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Ensemble példája jellemző és riasztó. A színház
nem válhat saját múzeumává. Nem szeretném,
ha az élő Kantor-portré helyett, az élő Kantor he-
lyett - a maga utánozhatatlan ujjpattogtatásával
és kibírhatatlan kiabálásával - hasonmása
maradna meg emlékezetünkben, lett légyen az a
legtökéletesebb hasonmás is. Emlékeink, ame-
lyeket a színház nagy egyéniségeiről a sze-
münkben, a fülünkben, sőt, néha az élettelen tár-
gyakban őrzünk, különbözők és változók. Amikor
egy évvel ezelőtt nagy nehezen felcipeltek a var-
sói színi főiskola meredek lépcsőin, oda, ahol
egykor a piarista kollégium, majd a szabadkő-
művesek páholya volt, és ahol most a modern
dramaturgiáról kellett előadást tartanom, újra
hallottam Zelwerowicz botjának kopogását, meg
Leon Schiller halk hahotázását...

A Comédie-Française mint kincset és relikviát
őrzi Molière foteljét. Nem emlékszem, hogy bőr-
rel van-é bevonva avagy aranyozott selyemmel,
mely azóta szétporladt, s alóla előbújik a lószőr.
Arra a Molière-fotelre azóta senki soha nem ült
le. Senki sem mert ráülni. Maradjon Kantor után
is az üres szék.

Kamienny Potok, 1991. július

Fordította: Király Nina

1991 májusában, Jack Lang francia és Marek
Rostworowski lengyel kulturális miniszter
védnöksége alatt francia, lengyel, német és
olasz elméleti és gyakorlati színházi emberek
egyesületet hoztak létre Tadeusz Kantor emlé-
kének ápolására. A programban, többek között,
Kantor működési helyeinek megőrzése, mun-
kásságának dokumentatív feldolgozása, kiállítá-
sok szervezése, Kantor írásainak összegyűjtése
és több nyelven való kiadása, Kantor-bibliográfia
és -filmográfia készítése, Kantor-kutatások
ösztönzése stb. szerepel. Az egyesület elnöke
Denis Bablet francia színházesztéta, a dísz-
elnökség tagjai között kapott helyet Peter Brook,
Jan Kott és Andrzej Wajda is.

Az egyesület célját Peter Brook e költői sza-
vakkal foglalta össze:

„Kantor a maga kimeríthetetlenül gazdag te-
hetségével és vitalitásával egy eszmét szolgált,
amelyet ő maga Halálnak keresztelt.

Ritkán talált magának a Halál ilyen nemes
szolgát.

Az élőknek azonban továbbra is az a dolguk,
hogy a Színházat szolgálják. Tevékenységünk
célja világos. Kantor nincs többé - a mi felada-
tunk, hogy életben tartsuk."

zabályos időközökben összeverődik egy-
egy komédiáscsapat, amely elhatározza,
hogy kiiktatja az akadékoskodó rendezőt,
és helyébe a kollektív gondolkodást állítja.

Angliában a legfrissebb ilyen törekvést
Kenneth Branagh Renaissance Theatre-je kép-
viseli. Hogy megértsük e társulat természetét,
először meg kell ismerkednünk a Branagh-jelen-
séggel, amely 1988/89-ben végigsöpört Anglián
és Amerika egyes tájain.

Branagh legfigyelemreméltóbb teljesítménye
az volt, hogy sikerült összeszednie hét és fél
millió dollárt az V. Henrik filmváltozatára. Ettől
automatikusan elnyerte ama fiatal vállalkozók
karizmáját, akik, minden jel szerint, szerencsés
csillagzat alatt születtek. Az V. Henrik
legnagyobb erénye az volt, hogy soha még
Shakespeare-filmben nem volt ilyen erős a
szereplőgárda, be-leértve az epizodistákat is.
Maga Branagh olyan fiatalembert alakított,
akinek férfivá érése és trónra jutása lényegében
egybeesik, és ez a fel-fogás életképes
alternatívája volt Olivier szerep-értelmezésének.
Nem tudni pontosan, igazából Branagh volt-e a
rendező vagy inkább Kenneth Macmillan, a
főoperatőr - de az egész munka mindenképp
elismerést érdemel.

A walesi herceg patronálta társulat ifjú vezetője
egyértelműen az establishment gyermeke, aki
szekerét sikeresen kötötte az establishment
olyan látványos és magas presztízsű sztárjai-
hoz, mint Dame Judi Dench és Derek Jacobi; az
általa kidolgozott dogma pedig nagy vonzerőt
gyakorol azokra a színészekre, akiknek nem volt
szerencséjük a hagyományos szervezetekkel,
kivált a nagy, szubvencionált társulatokkal. E
branaghi dogma értelmében a rendezőkben
nem szabad megbízni, és sokkal üdvösebb, ha a
színészek maguk állnak helyt önmagukért.

„Olyan társulatot akartam alapítani - írja Bra-
nagh Kezdetek című önéletrajzában -, amely a
részt vevő színészek fantáziájából és energiájá-
ból táplálkozik, és amelyben a színészt illeti a
központi hely. Ha rendezni vagy írni van kedvük,
vállalkozásuk támogatásra számíthat, és ez nem
feltétlenül a főállású írók és rendezők rovására
történik. Arról van szó, hogy a gyakorlatban
érté-keljük át az író, a színész és a rendező
közötti együttműködés folyamatát, mégpedig
oly módon, hogy a rangsor élén a színész
hozzájárulása álljon."

Angliában a színészek mindig is szívesen
vágtak bele az írásba; nem egy vezető drámaíró,
például Whiting, Wesker, Pinter, Orton, Ayck-
bourn a színészek sorából emelkedett ki - s
ugyanez áll számos rendezőre is. De mindezek,
csaknem kivétel nélkül, előbb-utóbb kikötöttek
valamelyik szféránál ; igen ritkán fordult elő, hogy
mindhárom szakmát egyidejűleg űzzék, s az
eredmény akkor sem volt szívvidító. Nem egé-
szen értem, hogy a színészekhez intézett, írásra
buzdító felszólítás mennyiben „értékelné át" író,
színész és rendező együttműködési folyamatát.
E funkciók között sok-sok éve már szüntelen
kölcsönhatás áll fenn. Gyanítom, Branagh
igazából arra gondol: a színészeket írásra és
rendezésre kell buzdítani függetlenül attól, hogy
árulnak-e el tehetséget e diszciplínákban; ama
inga-tag feltevés alapján, miszerint az egyik
területen tanúsított tehetség mágikus módon
átvihető a másik területre is. No de ez
természetesen a dilettantizmus melegágya, és
az elmélet, épp Branagh esetében,
egyértelműen tévesnek bizonyult. (Saját
drámáját, a Közellenséget a londoni színházak
elég kevés lelkesedéssel fogadták, és eddig még
rendezőként se igen bizonyított. Színészi
tehetsége viszont vitathatatlan.)

„Megkérdeztem Anthony Hopkinst - írja Bra-
nagh -, nincs-e kedve megrendezni a Macbeth-
et, és ő azonnal igent mondott. Szenvedélyes
el-lenfele a rossz rendezőknek, és úgy érzi,
legfőbb ideje, hogy a színészek is esélyhez
jussanak. Felidézte a Nemzeti Színház
kivételesen balul sikerült Macbethjét, ahol
mindennel baj volt, még a jelmezekkel is." A
hagyományos szervezetek tekintélyes
rendezőivel kapcsolatos, hamu alatt parázsló
elégedetlenség általában táplálja a színész
hübriszét. Branagh így rögzíti a Judi Dench-csel
a társulatról folytatott beszélgetését:
„Beszélgettünk a színészek ama ösztönös meg-
győződéséről, hogy ők is képesek lennének arra,
amire a rendező, és egyetértettünk benne, hogy
a félelem mindig legyűri az ilyen ambíciókat...
Évszázadokon át, jóban-rosszban, mindig a szí-
nészt ismerték el a dráma legfőbb közvetítőjé-
nek; csak újabb időkben kerültünk veszedelme-
sen távol ettől az alapelvtől. A negyvenes évek
végén és az ötvenes évek elején kialakult s azóta
is uralkodó színháztípus kiváló eredményeket
hozott, de rövid pályafutásom során azt tapasz-
taltam, hogy egyik legfőbb hiányossága a szí-
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nész szerepének gyakori alulértékelése." Ter-
mészetesen arról az időszakról van szó, amely
kitermelte Olivier-t, Gielgudot, Richardsont,
Scofieldet, Guinnesst, Burtont, Quayle-t, Nevil-
le-t, Badelt, Ashcroftot és Tutint, akiket kevesen
minősítenének „alulértékelt színészeknek".

Branagh és a hasonló tapasztalatokkal ren-
delkező színészek lényegében a tompaagyú,
unalmas, de annál követelőzőbb angol rendezők
ellen tiltakoznak - és ez a fajta elég bőven te-
rem. De elég csak egyetlen gyümölcsöző mun-
kakapcsolat egy valóban rátermett rendezővel,
és a színész máris felismeri, miképpen transzfor-
málhatja saját ötleteit is egy másfajta alkotói
szellem által kibocsátott feszültség, és mikép-
pen sarjadhat egy termékeny talajba vetett és a
próbák alatt megfelelően gondozott magból
olyan vegetáció, amilyet semmilyen más módon
nem lehet előállítani.

A jog szerint őket megillető terep visszafogla-
lásáról és a rendezői kizsákmányolás kiküszö-
böléséről szőtt szimplifikáló színészi elképzelé-
sek óhatatlanul karöltve járnak a populista mű-
vészetről avagy - Branagh szavaival - „az élet
dimenzióit megnövelő populizmus"-ról - táplált
szimplifikáló elképzelésekkel. „Népszerű művé-
szetet akartunk csinálni - írja. - Nem sze

gényes, vékonypénzű vagy művészkedő, ha-
nem igazi népi művészetet, amely kitágítja a
gondolkodást és az érzékelést, és valóban szó-
rakoztat... Shakespeare-t akartam adni - de
hozzáférhető alakban."

A „hozzáférhetőség" és a populizmus nyomán
szinte óhatatlanul olcsó, túlegyszerűsített
eredmények teremnek, mert a klasszikusok
komplexitása minden redukáló okoskodásnak
ellenáll. Az eredményeket persze nem nehéz
előállítani, mivel a problémákkal ilyenkor nem
néznek szembe, hanem vagy lebecsülik vagy
egyszerűen észre sem veszik őket. Az elsőrangú
klasszikus előadásokat nem csupán az az óhaj
fűti, hogy az anyagot „hozzáférhetőbbé tegyék" a
tömegek számára, hanem az a törekvés is,
hogy az alkotóknak az anyaghoz fűződő szemé-
lyes viszonyát érzékeltessék. Ha az előadás nem
telítődik a személyes felismerések töltetével, ha
nem érződik benne a meggyőződés, hogy a
klasszikus színjátszáshoz hozzátartoznak a hi-
hetetlenül nehéz problémákra adott egyéni és ta-
lálékony válaszok, akkor Shakespeare felélesz-
tése élettelen lesz, ami ugye önellentmondás.

Edward Jewesbury (Gloster)
és Richard Briers (Lear)

Branagh 1990-ben Los Angelesben próbálta
ki elméleteit, amikor a Renaissance Company
bemutatta a Szentivánéji álmot és a Lear királyt.
Bár a plakáton Branagh szerepelt rendezőként,
sehol nem volt látható nyoma rendezői irányítás-
nak vagy koncepciónak - ami persze egybe-
cseng a meghirdetett dogmával. Maga a társulat
csupán anonim férfiak és kevéssé vonzó nők
rosszul összeválogatott elegyének mutatkozott,
akik úgy ugrándoztak végig a Szentivánéji ál-
mon, mintha életükben először botlottak volna
bele a remekműbe. A társulat egy csillag formájú
lyukakkal átfúrt kozmikus háttérfüggöny előtt és
egy rendkívül előnytelen, kör alakú játéktéren
bolondozva erőltetett elevenséggel és fegyel-
mezetlen fizikai mutatványokkal küzdött a kö-
zönség elismeréséért.

A kézművesek jelenetei, a maguk nyers, főleg
szöveghumorra alapozó módján, általában ha-
tásosak voltak, de a mű metafizikájából tündér-
meseklisékre épülő álköltői zagyvalék lett. Az
egymástól megkülönböztethetetlen, egyöntetű-
en rámenős és izgulékony szerelmesek úgy de-
monstrálták szövegüket, mintha süketnémák-
nak játszanának. Theseus és Hippolyta udvarát
semmi nem különböztette meg Oberon és Tita-
nia mélyvilági birodalmától. A shakespeare-i vic-
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Richard Briers
mint Zuboly

ceket jó előre rekedt röhécseléssel jelezték, és a
színészek a hasukat fogva poentírozták a
humort. A kézműveseket egy átlagos angol
amatőr társulat törzstagjairól mintázták; ez a
felfogás ugyan eléggé elcsépelt, de időnként
mulatságosnak bizonyult. Richard Briers, a
veleszületett adottságaihoz közeli szerepben,
kedvesen fontoskodó Zuboly volt, és nem
kevés csalafinta atelier-humort csiholt a
próbajelenetekből, kivált

pedig a Vackorral való vetélkedéséből. Ez utóbbi
szerepben Branagh mint nagyképű, okvetetlen-
kedő rendező, legjobb oldaláról mutatkozott.

Ezután azonban Richard Briers, olyan hüb-
risztől hajtva, amely az effajta népszerű bohózati
színésznél különösen elviselhetetlen, nekivá-
gott, hogy miniatürizált Lear királyként zsémbes
öreg potentátot állítson elénk, aki két, hozzá ha-
sonlóan házsártos és rosszindulatú leányt nem-
zett. Cordeliából hiányzott mindama méltóság és
arisztokratikus erő, amelynek révén megérthet-
nénk, miért nem hajlandó hajbókolni diktátori
hajlamú apja parancsai előtt. Briers tolmácsolá

sában Lear zuhanása nem a hierarchikus síkról a
földi síkra vezet, hanem a földszintről az alagsor-
ba. Könyörtelenül fordult visszájára a rokon-
szenv, melyet a figura általában gerjeszt: való-
sággal fellelkesedtünk, amikor bőrig ázott a vi-
harban, és forrón imádkoztunk, bárcsak elvinné
a kétoldali tüdőgyulladás.

Az antirendező végül kegyeskedett egy ren-
dezői ötlethez folyamodni, s így lett az est coup

de théâtre-ja egy kör alakban lezúduló igazi zá-
por, amely - mint mindig, amikor a valóság beto-
lakszik az illúzióba - csak kiemelte az egész elő-
adás hajmeresztő műviségét.

Branagh, akinek nyersen kalapált s alakváltó
hajlamú színészi személyisége tökéletes Ed-
mundot teremhetett volna, téves módon Edgart
osztotta magára - nem is tudott mást kezdeni a
szereppel, mint hogy külsőségesen megjelení-
tette szegény Tamás hagyományos bohóckodá-
sát. Egyetlen percre sem lehetett elhinni sem
Gloster iránti fiúi érzelmeit, sem azt, hogy (a sötét
kalózkapitánynak játszott) Edmund miért tudja
az ujja köré csavarni. Emma Thompson Bolond-
ját szellemesen maszkírozták púpos, szögletes
varangyos békának - ám Learrel egyetlen percig
sem volt kontaktusban. A szerepfelfogás a
színésznő mesterkélt fantáziájának keresett ter-
méke volt, amelyet aztán önkényesen összefér-
celt néhány találós kérdéssel és bölcselkedő da-
locskával. Ha rendező is lett volna kéznél, rögtön
felvilágosíthatta volna, hogy ha a Bolond elsza-
kad gazdájától, ez olyan hiba, amelyért semmi-
féle szellemes jellemábrázolás nem kárpótolhat.

Intellektuális szerkezet híján a vihar megma-
radt meteorológiai eseménynek, s amikor Lear
perbe fogja leányait a barlangban, csupán egy
őrült háborgott minden filozófiai felhang nélkül.
Mindent, ami csak a színészeknek eszébe jutott,
gyengéden beleépítettek az előadásba, de saj-
nos kollektív tudatukat, a jelek szerint, csak köz-
helyek és klisék népesítik be. Sem Branagh-nak,
sem Briers-nek nem volt más közölnivalója a Le-
ar királyról, mint az, hogy ez egy nagyszerű da-
rab, amelyet azonban könnyen megnyomoríthat a
színészek tetszelgő önelégültsége. Így a darab
végül arról szólt, miképp próbál a művészi alkal-
matlanság megbirkózni egy remekművel, amely
szüntelen kisiklik előle; s az emberben az a be-
nyomás maradt, hogy itt egy részben meglehe-
tős, részben közepes tehetségekből álló csapa-
tot buzdítottak legfeltűnőbb gyengeségeik nyil-
vános kiélésére, holott érzékeny és figyelmes kí-
vülálló szellem irányításával valami érdemlege-
set is előállíthattak volna.

A Plays and Players 1991. februári számában megjelent szemelvény az
amerikai (de Angliában is sűrűn tevékenykedő) rendező, kritikus és
esztéta Recyciing Shakespeare című, nyomdában lévő monográfiájából
való. A szemelvény érdekességét növeli, hogy az elemzett két elő-adás
1990 tavaszán Budapesten is megfordult. Lapunk 1990. júliusi száma
közölt róluk kritikát, egyébként hasonló konklúzióval.

Fordította: Szántó Judit


