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„A szabad tér"

Az új színpadi nyelv keresése
Peter Brook rendezői törekvéseiben

„Az életben a »ha« fikció, a színház-
ban a »ha« kísérlet. Az életben a »ha«
kibúvót jelent, a színházban a »ha« az
igazság. Amikor a színházban el tudják
érni velünk, hogy higgyünk ebben az
igazságban, akkor a színház és az élet
eggyé válik. Ez magasrendű cél. Ez
kemény munkát kíván.

játszani - sok munkát követel. De
amikor a munkát játéknak érezzük, az
nem munka többé. Hanem játék."

Az Old Vic Színház nézőterén az előadás kez-
dete előtt az oszlopoknál és az erkélyen is sötét
pulóveres, javarészt fiatal színésznők és színé-
szek állnak, bemelegítő, lazító mozgásokat, be-
szédgyakorlatokat végeznek. Adott jelre, amelyet
egyikük ad, vagy kívülről meghallanak, mind
mozgásirányt változtatnak.

Jó tíz perc telik így el, majd az aranyozott

fémlemezekkel borított színpad fényt kap, a
nézőtér elsötétedik. John Gielgud, Irene Worth és
Colin Blakely jönnek be a színpadra néhány kó-
rustaggal, és elhelyezkednek a színpad két szélén
elhelyezett padokon. Megkezdődik Seneca Oedi-
pus című tragédiájának előadása az Angol Nem-
zeti Színházban Peter Brook rendezésében. A
Peter Brokk tervezte díszlet érdekes konstrkció; a
ferde fémlemezes emelvény közepén is forgó,
ugyancsak fémlemezekkel határolva, ezek fel- és
lehajthatók. Később ez Oedipus börtöneként
szolgál, majd Kreon számára ebből lesi a
trónemelvény.

A monológok és dialógusok beállítása puritán,
oratorikus jellegű. A kórus mozgatása éppen
ellenkezőleg, vibrálóan eleven, sokkírozó hatású.
Maguk a színészek zenélnek, ütemeket vernek,
dobognak, ősi primitív hangokat hallat-nak,
furcsa, barbár, rituális atmoszférát teremtenek.

A nyers szöveg, amelyet az angol kritika
„idomtalannak" ítélt, Szophoklész művéhez nem
is hasonlíthatónak, szabadon kezelhető alapanyag
Brook és szinészei kezében az ősmítosz, a rítus
felidézésének kísérletéhez. A régi szertartásokat
feltámasztani akaró új gesztikus és vokális
kifejező nyelv megteremtéséhez.

Új? Európai színpadokon mindenesetre eléggé
ritka élmény tanúi lehetünk. Leginkább a nagy
japán filmek világát idézi fel számomra az
előadás néhány jelenete. Például Irene Worth
(Iocaste) haláltusája a Rashomon és a Harakir
kegyetlen, szupernaturalista végletességére
emlékeztet.

Az előadás vége, a Szertartás - felzaklató,
„elidegenítő", figyelmeztető szakasza a játéknak.
Nem a magyar sajtóban is sokat emlegetett phal-
los aranyborjúszerű körülhordozása hangsúlyos
csupán ebben, hanem a néző bevonásárak
szándéka, azonosítása a szertartás többi
résztvevőjével. Az egész színház hatalmas
karnevállá válik a nézőtérre bevonuló jazz-band
zenéjének hangjaira. Illetve válna, ha a
hagyományos szín-pad és nézőtér nem jelentene
legyőzhetetlen építészeti gátat.

A főszereplők meg sem hajolnak, csupán a
kórus tagjai, a felvonulók térnek vissza ottho-
nukba, a színpadra.

A hagyományos előadásvég elhagyása éppúgy
jellemző Brook rendezői szándékára, mint a
bevezető gyakorlatok.

Stúdió az indóházban

A Chalk Farm London külső kerületének
számít, itt van a Round House, ahol a Jean-Louis



Barrault és Peter Brook alapította nemzetközi
színészstúdió 1968 nyarán munkáját végezte. A
Round House maga egy több mint száz éves
kiszuperált indóház, állítólag a világ egyik első
ilyen épülete. Jelenleg is érdekes kísérletek szín-
helye, legutóbb Tony Richardson ott rendezte meg
Hamletjét.

A hatalmas, kör alakú, inkább sportcsarnok-nak
ható, fűrészporral beszórt padlójú térben,
acélvázas szerkezeteken ülnek a zártkörű elő-
adás nézői. (Csupán három ízben engedtek be
nézőket a stúdióba.) Aki az acélvázakon nem ta-
lál helyet, egylábú székek és hordozható lócák
között választhat. (Maga Brook is egy ilyen szé-
ken „egyensúlyoz" egész este.) Minden ülő-
alkalmatosság mozdítható és mozdítani is kell
őket. A néző vagy önszántából maga emeli ar-
rébb székét vagy padját, mert a játék váltakozva
folyik a „szabad tér" különböző helyein, vagy a
szereplők maguk tolják ide-oda a vázas szer-
kezeteket.

A bevezető gyakorlatok eszmeileg hasonlítanak
az Oedipus-beliekhez. De itt még inkább a
koncentráció megteremtésén, a kapcsolatfelvé-
telen van a hangsúly. Az előbb egyenként gya-
korlatozók fokozatosan teremtenek kapcsolatot a
közelükben állókkal, és fokozatosan átveszik
egymás ritmusát, mozgásrendjét és szándékát.
Meglepő harmónia született több ilyen megfi-
gyelhető kapcsolatban.

Az előadás témája: asszociációs gyakorlatok
Shakespeare Viharjának motívumaira. Például
szöveg nélküli gyakorlat-egységeket láthatunk, a
Mester és a Szolga (Prospero és Caliban) viszo-
nyának, Caliban megszületésének (Stycorax szü-
lése), az elvadult szigeti életnek, a szerelmesek
kibontakozó kapcsolatának és Caliban lázadásá-
nak témáira. Ez utóbbi volt a gyakorlatrendszer
csúcspontja. A nézők bevonása is ekkor vált ak-
tuálissá -az ezután kialakuló eksztatikus „szigeti
népünnepély" furcsa zenei hangorkánjában pedig
a nézők valóban közvetlen részeseivé váltak a
rítusnak. (Brook szerint az igazi az lenne, ha a
nézők feladnák civil énjüket és együtt ünnepel-
nének a szereplőkkel.) Ebben a szertartásban nem
volt érezhető semmiféle „rossz erő", a
gyakorlatok egyes periódusaiban a barbár tulaj-
donságokat kifejező színészek is spontán gyerek-
örömmel táncoltak, szándékuk szerint transzpo-
náltan felidézve a régi görög tragédiaelőadásokat
követő ünnepeket.

A stúdió a francia nyári politikai események
miatt települt át Párizsból Londonba. Összetétele
igen érdekes: ismert és ismeretlen színészekből
áll, például köztük láttam a filmjeiből

is ismert Philipe Aront, André Barsacq párizsi
Félkegyelmű-előadásának címszereplőjét, a
stratfordi társulat néhány tagját. A legérdekesebb
résztvevő: Ariel „megszemélyesítője", egy ja-pán
fiú volt. Szigorú, fegyelmezett, kemény rí-
tusmester, ökonomikus vezetője az egész szug-
gesztív gyakorlat-építménynek, amelynek célja az
adott téma asszociációinak segítségével kon-
centrációteremtés, a szereplők énjének teljes fel-
adása a közös játékba belefelejtkezésen keresztül, a
rögtönzőkedv merész csapongásaival a képze-
lőerő fokozása, és ugyanakkor mindvégig a fő-
téma-váz szigorú betartása.

Az Oedipus- és a Vihar-rögtönzések előadását
éppolyan hiba lenne a befejező rituálé alapján
értékelni, mint Peter Brook rendezői törekvéseit e
két előadás vagy a Budapesten is látott nagy-
hatású Lear király alapján.

Néhány hazai újság kissé szenzációt keresve
számolt be az Oedipus előadásáról, sok téves
képzetet keltve az extrém részletek feltűnő ki-
emelésével. Nem írtak - mert a külföldi lapok sem
írtak - az előadás egészének összefüggései-ről és
céljairól.

Brook ma már közvetlen rendezői munkássá-
gának területén, Anglián és Franciaországon
kívül nemzetközileg a legelismertebb rendező-
egyéniségek egyike. A Lear király előadása óta
munkája hazai szakmai körökben és a sajtóban is
gyakran az érdeklődés és viták fókuszában áll.
Ezért érezzük érdemesnek művészi elképzelései-
nek és gyakorlatának pontosabb megismerését.

Gyakorlati színházelmélet

1968-ban jelent meg Brook első tanulmány-
kötete. A szabad tér (The Empty Space) címmel
rendezői ars poeticájáról vall szenvedélyes, po-
lemizáló, lírai szavakban. Nem elméleti, nagyon
is gyakorlati írás ez. S ezt azért hangsúlyozom,
mert a gazdag színházi szakirodalomban is igazán
ritka az ilyen. Sok jelentős művész mondta és
mondja el tapasztalatait a mai és tegnapi
irányzatokkal való kapcsolatáról, de kevesen
tudnak a tapasztalatok és élmények olyan erejével
hatni, mint Brook.

Brook könyve 1968 Angliájának, a társadalmat
feszítő nemzetközi és belső politikai ellent-
mondásoknak és színházművészeti problémák-
nak, a rendező útkeresésének a kifejezése. A ma
és a most nagyon hangsúlyos Brook könyvében,
az időpont amikor könyvét írja: 1968!

Shakespeare - a könyv egyik főszereplője.
Brook gondolatmenetében, érvelésében, példái-
ban vissza-visszatér hozzá. » Így tehát a XX.
század második felében, itt Angliában, ahol e



sorokat írom, szembe kell néznünk azzal a furcsa
ténnyel, hogy még mindig Shakespeare a
mintánk... A Shakespeare-művek előadásában
mindig az a feladatunk, hogy megtaláljuk, mi-
ként tegyük modernné a drámákat, mert a kö-
zönség csak így tud közvetlen kapcsolatot te-
remteni a művek eszméjével, hiszen a hagyo-
mány tünékeny valami... Hol találhatjuk meg az
Erzsébet-kori értékek mai megfelelőit, érdek-
lődési körben, asszociációkban? Milyen formá-
ban kelhet életre ez a gazdag színház?"

A könyv végig erre a kérdésre keres és ad fe-
leletet.

Brook elemzését négy fejezetre tagolja: A Ha-

lott színház, A Szent színház, A Durva színház és
A Mai színház. Természetesen mondandóját nem
választja szét mereven a maga alkotta rend-
szerezés kevéért, a témák átnyúlnak az egymást
követő fejezetekbe, az új főtéma fényében más és
más megvilágítást kapnak.

„Gyakran ez a négy színház a valóságban egy-
más mellett található, a londoni West Enden
vagy a New York-i Times Square-en. Néha száz
mérföldnyi távolságban találhatók: a Szent
Varsóban, a Durva Prágában és gyakran mint
metafora jelentkeznek egy színházi estén, gyak-
ran egy felvonáson belül kettő is keveredik,
gyakran egy színpadi pillanatban találkozik mind a
négy."
A halott színház

A Halott színház nem csupán a közönséges
komédiában vagy a rossz musicalben őrzi had-
állásait; éppolyan bilincsben tarthatja a nagy-
operát - amelyet Brook az abszurdumig vitt
halott műfajnak tart -, a tragédiát, Moliére- és
Brecht-előadásokat és leginkább a Shakespeare-
interpretációkat. Darabjait láthatjuk jó színészek
előadásában, látszólag minden szép, a szín-
padról muzsika árad, szépek a kosztümök, aho-
gyan ez a legjobb klasszikus színházakban szo-
kásos. És mégis titokban kínzóan unalmasnak
érezzük az egészet, és szívünk mélyén Shakes-
peare-t, a színházat és még önmagunkat is vá-
doljuk ezért."

A Halott színház megjelenési formáira Brook
bőven ad példákat. A francia klasszicista szín-
házat éppúgy tagadja, mint a nagy stílust csak
formájában, „félszívvel" megújító szürke, üres
álrealizmust.

Azokon az előadásokon, ahol a művek holt be-
tűjét szolgálják vakon, invenciótlanul, a Halott
színház hódít. A „zenei, a költői, az életnél
magasztosabb, a nemes. a hősi. a romantikus" stí-

luseszmény követeléseit egyként reménytelen-
nek tartja.

A halott hagyományt őrzőket keményen bírál-
ja minden sorában: „Az élő színházban minden
nap úgy közeledünk a tegnap felfedezéseihez,
hogy készek vagyunk azt hinni - a mű igazsága
újra csak megszökött előlünk... A Halott szín-ház
alapállása a klasszikus műveknél pedig az, hogy
valaki, valahol megtalálta már és meghatározta,
hogyan is kell a művet tolmácsolni."

Közönség és színház

A visszatérő témák közül számunkra is külö-
nösen érdekesek Brook gondolatai a közönség és
színház kapcsolatáról. Az élő, inspiráló néző-tér-
színpad kapcsolatra egyik példája ismerős: „...a
legjobb előadások Budapest és Moszkva között
születtek. Izgalmas volt látni, hogy csekély angol
nyelvtudású nézők mennyire inspirálni tudták a
színészeket. . . Az eredmény: a leghomályosabb
szövegösszefüggésekre fény derült, kivételes
értelmi tisztasággal szólaltak meg, az angol nyelv
különös szépségével..."

(A Lear-vendégjáték körútján)

Sztanyiszlavszkij hatása

Sztanyiszlavszkij és hatása e fejezet egyik ré-
szének tárgya. A maga idejében megújító és ih-
lető New York-i Actors Studio (Színész Stúdió)
az 5o-es években Sztanyiszlavszkij rendszerét
alkalmazta. „A Színész Stúdióban a » Módszer «
alapján játszó színész elvetette a kliséken alapuló
életmegjátszást, és önmagában kereste a mélyebb
realitást. A megtalált élményen keresztül élte át
szerepét, elmélyült naturalista alakítást adva. A
realizmus sok értelmű szó, de ebben az esetben a
valóság egy szeletét jelentette, amely a színész és
közvetlen környezetének problémáit fejezte csak
ki, és találkozott az akkori évek irodalmi
törekvéseivel, Miller, Williams, Inge műveivel."
Brook Sztanyiszlavszkij módszerét is korhoz
kötöttnek érzi, és kora orosz irodalmának adekvát
kifejezésének tartja. Ezért tulajdonít nagyon nagy
jelentőséget Meyerhold kísérletének, aki a
realizmus más elemeit hangsúlyozta. Amerikában
is megérett az idő Meyerhold művészi útjának
követésére, mert: a naturalista ábrázolás nem
felel meg a mai kornak és a Shakespeare-drámák
színrevitelének.

Az amerikai Színész Stúdió bírálatában és
Meyerhold értékelésében nemcsak mi érthetünk
egyet Brookkal, jelentős külföldi művészek ma
gyakran még hevesebben kritizálják Lee Strass-
berg iskolájának megmerevedését. De Sztanyisz-
lavszkij életművére is kiterjeszteni, általánosítani



ezt a kritikát - tévedés. Egyes tanítványainak
dogmatizáló, sematizmust eredményező tévedései
nem vethetnek árnyat Sztanyiszlavszkij mű-vészi
törekvéseire. Éppen írásos műveinek mos-tanában
megismerhető, eddig ki nem adott részei is
bizonyítják Sztanyiszlavszkij életművé-nek
mindig újat kereső, inspiráló elevenségét.
Közismert, hogy mindenkor maga Sztanyisz-
lavszkij hadakozott legjobban életműve kanoni-
zálása ellen. Nemrég a csorbítatlan magyar kia-
dásban megjelent életrajzából is látható, mennyi
gazdag, kutató, friss energia feszítette mű-
vészetét. (Nagyon időszerű lenne előkészíteni
Sztanyiszlavszkij műveinek új kiadását, különö-
sen pedig méltó, új fordításban kiadni az Átélés
és Az alakítás művészete c. munkáit.)

A mai angol dráma

A jelenkori angol drámairodalomról különösen
kemény szavakkal szól Brook, bírálja kicsi-nyes
belterjességét. Az írókat is felelőssé teszi az 1956
utáni évek nagyszerű társadalom- és poli-
tikacentrikus színházművészeti kezdeményezé-
seinek megtorpanásáért. Véleménye szerint ennek
oka, hogy az írók és a színházak kapcsolata rossz.
„Nem tudjuk, hogyan dolgozott Aiszkhülosz és
Shakespeare. De azt tudjuk, hogy az ott-honi
magányában papírjai között alkotó író és a
színészek, a színpad világa között ma egyre ide-
gesítőbben nem kielégítő a kapcsolat. A legjobb
angol írók a színházban születtek. Wesker, Arden,
Osborne, Pinter éppen úgy voltak színészek,
rendezők, mint írók... a mai írók megbuknak a
mai kor követelményei előtt. Természetesen
vannak nagyszerű kivételek."

Brook azonban véleményem szerint egy tény
megemlítésével adós marad, mely lehet, hogy
Angliában közismert, de nálunk nem az. A je-
lentős angol drámaírók művei mind egy alkotó
színházi organizmus inspiráló, energikus ösztön-
zésének eredményei is voltak. A Royal Court
Theatre-ben az English Stage Company (Angol
Színpadi Társaság) vezetője, George Devine, a
nemrég elhunyt kiemelkedő angol rendező és
igazgató szervezte színháza köré 1956 tájékán a
fiatal kezdő drámaírók egy csoportját. Ez a kez-
deményezés nemigen látható a mai angol szín-
házi életben. Nálunk sem.

Brook azonban nemcsak ostorozza a korunk
aktuális társadalmi problémáit nem ábrázoló
drámairodalmat. Hogy ne kelljen csupán „...régi
darabok felújításából és nekünk keveset mondó új
művek bemutatásából élni...", a színészek egy
csoportjával és írók bevonásával maga inspirál és
alkot drámai szövegeket. Így szüle-

tett meg a Shakespeare Társulat alkotóműhe-
lyében a US - a sokat vitatott dokumentumdráma
a vietnami háborúról és az angol fiatalok re-
agálásáról, szerepéről. Ennek különösen a máso-
dik része felzaklató élmény volt - még a mű ol-
vasójának is. Társadalmi cselekvésre felhívó tett.

„Stabil és harmonikus társadalmakban olyan
utakat és helyzeteket kell ábrázolni, amelyek ki-
fejezik a harmóniát a színházban is. Az ilyen
színházak egyesítik a szereplőket és a közönséget
egy összehangzó *igen« kimondására. De egy
zűrzavaros, kaotikus világnak gyakran kell
választania kétfajta színház között; az egyik ha-
mis »igent» kínál, a másik erőteljesen provokál, a
közönséget megosztó hangos *nemen« mond."

Ilyen *nem« volt a US és a Marat/Sade elő-adása
vagy Brook párizsi Helytartó-rendezése is.

„Anarchista tézisek"

Az említett művek és irányzatok a politizáló
művészt képviselik. Vitákban védi elképzeléseit,
szándékát. Sokszor a mindenáron tagadást érzi
egyedül előrevivő útnak, de művészi alkotásai
szerencsésen teszik produktívvá elkeseredett,
kemény, „anarchista téziseit" is. (Néhány éve
ilyen tézisekben vitázott Arnold Weskerrel.)

„Soha nem szeretnék cenzornak tűnni, elron-
tani mások mulatságát. Elismerem a repertoár-
színház-rendszer értékeit is és minden olyan
irányzatot, amely a világ bármely táján színvo-
nalasan keresi útját. Tiszteletben tartom a másik
élvezetét és különösen mindenkinek a »rögeszmé-
jét«. Én a színházba a magam érzéki és ki nem
elemezhető okaiból jöttem. A szórakoztatás re-
mek dolog. De mindig felteszem a kérdést az
engem faggatóknak, vajon ők mit is értenek
színházon, mit várnak, mit akarnak a színháztól."

,,...Mexikóban mielőtt a kereket feltalálták,
rabszolgák tömege cipelte az óriási köveket a
dzsungelen át és fel a hegyekbe, mialatt gyere-
keik játékaikat kis görgőkön húzták. A rabszol-
gák készítették a játékokat, de évszázadokon át
nem eszméltek rá az összefüggésre."

„Nincs is abban semmi rossz, ha jó színészek
játszanak rossz komédiákban vagy másod-rendű
musicalekben is, vagy ha a közönség közömbös
klasszikusoknak tapsol. . . De vajon észrevették-e
már, hogy mi van a zsinegen húzott játékszer
alatt? Egy kerék."

A Szent színház

Brook alapvető szándékai érintkeznek a leg-
több mai színházi stílussal. Ismeri azokat, ta-



gadja, vagy polemizál velük - és legfőképpen
ezek a stílusok inspirálják őt.

A Szent színház vagy a L á t h a t óv á tett l á th a -

t a t la n színház felfogásában megjelenítheti a Lát-
hatatlant, és mélyen megragadja gondolatainkat.
A Szent színház menekülést jelent, az egy-szerű
ember menekülését a nehéz napokból és a
nehézségeket, a kegyetlenséget ábrázoló szín-
házból. Az idealizmus utolsó fóruma ez, a fel-
emelkedés az élet valóságából. Brook szerint ez a
menekülés nagyon megfelelő formában valósult
meg a II. világháború idején a romantikus
színházban, a színek, a hangok, a zene és a moz-
gás költészetében, amelyhez a nézők felüdülésért
fordultak. Így volt ez a II. világháború után is.
Híres példákat sorol: Jouvet és Christian Bérard
színházát, J. L. Barrault és John Gielgud híres
előadásait, Olivier korai produkcióit.

Brook sok tekintetben magát is a Szent szín-ház
hívének vallja, aki azokat a láthatatlan ese-
ményeket akarja művészetével megfogalmazni,
amelyek mai életünket irányítják. „Ma a kétkedő,
kellemetlenségeket okozó, problémákat fel-vető,
felrázó színház igazabbnak tűnik, mint a nemes
eszméket valló."

A szertartást ma felidézni a színházban - ez
Brook már leírt kísérleteinek célja. „De hol ke-
ressük a forrást? Hiába építették fel a gyönyörű
Coventry székesegyházat, az igazi szertartást nem
tudják felidézni. Ma éppenúgy, mint tegnap,
igényeljük az igazi rituálét, de az igazi színházi
élményt teremtő, életünk tapasztalataira épülő
szertartáshoz formákra van szükségünk."

Milyen források lehetségesek Brook szerint? A
pop-muzsika, az emlékezetes katartikus szín-házi
esték, mint Peter Hall Rózsák háborúja-ciklusa
vagy a Jerome Robbins-féle West Side Story,
amely a városi kegyetlenség rituáléja volt. Vagy a
mai polgári társadalom sivárságából,
depressziójából való menekülés, a klasszikus zene
meghittsége és a jazz eksztázisa vagy az olyan
zsákutcák, mint a kábítószerek mámora.

A Szent színház mai megteremtéséhez a meg-
levő drámai szövegek nem adnak elég segítséget.
Még a század legnagyobb hatású drámaírói ese-
tében is (például Brecht) a művek igazi meggyő-
ző ereje elválaszthatatlan az író saját rendezésé-
nek ábrázolóerejétől.

Artaud és a kegyetlenség színháza

Most jelenik meg Antonin Artaud - Brook
egyik szellemi forrása - a könyv lapjain. Brook
számára Artaud a színház és a dráma zárt for-
marendszere elleni lázadást jelenti. „Van-e másik
nyelv, éppolyan szigorú rendszerű, mint az

író és a szavak nyelve? Van-e a cselekvéseknek
nyelve? Nyelve a hangoknak, a szavaknak mint a
mozgások részének, nyelve a hazugság, a pa-
ródia, a semmiségek szavainak, az ellentmondá-
sok, a sokkolás és a kiáltás szavainak?"

E kérdésekre keresett a gyakorlatban feleletet
Brook a Shakespeare Társulatban. Megrendezte
Charles Marowitz-cal a Kegyetlenség szín-
házának évadát. (Igen jellemző, hogy Marowitz,
az amerikai származású, Londonban élő esztéta
és rendező azóta különböző alapítványi
adományokból emelt pince-templomot a ke-
gyetlenségnek. A látott előadás, egy ismeretlen
kanadai írónak Dumas fils hangjaira emlékezte-tő
melodramatikus, borzalmakkal telített és
szentimentális műve az egy börtöncellába össze-
zárt homoszexuális rabokról azóta West End-
siker lett. Egykori elképzeléseik torz és gyenge
színvonalú megcsúfolásának éreztem ezt az
előadást.)

Brook célja tiszteletadás volt Artaudnak a kí-
sérleti évad választott címével. De nem az ő el-
képzeléseit rekonstruálta. A könyvében leírt
gyakorlatok célja olyan új kifejezőeszközök ki-
próbálása, amelyeknek kialakítására Artaud és
különösen Meyerhold biomechanikai gyakorlatai
ihlették őt. Az évad eredménye volt a betiltott,
csak zárt körben játszott Genet-darab, az Erkély
és a megvalósult, filmváltozatában is világhírű
Marat/Sade előadás. Artaud veszedelmes túl-
zásait Brook figyelmeztetőnek tartja. Észreveszi a
veszélyeket, melyek Artaud vízióinak végigkö-
vetésével járnak. „Nincs-e még fasiszta szaga
Artaud esetében, éppen úgy, mint D. H. Law-
rence-nél és Wagnernél is az értelmetlenség kul-
tuszának? Nem jelent-e a láthatatlan kultusza
anti-intellektualizmust, a tudat megtagadását?"

Ez az út vezet a happeninghez, amelyben sokak
megtalálni vélik a mai színjátszás megoldását.
Brook kérdése így hangzik, s ez a választ is
megadja e „műfaj" lehetőségéről: „Könnyű találni
valakit, aki az első lövést leadja, anélkül hogy
tudná milyen harcot is kezdeményez ezzel.. . "

A

Szent színház nemcsak bemutatja a láthatatlant,
de olyan körülményeket is teremt, amelyek között
lehetséges mindennek a megértése. A happening
célja bár rokon e törekvések-kel, de jelenlegi
formájában mégsem kielégítő, amit nyújt, mert a
happening visszautasítja a megértés, a felfogás
lehetőségének megteremtését. Naivan azt hiszi,
hogy az „Ébredj fel!" kiáltás elegendő, hogy a
felhívás: „Élni!" - életet ad. Természetesen ennél
többet kell akarnunk. De mit?"

Erre próbál választ és példát találni. Merce



Cunningham amerikai balett-társulatát, Jerzy
Grotowski wroclawi stúdióját és Beckett drámáit
említi. E három színház sok mindenben azonos
egymással, a szerény lehetőségekben, az intenzív
munkában, a szigorú rendszabályokban, az
abszolút precizitásban. És mindhárom számára
feltétel, hogy csak elit számára játszanak. . .
Képtelenek elvontak, ezoterikusak és népszerűek
lenni egyszerre..." Brook jól látja a kutató
szenvedéllyel dolgozó művészek korlátait is. „Ki
kell fejeznünk a láthatatlant, de nem veszíthetjük
el a kapcsolatunkat a közérthetőséggel. Ha a
nyelvünk túl sajátságos, elveszítjük a néző hitét."
A minta, mint mindig, Shakespeare.
„Shakespeare célja mindig a szent, a metafizikai
valóság ábrázolása is, de soha-sem követ el olyan
hibát, hogy túl távoli síkra helyezze műve világát.
A Szent színházra azonban szükség van. Merre
keressük? A felhőkben vagy a földön ?"

Ismét kérdésfeltevés, de Shakespeare életmű-
vének idézett példái vagy saját Lear király-ren-
dezése - a vitatott Beckett-hatás elemeivel együtt
is - a gondolati váz és a hozzá megtalált
megjelenítési forma eredménye jelzi Brook tö-
rekvéseinek értékeit, a színház szertartásszerű
ünnepi élményének megteremtésére.

A Durva színház

A Durva színház a mi szótárunkban a nép-
színházat jelenti. Brook úgy érzi, ez a színház
menti meg a jelent. Nem függ épülettől, és leg-
főképpen nem jellemző rá semmiféle stílusegy-
ség. Lehet bábszínház vagy görög falvakbeli
árnyjátékszínház, de mindig a stílusegység hiánya
jellemző rá. Visszanyúlás a népi gyökerekhez: ez
a forrása a színház vérátömlesztésének.
,,...Meyerhold is valójában a cirkuszhoz és a
music hallhoz fordult hagyományt keresve, Joan
Littlewood a vurstlihoz, Cocteau, Artaud,
Vahtangov is a népi hagyományokhoz. . . A nép-
színházi hagyomány a maró szatíra, a groteszk
karikatúra. Ez jellemezte a legnagyobb színházat,
az Erzsébet-korit, és a mai angol színház
megújhodásának is az obszcenitás és a vadság a
motorja." De a Durva színház energiái máshon-
nan is áradnak, ezek közül Brook a forradalmi, a
tagadó, a gyűlölködő, a dühös, a társadalmat
megváltoztatni akaró erőt hangsúlyozza. A példa :
Brecht.

Brecht e fejezet egyik főszereplője. Brook is-
merteti Brecht nézeteit, hatását vállalja, elemzi;
műveinek egyes mai megjelenítéseit vitatja, de
leginspirálóbb mesterei között hivatko-
zik rá.

Elemzi az elidegenítési effektus korszerűségét,
és saját előadásainak motívumaival példázza
elevenségét.

Lelkesedik színjátszási módszeréért, amely a
színésznek lehetőséget teremt az egész szolgá-
latára, a részletezés, a karakterizálás figyelemel-
vonó elemeinek elhagyására, amely az alakítást
gyakran igazi súlyától fosztja meg. „Hiba lenne
azt gondolni, hogy mindegyik színész képes en-
nek az elméletnek alapján dolgozni. . . Brecht az
intelligens színész számára adott gondolatokat,
hogy az képes legyen saját szerepét helyesen
elemezni. . . Voltak és vannak színészek bőven,
akik arra büszkék, hogy semmit nem értenek a
politikából, akik a színházat elefántcsonttorony-
nak tartják. Az ilyen színészt Brecht nem tartotta
méltónak arra, hogy társulata tagja legyen. A
színésznek éppúgy kell érdeklődnie a külső világ,
mint saját színháza iránt, ha olyan színház tagja,
amelyet a társadalom tart el."

Brecht-interpretációk

Brook sokat ír a Brecht-színházon kívüli
Brecht-interpretációk problémáiról. Úgy érzi,.
hogy a Brecht elveire épülő Berliner Ensemble-n
kívüli produkciók ,,...bár hűek Brecht szelle-
méhez, de ritkán tudják kifejezni gondolatainak és
érzéseinek gazdagságát. Az analízisek és viták
kiszárítják Brecht eredményeit és száraz előadá-
sokat hoznak létre. Brecht maga is meglepte élete
vége felé munkatársait, amikor azt mondta, hogy
a színház legyen naiv. E szavakkal nem tagadta
meg életművét, de hangsúlyozta, hogy egy
előadás létrehozása mindig a játék egy formája..."

Brook vitázik Brecht Coriolanus c. Shakes-
peare-adaptációjával és annak berlini előadásával?
úgy érzi, hogy bár Brecht koncepciója a társadal-
mi mondanivalót helyesen hangsúlyozza, ez végül
is a shakespeare-i teljesebb, összetettebb
mondanivaló, az egyéni tragikum kifejeződésé-
nek rovására történt.

Brecht színházát tartja Brook követendő pél-
daképnek, mind a kortól elforduló, mind a for-
radalmi cselekvésben élő országok színházmű-
vészete számára. A Berliner Ensemble tovább-
lépésének lehetőségét pedig abban látja, hogy újra
kell értékelniük az egyéniség szerepének
felfogását.. .

Vitája a Coriolanus-adaptációval és az
előadással nem a brechti koncepció alapján törté-
nik; Brook a Shakespeare-mű alapján vitázik,. és
Brecht marxista adaptációs szándékát sem fogadja
el világnézeti és művészi okokból. De Brecht
életművének sok eszmei és művészi igaz-



sága, értéke mégis Brook törekvéseinek közép-
pontjában van.

„...ha színházi nyelvünk kapcsolatot akar
tartani korunkkal, el kell ismernünk, hogy ma a
Durva színház élőbb, és a Szent színház halottabb,
mint más korokban. Valaha a színház mint
varázslat kezdődött: varázslat volt szent ünne-
peken vagy varázslat a rivaldafényben. De mára
a világ megváltozott. A színházat alig akarják, és
munkásait alig tisztelik. Így nem számíthatunk
arra, hogy a nézők spontánul összegyűlje-nek
minket figyelni. Rajtunk áll, hogy felkeltsük
érdeklődésüket, hogy hinni tudjanak bennünk."

„Hogy ez így legyen, be kell bizonyítanunk,
hogy nem csapjuk be őket, hogy semmit nem tit-
kolunk el előlük. Ki kell nyújtanunk üres kezün-
ket, és meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk
egyáltalán képesek. Csak akkor kezdhetjük elöl-
ről."

A megújulás képessége

Könyvének utolsó fejezete munkanapló: kí-
sérletek, módszerek, problémák jegyzete, Brook
alkotómunkájának néhány részlete, tanulsága. A
példák módszerbeli érdekessége mellett első-
sorban Brook erőteljes, mindenkor hangsúlyozott
szándéka inspiráló. A színház életben mara-
dásának feltétele: meg kell újítania kapcsolatát a
nézővel.

„A művész nem azért van, hogy prédikáljon
vagy vádoljon, sem azért, hogy szónokoljon,
legkevésbé azért, hogy oktasson. A művész egy
„közülük" (egy a közönségből). Akkor nyerheti
el a néző érdeklődését igazán, ha a néző elszánta
magát arra, hogy hagyja magát bevonni az elő-
adásba."

„A színész akkor ünnepelhet a nézővel, amikor
olyan közönség szószólója lehet, amely kész az
öröm befogadására."

Brook rendezései és könyvének idézett gon-
dolatai egy útját forrongva kereső jelentős mű-
vész kísérleteit, törekvéseit jelzik. Könyvében
vitára provokáló nézetek, a sajátos angol szín-
házi problémák és módszerek mellett sok jelentő;
észrevételt érzek, amely a magyar színház gond-
jairól is szól, s a mi utunkat is keresi.

Brook hangsúlyozza, hogy ,,...most, amikor
minden futóhomok, természetes, hogy a formát
keressük. A régi formákat tagadjuk, újakkal kí-
sérletezünk, új szavakat, új kapcsolatokat, ú
játszóhelyeket, új épületeket keresünk..."

Nem egyetemes stílust keres, tudja, hogy ilyen
nem létezik sem politikai, sem társadalmi sem
művészi okokból.

Brook művészetében a jelenidejűség hang-
súlya fontos. „Amikor olvassák könyvemet, az
már kezdi elveszíteni aktualitását..."

Valóban, lehet, hogy a tegnap és a ma lázas
kísérletei közül sok már holnapra elvetendő, ki-
taposott út vagy elferdített szenzáció lesz. Nagy-
szerű eszmék, célkitűzések kaphatnak hamis be-
állítást, és egykori céljukat is elfeledtetik ügyes-
kedők és hamisítók.

Ebben a könyvben is sok olyan kísérletről esik
szó, amelyben a maga idejében bízni lehetett, és
mire Brook megírta könyvét, vagy mi olvassuk,
nem ragyognak már eredeti tisztaságukkal,
erejükkel.

Brook sok gondolata is más hangsúlyt kap a
magyarázatok és utánzók tévedéseiben világ-
szerte.

Könyvének, gondolatainak ereje azonban vi-
tathatatlan, mint ahogy művészetének hatása is
szuggesztív. Az élő minta, Shakespeare életmű-
ve aranyfedezet és örök forrás Brook és nézői
számára is. Olvasóinak is.

Új utakat kereső alkotó energiája pedig köve-
tendő példa.

AZ ODIN TEATRET BEMUTATKOZÁSA

Három évvel ezelőtt, a párizsi Nemzetek Szín-
háza előadássorozatának kiemelkedő eseménye
Jerzy Grotowski kísérleti színházának produk-
ciója volt. Párizs és a nemzetközi színházi világ
most újabb szenzációra bukkant: Eugenio Barba
skandináv kísérleti színházára, az Odin Teatret-
re.
Eugenio Barba Grotowski tanítványa volt három
éven keresztül, és ez alkalmat adott neki
nemcsak a divatos módszer elsajátítására, ha-
nem arra is, hogy mint a mester asszisztense és
barátja, a lényeget tanulmányozza. Ilyenformán
nem csoda, ha kettejükben sok közös vonást fe-
dezhetünk fel.
Barba visszatérve Norvégiába, befejezte
egyetemi tanulmányait, majd a honvédelmi
minisztériumtól kölcsön kapott bunkerban meg-
alapította kísérleti színházát. Később Dániába
költözött, ahol egy régi tanyán rendezte be
színházi laboratóriumát. Tagjai nem jógik vagy
sámánok, hanem egy olyan generációt kép-
viselnek, amely Európa romjaiból nőtt ki, és hisz
a színház jövőt formáló korlátlan erejében.

Le Nouvel Observateur, 1969. június 17.




