban.

„Amikor a háború kitört, még iskolába jártam,
és emlékszem: egyszer, hazaérkezvén. apám
olvasott valamit, amit úgy hívtak, hogy
Fenntartott Szakmák Listája. Legnagyobb
ámulatomra e szakmák között ott volt a zongo-
rahangoló is. Vagyis valamilyen bizottság a
Whitehallban úgy döntött: még a Hitler fölött
aratandó győzelemért is túl nagy ár lenne, ha a
kedvéért le kéne mondani a zongorahango-

Bakary Sangaré (Ariel)
és Sotigui Kouyate (Prospero)

lókról. Ez a szakma ugyanis olyasmit repre-
zentált, ami az uralmon lévők számára fontos
volt - még egy ilyen válságos időszakban is.
Nem tudom, nem uralkodnak-e még ma is ha-
sonló felfogások."

A vihar a lehető legtökéletesebb kifejezése a
Brook körvonalazta színházi szemléletnek. Ha
bármily módon megkíséreljük ezt a drámát
racionális összetevői szerint elemezni, az
olyan, mintha tündérre vagy manóra húznánk
kényszerzubbonyt, néhány másodpercre ugyan
sikerülne féken tartani, de rögtön kiszabadítaná
magát. A dráma a toleráns emberség és a
szelíd megbocsátás remekműve, s nem volt
még előadás - beleértve Ninagawa tavaly
Edinburghben látott nagyszerű rendezését is -,
amely meg tudta volna ragadni Prospero
szigetének színtiszta varázslatát, vagy azt a
módot, ahogy egyidejűleg fog át különféle tér-
és időbeli dimenziókat. Talán az afrikai színé-
szek felléptetése teszi ily hihetővé, szinte lát-
hatóvá a mágikus elemet. Az előadást áthatja
az a fajta misztérium, amely soha nem bontható
le formulákra vagy egyenletekre. Olyan
szervesen logikus, mint a jól elmondott mese,
de végig megmarad benne a rejtély, amely nem
közelíthető meg semmiféle könnyű tematikus
kategorizálással, legyenek bár e témák oly
nagyszabásúak, mint a szabadság vagy az
önmegvalósítás, avagy oly banálisak, mint ha-
talmasoknak és rabszolgáknak a darabra
kényszerített szembenállása.

A próbák fél évig tartottak; az egyik kép re-
kordot döntött, mert harmincötször dolgozták át.
A nyugat-afrikai Sotigui Kouyatéból bámulato-
san biztos léptű Prospero vált -, de, mint ké

sőbb elmondta, amikor Brook felajánlotta neki a
szerepet, ő bevallotta, hogy soha nem olvasta A
vihart. Mire Brook azt mondta: ne is olvassa el,
csak figyeljen, ő majd elmeséli neki. „Ki hallott
még valaha ilyen történetet?" - kérdezte Kou-
yate, majd hozzátette: „Peter Brook határtalan
szabadságot enged nekünk, hogy feltárjuk sze-
repünk mélységeit." Mégis, amikor megkérdez-
tem a mestert, illik-e munkamódszerére ez a
jellemzés. úgy felcsattant, amennyire csak ettől a
szelíd férfitól telik.

„Miféle felháborító megjegyzés ez? Hogy le-
het csak beszélni is róla, hogy egy rendező ad-
e szabadságot a színészeinek?" - mormolta
szemrehányón, olyan bűntudatot keltve ben-
nem, mintha csak egy pillangó szárnyait akar-
tam volna kitépni. „Hát kicsoda az a rendező,
hogy el merje venni egy színésztől a szabadsá-
gát? Tudom, és meg is győződtem róla, hogy
saját gondolkodásom összehasonlíthatatlanul
gyengébb, mint amikor együtt gondolkodunk a
színészekkel. Ez nem változtat azon, hogy a
rendezőnek megvan a maga funkciója: az, hogy
széles, átfogó értelemben meghatározza a
munka célját és irányát. Ha ezt elmulasztja, ak-
kor vizenyős liberalizmus, abból pedig káosz
születik, amihez mindenki hozzáteszi a magáét,
de minden szanaszét is repül, és hiányzik az
összetartó erő. Ez már nem szabadság, hanem
pusztán gyengeség.

A rendezőnek nem szabad úgy tennie, mint
Sztanyiszlavszkijnak, aki fogta magát, elutazott
Itáliába, és ott írta le az előadást, mint egy for-
gatókönyvet. Az autokratikus rendező fogalma
divatját múlta. Manapság az olyan rendező, aki
társulatával csupán a saját eszméit illusztráltat-
ja, létrehozhat ugyan jó előadást, de előadása
mindig alatta marad az olyan rendező munkájá-
nak, aki jó útikalauzként érzékeli az
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rányt - vagyis tudja, hogy Szamarkand előtte
an, nem pedig valahol a háta mögött. A ren-
ezőt eleve annak a meggyőződésnek kell ve-
érelnie, hogy intuíciójával és szakmai tudásával
z ő dolga kijelölni a közös irányt. Utána aztán

ekanyarodhatunk jobbra vagy balra - a végső
ticél akkor is változatlan marad.

A rendezőnek fel kell ismernie, hogy a szöveg
s a szerep elmélyült feltárására nincs jobb
szköz a színésznél. Elképesztő élmény
allgatni, amint színészek, akik soha nem fog-

alkoztak pszichoanalízissel, olyan nyelven ele-
eznek valamilyen modern drámát, amely
egegyezik a legrangosabb pszichoanalitikusok

ifejezésmódjával. Ez annak a mélységesen
ntelligens intuitív folyamatnak az eredménye,
mely szervesen hozzátartozik a színészet
ermészetéhez. És ha egy csapaton belül
éteznek efféle rendkívüli teremtmények, magára
essen a rendező, ha nem vesz róluk tudomást"

Brook valaha sokat írt az üres térről - ma
edvenc kifejezése a szabad tér, amely szerinte
élkülözhetetlen a huszadik század sajátos
tílusában fogant művek előadásához. „Valaha
italáltam a halott színház meghatározását, de
ppígy létezhetnek halott színházépületek is,
melyek az embert beszorítják egy bizonyos
katulyába, és kiherélik képzelőerejét. A régi
ivatú épületek nem a legmegfelelőbbek a mo-
ern színjátszáshoz, de éppily alkalmatlanok a
udatos szándékkal emelt új házak. A szabad
érnek viszont megvan a maga sajátos arculata,
égsem határoz meg kényszerítő erővel

alamilyen színházi formát. Ez a tér meleg,
mberarcú, és semmilyen módon nem szorítja
ilincsbe a fantáziát."

Szokásos távlatos szemléletével Brook most
jabb gondolati ösvényre tér: elmondja, hogy a
zabad tér igénye párhuzamos azzal a
ellegzetesen modern nyugtalansággal, válto-
ékonysággal, amely aláásta a stabil értékeket,
s az átmeneti formák kultuszához vezetett.
Azoktól, akik például a tizennyolcadik
zázadban megépítették a velencei La Fenicét,
ár abban is különbözünk, hogy ők, ha nem

udták is, merre mennek, azt legalább tudták, hol
annak. Az, hogy mi itt a huszadik század végén
e ezt, se azt nem tudjuk, talán jót tesz a
zínháznak, hiszen a színház a múlékonyság, az
deiglenesség művészete; olyan művészet,
mely, mint az újság, folyamatosan megszünteti
nmagát. Ezért a színháznak előnyös, ha ilyen
élig átmeneti formák között létezik. Én
egalábbis otthonosabban érzem magam a

úlandó dolgok világában."

lays and Players, 1990. december

Fordította: Szántó Judit

A két nagy rendező a Braunschweigben és
Wolfenbüttelben 1990 novemberében meg-
rendezett, „Színházi formák 1990" elnevezésű
fesztiválon, a wolfenbütteli könyvtárban
találkozott, hogy közösen válaszoljanak Ivan
Nagel kérdéseire. Szavaikat Gert Gliewe je-
gyezte le.

A fesztiválon látható volt mind Brook A
vihar-, mind Stein (római) Titus Andronicus-
rendezése.

Peter Stein: Ön mint angol olyan szerencsés,
hogy az eredeti nyelvet használhatja. Fordítás
közben a mű nyolcvanöt százaléka veszendőbe
megy. Számomra pedig minden színházi tevé-
kenységnek a szöveg az alapja.

Peter Brook: Shakespeare minden más drá-
maírónál jobban értett hozzá, hogy a valóság
rengeteg ellentmondásos aspektusát rögzítse
látomásként; az életet ragadta meg, a maga
nyílt és rejtett megjelenési formáiban. A rende-
zőnek arra kell törekednie, hogy ezeket a reali-
tásokat a szövegen áthatolva felmutassa, de ne
értelmezze. Munkája szerintem a karmesterére
hasonlít, aki felkutatja a zenedarab struktúráit.

Számomra az Erzsébet-kori színház az üres
tér felfedezése. Nyitott tér, ahol gondolkodni le-
het az életről. Ezt hívtuk régebben „szőnyegjá-
téknak"; a szőnyeg bárhol kigöngyölíthető, bár-
hol lehet rajta játszani. Ez a totális szabadság:
nincs sem kijárat, sem bejárat. Mondhatjuk azt,
hogy most a tengeren vagy az erdőben va-
gyunk, és máris ott vagyunk a tengeren vagy az
erdőben. A színdaraboknak nem a logika törvé-
nyeit kell követniök, hanem szabadon kell mo-
zogniok a külvilág és a belső világ között. A
történelmi háttér nem izgat. Legföljebb ha há-
rom könyvet olvastam el Shakespeare-ről.

Stein: Nálam ez másképpen van. Érzem,
hogy Shakespeare világával hiányos a kontak-
tusom, tehát képzeletemben is hézag támad,
ezért a lehető legalaposabban kell tájékozód-

nom. Ez mindig azzal kezdődik, hogy elolvasom
a szöveget eredetiben, s aztán igyekszem
megfelelő fordítást keresni; igaz, a Schlegel-
Tieck-féle verzió formai struktúráját szívesen
veszem át. Sok minden azonban változtatásra,
magyarázatra szorul. Az Ahogy tetsziknek pél-
dául ötven százalékát meg sem lehet érteni. Es
ha a színészek kérdéseire válaszolni aka

rok, akkor előzőleg informálódnom kell. Öntől
soha nem kérdezik a színészek, hogy ez vagy
az mit jelent?

Brook: Soha! Mindig is félek, hogy az ilyes-
miből irodalmi színház sülne ki. Erről az a
szörnyűséges egyetemi befolyás tehet. A pokol-
ba Oxforddal és Cambridge-dzsel! Rémes ez a
megszállott szövegközpontúság; mindig csak
arra csábítja a színészt, hogy úgy mondja fel
szövegét, mint a televíziós hírbeolvasó. Amellett
nem is szabad kész koncepcióval a próbákhoz
fogni; a koncepció magától megszületik,
miközben a dráma struktúráján dolgozunk. Min-
den színdarabot a színészekkel közösen kell fel-
fedezni, különben csak papír marad.

Stein: Én nem vagyok ilyen ellenséges Ox-
forddal és Cambridge-dzsel; mint rendező na-
gyon jól tudom használni azokat, akik ott csak
ülnek a seggükön, és gondolkodnak. Még ha a
tudósoknak nincs is fogalmuk róla, hogyan kell
egy darabot a színpadon életre kelteni, amit
nyújtanak, az számomra nem holt anyag.

Brook: Az ilyen információk engem is érde-
kelnek, de attól, hogy ismerem Shakespeare
társadalmi hátterét, még nem mennek könnyeb-
ben a próbák. Jean-Marie Straub csinált ebbe a
kontextusba ágyazva egy nagyon szép Bach-fil-
met, de ettől még Bach zenéjét nem fogom
másképpen vagy jobban hallani. Engem inkább
az emberi érzelmek minősége érdekel, amely
évezredek óta nem változott. Persze ha abból
indulunk ki, hogy az ember kora produktuma,
akkor egészen más színház születik.

Stein: Ha többet tudok, akkor jobban is hal-
lom, látom és értem a dolgokat.

Brook: Itt mint rendezők ismét az értelmezés
kérdésére lyukadunk ki. Nem az számít, hogy
egyetértek-e egy szereplővel vagy sem. Sha-
kespeare ennél sokkal alapvetőbb dolgokról ír.
Őt a rend és a káosz viszonya érdekli; ezt kell
feltárni. Minden szereplőnek meg kell adni a
maga létjogosultságát, a színész nem ránthatja
le őket saját világképe szintjére. A színháznak
nem magyarázgatnia kell a színpadi alakokat,
hanem életre kell keltenie őket. Prospero, az
Prospero, és basta.
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