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irányt - vagyis tudja, hogy Szamarkand előtte
van, nem pedig valahol a háta mögött. A rendezőt eleve annak a meggyőződésnek kell vezérelnie, hogy intuíciójával és szakmai tudásával
az ő dolga kijelölni a közös irányt. Utána aztán
lekanyarodhatunk jobbra vagy balra - a végső
úticél akkor is változatlan marad.
A rendezőnek fel kell ismernie, hogy a szöveg
és a szerep elmélyült feltárására nincs jobb
eszköz a színésznél. Elképesztő élmény
hallgatni, amint színészek, akik soha nem foglalkoztak pszichoanalízissel, olyan nyelven elemeznek valamilyen modern drámát, amely
megegyezik a legrangosabb pszichoanalitikusok
kifejezésmódjával. Ez annak a mélységesen
intelligens intuitív folyamatnak az eredménye,
amely szervesen hozzátartozik a színészet
természetéhez. És ha egy csapaton belül
léteznek efféle rendkívüli teremtmények, magára
vessen a rendező, ha nem vesz róluk tudomást"
Brook valaha sokat írt az üres térről - ma
kedvenc kifejezése a szabad tér, amely szerinte
nélkülözhetetlen a huszadik század sajátos
stílusában fogant művek előadásához. „Valaha
kitaláltam a halott színház meghatározását, de
éppígy létezhetnek halott színházépületek is,
amelyek az embert beszorítják egy bizonyos
skatulyába, és kiherélik képzelőerejét. A régi
divatú épületek nem a legmegfelelőbbek a modern színjátszáshoz, de éppily alkalmatlanok a
tudatos szándékkal emelt új házak. A szabad
térnek viszont megvan a maga sajátos arculata,
mégsem határoz meg kényszerítő erővel
valamilyen színházi formát. Ez a tér meleg,
emberarcú, és semmilyen módon nem szorítja
bilincsbe a fantáziát."
Szokásos távlatos szemléletével Brook most
újabb gondolati ösvényre tér: elmondja, hogy a
szabad tér igénye párhuzamos azzal a
jellegzetesen modern nyugtalansággal, változékonysággal, amely aláásta a stabil értékeket,
és az átmeneti formák kultuszához vezetett.
„Azoktól, akik például a tizennyolcadik
században megépítették a velencei La Fenicét,
már abban is különbözünk, hogy ők, ha nem
tudták is, merre mennek, azt legalább tudták, hol
vannak. Az, hogy mi itt a huszadik század végén
se ezt, se azt nem tudjuk, talán jót tesz a
színháznak, hiszen a színház a múlékonyság, az
ideiglenesség művészete; olyan művészet,
amely, mint az újság, folyamatosan megszünteti
önmagát. Ezért a színháznak előnyös, ha ilyen
félig átmeneti formák között létezik. Én
legalábbis otthonosabban érzem magam a
múlandó dolgok világában."
Plays and Players, 1990. december
Fordította: Szántó Judit

TITÁNOK DUETTJE
PETER BROOK ÉS PETER STEIN NYILATKOZIK
A két nagy rendező a Braunschweigben és
Wolfenbüttelben 1990 novemberében megrendezett, „Színházi formák 1990" elnevezésű
fesztiválon, a wolfenbütteli könyvtárban
találkozott, hogy közösen válaszoljanak Ivan
Nagel kérdéseire. Szavaikat Gert Gliewe jegyezte le.
A fesztiválon látható volt mind Brook A
vihar-, mind Stein (római) Titus Andronicusrendezése.
Peter Stein: Ön mint angol olyan szerencsés,
hogy az eredeti nyelvet használhatja. Fordítás
közben a mű nyolcvanöt százaléka veszendőbe
megy. Számomra pedig minden színházi tevékenységnek a szöveg az alapja.
Peter Brook: Shakespeare minden más drámaírónál jobban értett hozzá, hogy a valóság
rengeteg ellentmondásos aspektusát rögzítse
látomásként; az életet ragadta meg, a maga
nyílt és rejtett megjelenési formáiban. A rendezőnek arra kell törekednie, hogy ezeket a realitásokat 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 lehet az életről. Ezt hívtuk régebben „szőnyegjátéknak"; a szőnyeg bárhol kigöngyölíthető, bárhol lehet rajta játszani. Ez a totális szabadság:
nincs sem kijárat, sem bejárat. Mondhatjuk azt,
hogy most a tengeren vagy az erdőben vagyunk, és máris ott vagyunk a tengeren vagy az
erdőben. A színdaraboknak nem a logika törvényeit kell követniök, hanem szabadon kell mozogniok a külvilág és a belső világ között. A
történelmi háttér nem izgat. Legföljebb ha három könyvet olvastam el Shakespeare-ről.
Stein: Nálam ez másképpen van. Érzem,
hogy Shakespeare világával hiányos a kontaktusom, tehát képzeletemben is hézag támad,
ezért a lehető legalaposabban kell tájékozódnom. Ez mindig azzal kezdődik, hogy elolvasom
a szöveget eredetiben, s aztán igyekszem
megfelelő fordítást keresni; igaz, a SchlegelTieck-féle verzió formai struktúráját szívesen
veszem át. Sok minden azonban változtatásra,
magyarázatra szorul. Az Ahogy tetsziknek például 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 ilyesmiből irodalmi színház sülne ki. Erről az a
szörnyűséges egyetemi befolyás tehet. A pokolba 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. Minden színdarabot a színészekkel közösen kell felfedezni, különben csak papír marad.
Stein: Én nem vagyok ilyen ellenséges Oxforddal és Cambridge-dzsel; mint rendező nagyon 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 érdekelnek, de attól, hogy ismerem Shakespeare
társadalmi hátterét, még nem mennek könnyebben a próbák. Jean-Marie Straub csinált ebbe a
kontextusba ágyazva egy nagyon szép Bach-filmet, 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 hallom, 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. Shakespeare 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.
Theater heute, 1991. január
Fordította: Sz. J.

