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Újjáépíteni
a Globe Színházat?

Állnak még a görög, római színházak, az
antik színjátszás arénái, tanúi Aiszkhülosz,
Szophoklész halhatatlanságának. A
vicenzai Teatro Olimpico, a pármai Teatro
Farnese mondhatni épségéhen őrizték meg
az olasz reneszánsz színház emlékét -
akárcsak a spanyol Amagro kis színháza,
ahol valaha Lope de Vega darabjait
mutatták be. Csak az európai dráma indító
nagy korszakának, az angol Erzsébet-
kornak színpadai pusztultak el
nyomtalanul; a Globe Szín-házból, ahol
Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson műveit
játszották, amelynek színpadán először
jelent meg Hamlet, Macbeth, Othello -
semmi sem maradt. S talán éppen azért,
mert semmi sem maradt, az utókor
Shakespeare-rajongói-nak, kutatóinak,
rendezőinek, színészei-nek képzeletében a
Globe, a modern európai színház bölcsője,
olyan mítikus fogalommá vált, mint a
Középkor jámborainak áhítatában a Grál.

Ludwig Tieck, Shakespeare első német
fordítója és a Shakespeare-kultusz heroldja
a kontinensen, már 1830-ban felvetette a
gondolatát, hogy építsék föl a Globe
Színházat. Az elmúlt években pedig az
angol és amerikai Shakespeare-rajongók
egyre gyakrabban és türelmetlenebbül
sürgetik Shakespeare színházának
újjáépítését. A terv párhuzamosan
izmosodott korunknak azzal a színpadi
kísérletével, hogy az eredeti, Erzsébet-kori
hagyományokhoz közelítsék Shakespeare-
előadásaikat. Ha a színpadi rendezők az
„igazi" Shakespeare-t az egykorú színpad,
díszletek, kosztümök utánérzésével
akarják feléleszteni, ezt a törekvést
logikusan tetőzné be az egykori Globe
újjáépítése, stílusos otthont nyújtva az
archaizált Shakespeare-előadásoknak.

A Globe színpadáról tudjuk, hogy volt
azon bútor, asztal, szék, voltak szobrok,
fák - festett háttér nem volt. A színt a
dialógusok szabták meg: „hajnalodik",
vagy: „már látszik a vár". Shakespeare-nél
nem a színváltozás a fontos, hanem a
szereplők változása. A kosztümök gaz-
dagságában, ötletes színpadi gépekben
nem szűkölködött az egykori színház, mint
azt a Globe „igazgatójától": a

gondos Henslowe-tól tudjuk, aki 1592-
1603. években pontos számadásokat ve-
zetett a beszerzésekről stb. Akárcsak a
középkori keresztény színpad, a Globe
színpada is jelképes, szimbolikus volt;
nem úgy, mint az olasz opera színpada,
majd annak nyomán Inigo Jones színpada,
amely zárt volt, helyhez kötött, vagyis
illuzórikus. Az előadásokról ennyit sem
tudunk. Amikor a cromwelli puritán
korszak után a bezárt színházak újra
megnyíltak a Restauráció idején, William
Davenant, aki felújította a Hamletet, a
szerepet Bettertonra bízta, de a Duke of
York társulat ügyelőjének, John
Downesnak feljegyzései szerint
„Bettertont ő maga tanította be
figyelemmel azokra a színpadi utasítá-
sokra, amelyeket az öreg Lowen közölt
vele, aki a szerepet még Shakespeare úr
utasításai szerint játszotta". Ilyen lazán
maradt fönt az eredeti előadások emléke,
amelyekről Platter német utazó és Simon
Forman feljegyzései sem nyújtottak hi-
telesebb leírást. De a Globe Színházról
hitelt érdemlő adataink vannak - ha nem is
a z első Globe-ról, amely 1613. június 29-
én, a V I I I . Henrik előadása közben
leégett, hanem az 1614. június 30-ára
újjáépült második Globe-ról, amelyről
Holler Vencel cseh grafikus a helyszínen
megrajzolt, megbízható ábrát hagyott.

De ha az ábrán kívül semmi sem maradt
a Globe-ból, nem hamisjáték-e kegyelettel
felépíteni a Globe Színházat, ami nem a
Globe Színház lenne, csak annak a
hagyomány rajongásából terem-tett mása
? Kérdezi ezt a zarándok a kegy-helyek
áhítatos hangulatában? Az újjá-épített
Globe is a valószínűség varázsával
vonzaná a Shakespeare-rajongók millióit.

A kulcskérdés - amiről a shakespeare-
ologusok vitatkoznak -: melyik Globe
Színházat építsék ujjá: az elsőt vagy a
másodikat? És hol építsék föl úgy, hogy
az új Globe már topográfiai elhelyezésével
is hozzájáruljon a hagyomány han-
gulatához? A válasz egyszerű: csak a
másodikat lehet újjáépíteni, mert hiteles
adataink csak arról az épületről maradtak.
És csak Londonban, a Themze déli partján
s - amennyire a városépítészet engedi -
megközelítőleg az egykori Globe helyén.
Amikor a torontói Shakespeare-
kongresszuson felmerült a kérdés, abban
nem volt véleménykülönbség hogy melyik
Globe-ot és hol építsék újra. Azt is
elismerték, hogy a Globe - ez a
terjedelmére kicsiny, formájára
aránytalanul magas, erkélyekkel szegett

építmény, színpadával, faragott és festett
oszlopaival, fent az „ég"-gel és alatta az
öltözőkkel - nem nyújtana különös
esztétikai gyönyörűséget, jelentőségét
egyedülálló színháztörténeti emlék-mű
hangulata emelné. Véleménykülönbség
csak abban a kérdésben merült föl, hogy
mire használnák.

Mire? A természetes válasz az lenne,
hogy tartsanak ott előadásokat, Shakes-
peare-fesztiválokat, színpada váljék az
Erzsébet-kori dráma otthonává, ahol a
korszerűség korlátai között élesszék föl a
négyszáz éves múlt eredeti produkcióit. Ha
az újjáépítés meg akarja közelíteni az
eredeti Erzsébet-kori színházat, masszí-
vabb anyagaival kiküszöbölheti a tűz-
veszélyességet - aminek az eredeti áldo-
zata lett -, de más vonatkozásokban sem
felelhetne meg a színház mai igényeinek
és építési előírásainak. Szűkek lesznek az
ülőhelyek, a közök, a folyosók, a ki-
járatok. A nézőtér befogadóképessége
lehetetlenné tenné a színház gazdaságos
fenntartását. Akit a lelkesedés, kíváncsiság
arra bírt, hogy végigszorongjon egy
előadást, azzal távozna, hogy felejthetetlen
élményben volt része - de abból egyszer
elég volt! Az Erzsébet kori színház arányai
nem felelnek meg a mai közönségnek,
amely megszokta a kényelmes zsöllyéket, a
szünetek szórakoztató ténfergését az
előcsarnokban. Hogy a néző-tér nagyjából
fedetlen volt, azt a hiányt üvegtetővel el
lehetne kerülni anélkül, hogy az épület
eredetiségének illúziója komoly sérelmet
szenvedne. De ezzel a „modernizálással"
az új Globe még nem válna alkalmassá
arra, hogy benne színházi előadásokat
tartsanak.

És itt felmerül egy furcsa kérdés: vajon
az eredeti Globe alkalmas volt-e? Nem,
amit maga a színház résztulajdonosa és
háziszerzője, William Shakespeare kiáltott
ki panaszosan az V . Henrik pro-
lógusában:

„E szűk tyúkketrecben elférhet-é
Franciaország, tág mezőivel?
S beszoríthat e fából készült 0-ba
Több száz sisakot ..."
Nem, az eredeti Globe színpada nem

felelt meg Shakespeare-nek, az a színpad
szűk volt arra, hogy befogadja Shakes-
peare világát. Tehát nem érdemes felépí-
teni ?

A Shakespeare-rajongók azt felelik:
érdemes felépíteni. Nem színháznak, ha-
nem a színháztörténelem szemléltető
Disneylandjének. Ahová milliók zarán-
dokolnak, hogy leróják kegyeletüket a
modern európai dráma bölcsője előtt.


