
brooklyni háziasszonyokat, diákokat és
kritikusokat csoportokra osztó, akusztikai
és mozgásgyakorlatokra késztető fog-
lalkozást. (Bár ehhez is jó adag hozzá nem
értés és rosszindulat kellett.) Aki azonban
látta a filmeket, az meggyőződhetett arról,
hogy a találkozás létrejött. És az
eredményét élőben, Az ikek előadásán is
lemérhette.

Ami Brooknak a színházról vallott föl-
fogását illeti, talán itt is leghelyesebb ta-
lálkozásról beszélni. Meggyőződése sze-
rint a konvencionális színház legtökéle-
tesebb formái sem tudják már létrehozni
ezt a találkozást. Ezért kezdett mindent
elölről. Ezért bontotta le a tökéletes for-
mákat, visszafelé, a szavak nélküli szín-
házig, a legősibb gesztusokig, az impro-
vizációig, és ezért építi most föl újra
elölről, a megtalált alapelemekből.

Brook napjaink szintetikus színházának
megteremtője.

Az ikek előadásán pontosan lemérhető a
Grotowski-iskola hatása. Brook kijárta ezt
az iskolát - és felsőbb osztályba lépett. Az
a páratlan benne, hogy minden hatást
magába sűrít, és azután a saját útján lép
tovább. Nem tartozik a színházi újítók
közé. Pályájának első szakaszában
tökéletes, „javított kiadású" Gordon Craig-
színházat hozott létre, most pedig
Grotowski színházával művel hasonlót.
Sohasem a kiindulópontja eredeti, mindig
az eredménye.

A pszichodinamikai iskola összes eré-
nye (a fizikai és lélektani kifejezés töké-
letessége) magasan intellektualizált, gon-
dolati formában jut kifejezésre. Egy új
színházi nyelv születésének vagyunk ta-
núi. Brook célja, hogy létrehozza a talál-
kozást önmagunkkal. Hogy mindenki saját
magában fedezze föl azokat a kérdéseket,
amelyek őt és társait foglalkoztatják.

Egyre inkább az volt az érzésem Belg-
rádban, hogy Brook a színházon túl keresi
a színházat. Ebben a tekintetben nem áll
egyedül: a Nemzetek Színházán látott
rendezők közül Barba és Robert Wilson is
ezt teszi. (S persze Grotowski.) A látottak
alapján Brooknak fog leghamarabb
sikerülni, hogy meg is találja a jövő
színházát. Különös élmény volt látni ezt a
kis embert, aki szemlátomást befelé
forduló alkatának ellentmondva Grotowski
kommentátoraként vagy saját munkájáról
beszélve, filmvászonról és „élőben" is
pontos mondatokban mondja a magáét,
válaszol a kérdésekre, kifejti fölfogását a
színházról, vitatkozik - szinte „szerepel".
És mindezt azért, mert hisz az őszinte,
nyitott találkozásban.

Peter Brook válaszol

A Nemzetek Színháza bemutatóit követő
napokon az előadások rendezői kerekasztal-
beszélgetéseken találkoztak a szakmabeliek-
kel és a kritikusokkal. Peter Brook két órán át
válaszolt a kérdésekre. Az alábbiakban - a
kérdéseket mellőzve - idézzük Brook
legfontosabb gondolatait.

Az ikek történelmi katasztrófájuk előtt -
amit a területükről való elűzés jelentett
számukra - évezredeken át úgy éltek, mint
sok-sok más afrikai törzs. Magasan fejlett
társadalmi szervezetben, amely több
szinten rengeteg értéket tartalmazott.
Például az egyenlőséget a legszebb egyéni
és társadalmi kapcsolatokban. Ez közös
majdnem mindenütt Afrikában. Amikor a
drasztikus gazdasági csapás - a földjeikről
való elűzetés - szétzúzta őket,
alkalmazkodásra lett volna szükségük.
Arra, hogy teljesen átformálják magukat
és társadalmukat.

Ezen a próbán megbuktak. Oly módon
buktak meg, amit nagyon fontos megér-

Peter Brook a belgrádi kerekasztal-beszélgetésen

tenünk : élni akartak - ez világos -, a túl-
élés érdekében azonban egymás után fel
kellett adniuk társadalmuk értékeit. A
végén már törvényszerűnek érezték a
visszafejlődést, áttérve egy sokkal brutá-
lisabb életmódra, amelyben létük köz-
vetlenül szükségleteik kielégítésére kor-
látozódott.

A történet ezért tragikus. De azt hiszem,
könnyen felfedezhetjük benne annak a
sűrített változatát is, ami könnyen a mi
tragédiánk lehet. Az ikeket nézve egy
történet végét látjuk, de ha saját vi-
lágunkat nézzük ma - akár optimisták,
akár pesszimisták vagyunk -, nem tudjuk a
történet végét. A koncentrált szín-házi
munka nagy lehetőséget nyújt arra, hogy
az elemeket sokkal konkrétabb,
specifikusabb formában ismerhessük fel;
egyszerűen azért, mert a metafora a szín-
ház érzelmi telítettségében életre kelve,
aktív érdeklődést kelthet olyasmi iránt is,
ami mellett egyébként könnyen elme-
gyünk.

Hogy miért az antropológiából való a
metafora, az egyike azoknak a kérdések-
nek, amelyek legjobban izgattak a darab
elkészítésekor.

Ha megnézzük a Lear királyt, úgy fi-
gyeljük, mint egy színházban eljátszott
történetet. Világos, hogy metafora, egy
nagyon szuggesztív metafora az emberi
természetről. No most, nem hiszem, hogy
akár Önöknek, akár nekem segítene, ha
megtudnánk, hogy a Lear királyt egy rég
elhunyt antropológus írta olyan történet-
ből, amely valóban megtörtént egyszer
Angliában. Ha néhány furcsaság igaz, és
az egész történet valódi, ez egyáltalán nem
változtatna semmit. Ami engem érdekel,
az, hogy míg az ikek története egyfelől
olyan, mint egy mese, igen-is változtat
rajta, hogy tudjuk: egy másik szinten
ugyanakkor ez valóban létezik!

A jó színház szerintem mindig szem-
beállítja a nézők elképzeléseit a
realitással. Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy
olyan valóságot mutat nekik, amelyik
különbözik a magukban felépített
elképzeléstől. Az a színház azonban,
amelyik kizárólag tényeket sorol fel, nem
a valóságot mutatja. A valóságnak mindig
két arca van: egy látható és egy rejtett. Új
benyomást csak akkor kapunk róla, ha
mindkettőt egyszerre látjuk.
Tulajdonképpen ez az egész probléma. Ha
csak a valóság külsőségeit utánozzuk, az
eredmény lehet intellektuálisan érdekes,
de elveszti azt az erőt, amely az élet igaz
lenyomatává tehetné.

Az ikek esetében a külsőség az antro-



pológus által rögzített tényanyag az ikek
életéből, a rejtett valóság pedig a külön-
leges helyzet - a metafora. Ez a szituáció
példázat. Ezért aztán ha egy másik
antropológus másik könyvét használjuk
fel, amelyben rengeteg érdekes tény van,
de ugyanakkor nincs tragikus történet, az
eredmény egészen más, azt hiszem, sokkal
szegényebb lenne.

Az ikek tragédiája nem tipikus. Az ikek
különböznek mindenki mástól a
kontinensen, eltérnek az afrikai tradíciók-
tó!, megtagadták a családi hagyományokat.
Colin Turnbull mesélte, hogy ami-kor az
ik falvakban járva lement a legközelebbi
városba, a helyi rendőrségi hivatalnok -
természetesen szintén afrikai nem volt
hajlandó elhinni, amit az ikekről mondott.
Azt válaszolta, hogy Afrikában ilyesmi
nem fordulhat elő.

A valóság két arcának keresésében az
anyag nem szükségszerűen zsurnaliszti-
kus, szociologikus, antropologikus vagy
költői. Ha az anyag zsurnalisztikus, meg
kell találni benne a rejtett poézist, és ha az
anyag költői, közelebb kell vinni az
élethez. Az abszurd színház egy bizonyos
időben eredményesen sokkolta közönsé-
gét azzal, hogy nagyon igaz módon hir-
telen a valóság szokatlan képét tárta
eléjük. A naturalista játék sem igazán na-
turalista. Ha a néhány évvel ezelőtti na-
turalista előadások filmfelvételeit meg-
nézzük, világosan látható, hogy inkább a
valószerűséget utánozzák, mint a való-
ságot magát.

Azt hiszem, egyetlen metódus van:
minden pillanatban összehozni a külső és
a rejtett valóságot. Ha így dolgozunk,
rájövünk, hogy nincs lényegi különbség az
úgynevezett absztrakt, nem realista és a
fotografikus ábrázolás között. Egy
hatalmas mozdulat, amilyen a minden-
napi életben nem fordul elő, lehet retori-
kus és üres, de lehet a teljes igazság. A
fejenállás lehet retorikus és igaz. Termé-
szetellenes hangok létrehozása lehet iga-
zabb vagy hamisabb a szavaknál. De a
mindennapi élet gesztusairól is kiderülhet,
hogy hazugok, attól függően, hogy
miképpen közelítjük meg őket.

Persze nem állíthatom, hogy ez szá-
momra olyan kérdés, amely nem hagy
nyugodni munka közben. Valójában soha
nem jelentett nekem különösebb
problémát, hogy a mindennapi életből
induljak-e ki, és távolodjak el, vagy a
hétköznapi tapasztalattól egészen távol
eső valamit közelítsek az élethez.

Nem hiszem, hogy a színház fő prob-
lémája, hogy az írónak, a rendezőnek

vagy a színészeknek meg kell tanulniuk,
miképpen mutassanak be egyes dolgokat
másoknak. Biztos vagyok abban., hogy ha
a színházi munka két elkülönült fázis-ban
folyik, az eredmény hamis. Más szóval, ha
a színész a próbák során, a felké-
szítéseken tanulja meg, hogy mit kell to-
vábbadnia, aztán megy és továbbadja,
nem hiszem, hogy az előadásban egy pil-
lanatig is jelen lesz a valóság.

Ugyanígy meddőnek tartom azt is,
amikor színházi csoportok hónapokra,
évekre elzárkóznak a közönségtől azon a
címen, hogy képezik magukat. Bármilyen
kemény gyakorlatokat végeznek is, ez
értelmetlen a közönség jelenléte nélkül.
Amikor .Afrikában jártunk, nem volt
módunk zártpróbákat tartani, mert a falu
mindig körülállt, így valamennyi próbánk
egyben előadás volt, és ebből tanultuk a
legtöbbet.

Természetesen nem állíthatom, hogy a
munkában ez vagy amaz az első. Minden,
amit mondhatok, hogy a központi prob-
léma a „technikák" lefejtése, mindazok-
nak a gátaknak az áttörése, amelyek
megakadályozzák a színészt abban, hogy
akcióit a megfelelő alapelv szerint,
mindenféle stílus torzítása nélkül hajt-
hassa végre.

Fontos kérdés, hogy mi. a különbség a
színész és a nem-színész között. Ez
részben természetbeli, részben munka-
köri. Mindketten emberi lények. A nem-
színésznek azonban nincs meg az az ereje,
hogy totálisan koncentrálja magát egy kép
kapcsán vagy egy mozdulatban. Lehet,
hogy megvan az elképzelés a fejében, de
ott meg is áll. Vannak emberek, akik
képesek arra, hogy teljes lényüket
összeszedve más formában
„újrakoncentrálják" magukat. Néhány
gyerek ilyen - nem mind. Néhány ama-tőr
meg tudja tenni, és minden
professzionista - egy bizonyos szintig.
Viszont a rossz iskolák és a rossz
színházak következtében az a mód,
ahogyan egy professzionista végzi a
munkáját, gyakran tönkreteszi az alapvető
impulzusait. Ezért aztán néha nem
mindig - egy jó amatőr jobb lehet egy
rossz prafesszionistánál.

Amíg valakiből felnőtt lesz, óriási
mennyiségű anyagot gyűjt össze saját
kultúrájából, amelyet könnyen fel tud
használni munkájában. Ha azonban más-
fajta kultúrát veszünk alapul - mint
amilyen Afrika -, a színésznek nincs
kiindulópontja. Ugyanezt tapasztaltuk a
Marat/Sade próbáin: a színészek saját
emlékeik és elképzeléseik alapján kizáró

lag rossz sztereotipiákat produkáltak az
őrültek viselkedéséből.

Afrikáról kevesebb sztereotipia élt a
színészekben, és Az ikek esetében már
kezdetben azt tapasztalták, hogy nem
tudják, de nem is kell tökéletesen utánoz-
ni az afrikaiakat. Amit kerestek - amit
kerestünk -, az egy találkozási pont, ahol
valami a saját személyiségükből egybe-
esik azzal, amivel Afrikában találkoztak.
Ennél a pont-nál kezdődik a színházi
munka.

Nagyon fontosnak tartom a közönséget
mindenféle színházi alkotás létre-
hozásában. A. nézőnek befolyásolnia kell
mindenkit, aki a művel kapcsolatban van.
A közönség koncentrációjának mágneses
ereje úgy hat, hogy mindenki tisztábban
látja a saját munkáját, mint a nézők
jelenléte nélkül. Az ikek sokszor lényeges
változásokon ment keresztül, és ezt
mindig megbeszéltük a közönséggel.
Ezek az igen erős hatások sokat segítettek
a munka alakulásában, ki-próbálásában,
sok új felismeréshez vezettek.

Rengeteg afrikai. látta az előadást, és
intenzíven részt vettek a beszélgetése-
ken. Legtöbbjüket borzasztóan izgatta az
a tény, hogy egy nem-afrikai csoport ilyen
módon érdeklődhet egy afrikai szituáció
iránt. De az ő reakcióik mindig egy
Afrikáról rajzolt képnek szóltak, amely
lehetővé teszi a mi számunkra, hogy
tisztábban kifejezzük azt, amit
szenvedélyesen érzünk.

Az európai közönség egyöntetűen -
minden ez irányú ösztönzés nélkül -
azonnal metaforának fogta fel a játékot.
Azt mondta: „ez rólunk szól". Az első
közönségünk Franciaországban tizen-
négy-tizenöt éves iskoláslányokból állt,
akik azonnal mintegy órás beszélgetésbe
kezdtek az előadás kapcsán saját társa-
dalmi kapcsolataikról Franciaországban,
anélkül, hogy egyetlen megjegyzést tettek
volna Afrikáról.

A kérdés másik oldala, hogy általában
milyen típusú reakciókkal találkoznunk.
Az előadás alatt világos van a nézőtéren,
mert a közönség is fontos szereplő. A
fehér, nyugati közönség az antropológus.
Az antropológus pozíciójából figyel, tanul
az ikek életéről, levonja a saját
konklúzióit; Látja, hogy egy nagyon éhes
emberrengeteg cukrot tesz a teájába, és
gyorsan befalja. A nyugati idegennek ez a
típusa ezt különösen nevetségesnek
találja. Mindenütt találkoztunk. vele.
Legtöbbször Franciaországban.
HömpöIygött a kacagás. Az éhhalál



küszöbén álló emberek látványa volt az év
vicce. De van egy másik típus is, a kettes
számú idegen, ugyanannak a közönségnek
a tagja, aki elhatárolja magát az effajta
nézőktől, és úgy figyeli a többieket, mint
egy antropológus. Mondhatná: „Figyelted,
hogyan nevettek ők? Ez volt a legnagyobb
különbség közönség és közönség között,
életkortól és társadalmi osztálytól
függetlenül.

Volt még két, legalább ennyire ellen-
tétes típusa a közönségnek. Szándékosan
tartózkodtunk minden olyan színházi
eszköztől, amely érzelmi hatásokat hozna
létre. Meg akartuk adni nézőinknek azt a
szabadságot, ami az antropológusnak
megvolt, hogy megtalálhassa saját sze-
mélyes válaszát arra, ami előtte zajlik. A
nézők egyik fajtáját ez végtelenül
megindította, míg mások azt mondták:
„Mindent látok, ami történik, és mindez
teljesen hidegen hagy."

Ha volt valami, amit ma délután el
szerettem volna mondani, az a meggyő-
ződésem, hogy a színház nem elméletek
illusztrálásának a helye.

Nem az a dolgunk, hogy a Time ma-
gazin módján közelítsünk az élethez,
amely egy hasábot szentel a szabad
időnek, egyet az árproblémáknak és így
tovább. Nem hiszem, hogy jó, élő szín-ház
az, amelyik így megy végig az élet
problémáin. A téma mindig a személyes
szabadság. Talán kicsit másképp. A
színház segítség lehet minden ember
számára az egyéni érettség magasabb
szintjéért folytatott harcában; az egyéni
érettség és a személyes szabadság pedig
elválaszthatatlanok. Egy színpadi szituáció
akkor válik erőssé, ha a nézőt olyan
helyzetbe hozza, amelyben szembesítésre
kényszerül - elsősorban önmagával. Ha ez
megtörténik, a néző egy kicsivel erősebb
lesz abban az állandó harcban, amelyben
személy szerint elkötelezett.

Hiszem, hogy a legtöbb színháznak -
különösen a politikai színháznak - nem az
a dolga, hogy eszméket, hanem hogy erőt
adjon! Éppen ezért, amikor mi az US-t
csináltuk, nem közöltük a közönséggel,
hogy szerintünk mit kellene gondolniuk
vagy tenniük a vietnami háború kapcsán.
Amit megpróbáltunk, annyi volt, hogy egy
távoli szituációt közvetlenné tegyünk.

Ugyanez történhet társadalmi vagy
politikai témából kiindulva. A lényeg csak
az, hogy közvetlen tapasztalatot
tartalmazzon.

Hules Endre fordítása

PÁLYI ANDRÁS

A színház
kontemplatív útja?

Beckett, Barba, Wilson

1

Egyáltalán van-e a művészetnek kon-
templatív útja? Schopenhauer gondolta
úgy, hogy a művészet, ha a látszat mögé
akar jutni, ezt csak „a tiszta, akarat nélküli
szubjektivitás kontemplációjában" érheti
el. Következett ez „a világ az én
képzetem" idealista alapeszméjéből, s e
klasszikussá vált szavak azért válhattak
mégis korszakos jelentőségűvé, mert
függetlenül egyes állításainak igazság-
tartalmától - elsőnek reagált érzékenyen
filozófiailag a művészet társadalmi hely-
zetének megváltozásából eredő új pszichi-
kai problémakörre.

A modern művészet szubjektivizálódá-
sának folyamatával, a művész társadalmi
elszigetelődésének jelenségével azóta mo-
nografikus munkák foglalkoztak; e kérdés
vizsgálata messzire vinne a belgrádi
Nemzetek Színháza fesztiváltól. Tudjuk,
volt idő, amikor már-már úgy látszott, a
schopenhaueri attitűd, a művészi
kontempláció az egyedüli út, amit az
alkotóművész járhat; később kiderült,
hogy a modern művészet más vonalán
olyan egyéniségek támadnak, akik új
szintézisbe foglalják az úttörők - lejáratott
szóval: az avantgarde - vívmányait. A
kontemplatív út tehát a művészet sajátos,
felfedező útja, abból a felisme-résből
kiindulva, hogy „a formák kontinuitása
illuzórikussá vált, mert a művészet
funkciója megváltozott" (André Malraux).
Számunkra ebből most az érdekes: miért a
színház volt az a művészeti ág, mely a
leggörcsösebben ragaszkodott a formák
kontinuitásának illúziójához? Miért nem
kereste a maga sajátos, kontemplatív
útját? Miért történt, hogy még az izmusok
virágzása idején is inkább csak tükrözte az
irodalmi és képzőművészeti avantgarde
vívmányait, de ennek ellenkezőjére
nemigen tudunk példát?

A válasz látszólag egyszerű: a színház ki
van szolgáltatva a közönségnek. Az
„önelvű vizualitás" festői elválaszthatták a
hétköznapi, praktikus látást és a művészi
látásmódot, meghirdethették, hogy a
művészi látást tanulni kell, mert a fogalmi
gondolkodás sztereotipiái el-fedik előlünk
a „tiszta vizualitás" törvé-

nyeit - hisz a festészet átmenetileg füg-
getleníthette magát a közönségtől. A
színház viszont megbukott (vagy meg-
bukott volna), ha hasonlóra vállalkozik.
Kandinszkij nyugodtan vallhatta, hogy „a
festészet és a zene harmóniatörvényei
azonosak" - hisz a kontemplatív utat járó
művész számára a zene lett az új művészet
modellje -, de megtehette-e ezt egy
színházi alkotó? S ha megtette, nem
bukott-e meg azonnal?

Hadat üzenhet-e a színház a hétköz-napi
gondolkodás sztereotipiáinak?

Ha a színház nem akar pusztán szóra-
koztató iparrá válni, ha művészi és gon-
dolati igényességgel viseltetik maga iránt,
úgy szembe kell néznie ezzel a kérdéssel.
Peter Brook is erről be-szélt, többek közt,
a belgrádi fesztivál egyik ankétján. És
Brook új előadása, A z ikek után voltaképp
felesleges is feltenni a kérdést: lehetséges-
e a színház kontemplatív útja? Brook
ugyanis úgy találja fel a színházat Az
ikekben, hogy a színház kontemplatív útját
járó alkotók eredményeit, meglátásait,
gyakorlatát már új szintézisbe fogja.

A fesztivál néhány előadása és beszél-
getése kapcsán mégis közelebbről szem-
ügyre vehető a probléma: járható-e a
színház számára művészi kontempláció ?
Lehetséges-e a színház zenei modellje,
vagyis az a színház, melyben a zene
harmóniatörvényei uralkodnak?
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E kérdés felvetése legalábbis érthetővé
teszi, miért lázad oly makacsul a XX.
század színháza az ellen, hogy az iroda-
lom szolgálójának tekintsék, miközben a
színház „irodalomtalanításának" legtöbb
kísérlete tévútra, zsákutcába torkollik.
Paradoxonnak tűnik - s talán az is -, hogy
a színház kontemplatív útját épp egy író,
Samuel Beckett próbálta először
végigjárni. Azt is mondhatnánk, Beckett
színházi életműve épp e paradox kísérlet-
ről szól, s az a „szemlélődő színház",
melynek a Godot-ra várva az első állomá-
sa, logikusan vezet a Lélegzéshez, Beckett
utolsó színpadi művéhez, mely mindössze
néhány percig tart: felmegy a függöny, a
sötétben magnószalagról két meg-születő
csecsemő első sírását halljuk, a színpadon
levő halom szemét megvilágosodik, a
színfalak mögül emberi lélegzetet
hallunk, újra sötét lesz, és vége a
darabnak. Ez a „végállomás", mely
visszamenőleg egyértelműen ki-olvasható
a Godot-ból, nem a színház vég-állomása,
csupán a becketti úté. Könnyű


