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eter Steint, a világszerte legismertebb
német rendezőt Gérard Mortier, a
salzburgi fesztivál új művészeti vezetője
megbízta, hogy szilárdítsa meg a prózai
dráma had-állásait a rendezvényen.

Ebből az alkalomból kerestük meg a rendezőt,
aki jelenleg a Cseresznyéskertet próbálja a
berlini Schaubühnében. Stein először a város
életének legújabb fejleményeiről beszél.

- Kelet- és Nyugat-Berlin életét az elmúlt
negyven év során ugyanazok a tények
határozták meg. Nyugat-Berlin páratlan
pozíciót foglalt el a nyugati világban abból a
szempontból is, hogy a kormányzati és egyéb
szervek döntő fontosságot tulajdonítottak a
kultúra támogatásának; ezért a többi
nyugatnémet városnál jóval több pénz állt
rendelkezésükre a művészetek pártolására.
Másfelől Kelet-Berlin mint az NDK

fővárosa a szocialista Németország kulturális
vívmányainak volt a kirakata. Most, hogy a vá-
ros két fele egyesült, itt állunk egy hatalmas
struktúrával, amelyet a túlságba vitt kulturális
beruházások hoztak létre. Ugyanakkor nya-
kunkon a normalizálódás, amely már koránt-
sem biztosít ennyi pénzt - legalábbis semmi-
képpen sem többet, mint amennyit más német
városok kapnak. Az üzletmenet megszokottá
vált, ez pedig mindig a kulturális kiadások csök-
kenésével jár.

Azelőtt azért zarándokoltak ide a turisták,
hogy saját szemükkel lássák ezt a furcsa, fan-
tasztikus és bolondos várost, és kivették részü-
ket a művészeti életből is. A lakosság is örö-
mest pártfogolta a kultúrát, minthogy nem volt
egyéb választási lehetősége. A hétvégeken
nem ruccanhattak le vidékre; a város börtön
volt, mégha a falakat a másik fél emelte is a má-
sik fél számára. Kelet-Németországban pedig a
színház volt az egyetlen nyilvános fórum, ahol a
klasszikus szövegek leple alatt az emberek egy
társadalmi szituációban valami igazságfélét
élhettek meg. Most mindez tökéletesen
megváltozott, és a szórakozási túlkínálat egye-
nesen hihetetlen. Az árak keleten csaknem
olyan magasak, mint nyugaton, s az emberek
nem tudják megfizetni őket - miközben Berlin-
ben nyolc állami színház működik, százhúsz
fős együttesekkel. De a legnagyobb probléma a
közönség visszahódítása.

Stein szerint a megoldás nem a koncepción
alapuló színházban, hanem csakis a szövegben
keresendő.

- A színház lényege és csodája abban áll,
hogy egy racionális, partitúraszerű verbális
struktúra révén egymásnak ellentmondó elemek
találkoznak: mítosz, rítus, irracionális viselke-
dés. És a színház célja mindig is az volt, hogy az
emberi tapasztalatok valamennyi aspektusát ér-
telmezze és megfejtse. Erre azonban a csupán
vizuális produkció nem képes, éppen mert csak
a tapintható és látható reakcióból indul ki, és nem
hatol igazi mélységekig, vagyis nem ütközteti
meg a szembenálló felfogásokat. Ily módon pe-
dig a kép összeütközésbe kerül a szöveggel.
Nevezzen csak meg nekem egyetlen olyan
vizuális színházat, amely valamiféle belső
ellentmondást hordozna. Robert Wilson
színháza egyfajta személyes önkifejezés, amely
számos impulzust adhat, de - amint ez
Tadeusz Kantor esetében is történt - alkotójával
együtt hal meg, miközben Shakespeare és
Csehov színháza tovább él. Nekem szükségem
van az íróra, azaz az általa ki-dolgozott,
szemantikus jelekből álló partitúrára, amelyet az
ember később újra olvashat, és újra
megpróbálkozhat felélesztésével. Ezt az először
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táblákra, majd papíroszra rótt szöveges
struktúrát Aiszkhülosz honosította meg Ath-
énban, és hősi tettéért nem lehetünk eléggé
hálásak. Gondolja el, mi történnék, ha szín-
házfelfogásunk csupán az elmúlt harminc év
során keletkezett szövegekbő l táplálkozna;
az ember legszívesebben főbe lőné magát
nyomorában.

Engem elsősorban klasszikus rendező-
ként ismernek, holott valójában rendezéseim
fele kortárs drámákon alapul. Az elmúlt húsz
év legérdekesebb fejleménye, hogy jelentős
írók igyekeztek impulzusokat meríteni az
örökségből, s eljátszani velük. Botho Strauss
például Strindbergbő l és Shakespeare-bő l
merítet t eszmékkel provokál bennünket - A

pa rk című drámája a S zen t i váné j i álommal
kezdődik. Peter Handke is a régmúlt eszméi-
vel küszködik, Heiner Müller életműve pedig
elképzelhetetlen volna Shakespeare nélkül.
Persze ez mindig is így volt. Shakespeare a
görögöktől és a rómaiaktól tanult, és így
igye-

Jelenet a Peter Stein rendezte Homburg hercegéből
(berlini Schiller theater, 1972)

kezett újjáteremteni a színházat. Most, e szá-
zad második felében az a helyzet, hogy egyre
nagyobb mértékben elszakadunk az úgyne-
vezett „mainstream" (fősodorbeli) színháztól,
és valósággal robbannak körülöttünk az olyan
úgynevezett színháztípusok, minta táncszín-
ház, a képi színház - mindennek azonban
igazából semmi köze a színházhoz. Másodla-
gos információk homályosítják el az igazi él-
ményeket, míg végül már szinte mindegy,
valóban a Karib-szigeteken tölti-e az ember
a vakációját, vagy csak egy ilyen tárgyú
tévésorozatot néz meg.

Stein sokrétű szövegértelmezését jól meg
lehetett f igyelni abban a Titus A n d r o n i cu -

sban, amelyet nemrég a genovai Teatro Sta-
biléban rendezett. Minden jelenetnek megvolt
a maga sajátos hang-, fény- és anyagbeli
környezete, az első felvonás hideg,
fluoreszkáló

fényű Capitol iumától a Tamora körüli sötét
komédiáig: a gót királynő az ötödik felvonás-
ban hosszú fátyolt viselt, kezében hatalmas
vörös rózsacsokor volt, két fiát pedig pórázon
vezette.

- Akár régi, akár új darabon dolgozom,
mindig a lehető legtöbbet igyekszem megva-
lósítani a struktúra gazdagságából. Shakes-
peare-nél minden jelenetnek megvan a maga
sajátos leleménye, színe, ritmusa, struktúrá-
ja. És a harmadik felvonástól az ember min-
denre fel lehet készülve: emberek jönnek be,
akiket addig még nem láttunk, és akiket nem
is fogunk látni többé. Ugyanez történik a gö-
rög tragédiában, amely bizonyos idő után
ugyancsak elkezd selejtet, nonszenszt és
vicceket termelni, hogy meg lehessen szaba-
dulni az addig felhalmozódott feszültségtő l ;
ahogy mondani szokás, etetni kell a bestiát.
Nagyon is humánus egy struktúra ez; bi-
zonyos idő elteltével az embernek muszáj
pisi lnie.
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Goethe: Tasso (Peter Stein 1969-es brémai ren-
dezése)

Stein újabban operát is rendez: a cardiffi
Wales-i Operában vitte színre Verdi Otellóját
és Falstaffját, és 1992-ben ugyanitt állítja
majd színre Debussy Pelleas és Melisande-
ját, Pierre Boulez vezényletével.

- Az opera mélyebb effektusokat tud te-
remteni, mert a zene a maga közvetlen mély-
ségével mindenkit eláraszt, függetlenül a
nyelvtől vagy a kultúrától. Mégis, az én szá-
momra az opera csak szórakoztató mellék-
foglalkozás. Az operából nem tudnék megél-
ni, mert nincs elegendő olyan partitúra,
amellyel valamit tudnék kezdeni. Szükségem
van legalább az illúzióra, hogy munkámra
szükség van, már pedig az operapartitúrák
kilencven százaléka nem kelthet ilyen illúziót,
mivel ezekhez csak jó karmester és jó
díszlettervező kell, semmi más. De szeretném
még meg-csinálni A varázsfuvolát, lévén ez
daljáték, ahol prózai rendezőnek nagyon is
van keresnivalója, meg a Don Giovannit, és
valami olyasmit is, mint Schönbergtől a Mózes
és Áron, ahol a zeneszerző a beszélt nyelvet
akarta valamilyen módon felhasználni. És
szeretnék még egy Verdit megrendezni, mert
úgy beleszerettem Verdibe mint művészbe,
csak sajnos legtöbb darabjához nincs szükség
rám.

A közönség mindig valami mást követel. Ha
Pizzi vagy valamelyik másik olasz rendező a
XIX. század végének állítólagos stílusában
csinál valamit, a közönség elégedetlen. Aztán
jön valamelyik német, és egy takaros hajótö-
rött hajó helyett holmi önmagával koitáló hím-
vesszőt vagy mifenét mutogat - és a publi-
kumnak ez se kell! Csakhogy ezek a koncep-
ciós előadások soha létre sem jöhettek volna,
ha a közönség nem követel valami mást. Na-
hát, megkapták.

Az én alapproblémám - és ezért fog el a
hányinger, valahányszor egy Ruth Berghaus-
vagy Götz Friedrich-rendezést látok - az, hogy
az ilyen interpretációk megalkotói nagyon
kevéssé vannak tisztában vele, milyen
lehetőségek is rejlenek az adott műben. Meg-
őrülök tőle, ha valaki becsvágyó célokra tör,
de megvalósításukhoz már nincs ereje. Na-
gyon rossz mulatság ügyetlen kötéltáncosokat
figyelni. Mégha az illető nem esik is le a
kötélről, a szöveg vagy a partitúra
lenyűgözően érdekes lehetőségei hamvukba
halnak, ez pedig az én szememben bűn a
színház ellen. Számomra az az igazi
mulatság, ha a kötél-táncos annyira ismeri a
szakmáját, hogy az ember a kötélről is
megfeledkezik.
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Fordította: Szántó Judit


