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A Burian színház színpadi kísérletei és stílusa a modern európai színjátszás terén
Piscator kísérlete mellett a legjelentõsebb színházforradalmi eredmény. Nem véletlen,
hogy a német összeomlás után a berlini haladó színjátszás Prágában lel otthont. A felté-
teleket ehhez a cseh demokráciában kialakult haladó öntudat szabta ki.

E. F. Burian – ugyanúgy, mint Piscator – a hagyományos színházi felfogás alapjainak
a tagadásából indult el. Tagadja, hogy a színpadra vitt mû szent és sérthetetlen. Tagadja,
hogy a színház alapja üzleti. Tagadja a sztárrendszert. Burian is, mint Piscator, lebontja 
a színpad, a színész és közönség közt meredõ láthatatlan falat. A színház egyforma arány-
ban befolyásol és tanít, mint amennyire politika és mûvészet. Céljaira mindent felhasz-
nálhat: koreográfiát, filmet, hangkórust, zenét. Burian maga színházát avantgardista szín-
háznak nevezi. A „mûvészet” az avantgardizmusban Buriannál új értelmet nyer. Szerin-
te a hagyományos kultúra irányítói az általuk kiszolgált politikai irányok célzatának meg-
felelõen mûvészet helyett már csak „szatócsárut” adnak, s az igazi mûvészet, az igazi kul-
túra ellenük szól. Ezért az avantgardizmus a haladó politikai szemléletek s a mûvészet és
kultúra összefogása. A német dadaisták sorából kivált s a szocializmusig elérkezett mû-
vészeti újítók a polgári formákat vették célba és közben elvétették a lényeget. Burian, aki
a szocialista élettartásból indul ki, a lényeget, a mûvészetet teszi magáévá. Nem tagadja
a „régi mûvészetet”, hogy „új mûvészetet” igazolhasson, hanem úgy véli, hogy minden,
ami valóban mûvészi, az a haladást szolgálja, ezért tehát meg kell védeni. Megállapítja,
hogy a színház, mert a társadalmon belül hat, azzal a társadalmi réteggel tartozik kötele-
zettséget vállalni, amely kétségtelenül a haladás irányában nyilatkozik meg. A mûvészet-
nek nem a haladásért való kiszolgáltatását elveti. „A modern ember – mondja – szolgál,
de nem kiszolgál.”

Az avantgardista színház elsõ és fõ parancsa szerinte: hûség a valósághoz. Csak a va-
lóság teremt kapcsolatot színpad és nézõ között. A valóság szolgálata egyben tisztogatás
is: a hazugság eltávolítása. Ez a munka már a színház elemeinél megkezdõdik. Ki kell
dobni a hazug színeket nyújtó festékestégelyeket, a hazug környezetet ábrázoló ku-
lisszákat, a hazug világot mutató színházgyári kellékeket. Az uj Színház témái az embe-
ri és a társadalmi, az egyéni és a közösségi élet konfliktusai. […]

Burian rendezési eszközei: fény, zene, mozgás, szín, vetítés, film. Különösen jelentõs
a zene szerepe, amely nem „kíséri” a darab cselekményét, hanem a cselekmény ütemét
határozza meg. A színpadon elhangzó szó sem tisztán a fogalmak továbbítását szolgálja,
hanem zenei a kiértékelése s elsõsorban a „voice band”-ben, a hangkórusban nyer jelen-
tõséget. A hangkórus recititivói – a zenével együtt – egészen újszerû hatásokat keltenek:
állandó fûtöttségben tartják a játék akusztikáját. A cselekmény vonalát, hullámzását, 
a játék vizuális megjelenését ritmikus mozgás fûzi össze. A keret, a színpad – kép, mely
akárcsak Meyerholdnál, nem naturalista környezetábrázolás, hanem realista helyzetjel-
lemzés. A színpadi teret színek töltik be, a színek jellemeznek. Az elõbb említett
Kicspera-darabban például három özvegy lép fel: a fiatal, kikapós arca majdnem karmin
pírban ég, az irigy, idõsebb özvegyé zöldessárga, az ájtatosé mészfehér. Ruhájuk, fejken-
dõjük, harisnyájuk, cipõjük, kesztyûjük fekete. A színek, ahol az szükséges, szimfóniá-
vá nõnek, aminek ritmusát a fényhatások adják. […]

(1937. 7–8.)
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