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z Athéni Timon francia szoveget a
zokásos megjelölések nélkül nyújtjuk át:
em szerepel benne sem színhely, sem

elvonásokra vagy jelenetekre való
ontás, nincsenek be-jövetelek és
imenetelek. Mindezeket utólag írták be
hakespeare műveibe az adaptálók vagy

kiadók. Maga Shakespeare nem
lkalmazta őket.
Ismerjük el: a shakespeare-i dráma
gyetlen hosszú mondat; és ha meg akar-

uk érteni formáját és mozgását, így is kell
lvasnunk. Nincs lineáris, szerkesztett
selekmény, nincsenek egyszerű és vilá-
os, azaz konvencionális pszichológiájú
zereplők. A helyszín, az időpont néha
áratlanul változik a jelenetféleségen be-
ül; a helyszínek gyakran lebegők, irreáli-
ak. A reggel néhány verssoron belül
jszakába hajlik, vagy épp ellenkezőleg,
egnyúlik az idő, s az egymásnak felel-

ető replikák között hónapok, évek táton-
anak. Mindennemű rendszerezési kísér-

et elszegényíti, sematizálja a szöveget.
A nyomtatott szövegben mindössze az

rásjeleket tettük ki, bár többé-kevésbé ez
s önkényes. A színészek azonban, akiknek
lsőrendű feladatuk épp e hosszú mondat
agolása, nyers szöveget kaptak kézbe,
ontok és vesszők nélkül, abban a formá-
an, ahogy (minden bizonnyal) Shakes-
eare-ből kiszakadt.
Az Athéni Tímonról is, mint minden
hakespeare-drámáról rengeteget írtak a
ommentátorok. Való igaz: minden egyes
zóról hosszú magyarázatok adhatók,, és a
X. század első felében a tudósok állan-
ó, időnként igen heves vitákat folytattak
óluk. Ha egy-egy részlet „homályosnak"
agy „ügyetlennek" tűnik, a leggyakoribb
egoldás az, ha kijelentjük: ezt nem is
hakespeare írta.
A fordítók is sűrűn belebonyolódtak a

zövegértelmezés útvesztőibe, s minden-
ron ki szerették volna deríteni, mit is
kart mondani Shakespeare - ahelyett,
ogy ahhoz tartották volna magukat, amit
hakespeare valóban mondott.
Most, hogy a szövegről minden kom-
entárt, minden magyarázatot lehántot-

unk, mindenki maga nézhet szembe a
itokkal, s szabadon, kedve szerint hatol-

hat a mélyére. Ha hagyjuk Shakespeare
hosszú mondatát szabadon áradni, akkor
kiderül, hogy útközben minduntalan
kirobban egy-egy sugaras szó, amely telve
van különféle tartalmakkal, képekkel,
illatokkal. Mintha minden ilyen szó csomó-
pont volna a forgószélben. Aztán a szó
felrobban, szikrákat szór, Shakespeare
pedig kiválasztja az egyik szikrát, és követi
útját a következő sugárzó szóig, amely
ismét felfénylik, vibrál, robban - és így
tovább.

A szavak közötti felfedezőúton Peter
Brook vezetett lépésről lépésre. Immár
csak azt kívánom, hogy az olvasók is
ráleljenek e varázslatos és kiszámíthatat-
lan út állomásaira.

CAROLINE ALEXANDER

PETER BROOK ÉS

AZATHÉNITIMON
- Ön eddig nemigen akart Shakes-

peare-t franciául rendezni. Miért változ-
tatta meg álláspontját?

- A vállalkozás természetesen és szük-
ségszerűen illeszkedik Nemzetközi Kísér-
leti Központunk fejlődésébe. Izgat ben-
nünket a szavak problémája. Fel akarjuk
fedezni a különbségeket két nyelv között,
hogy aztán megoldásokat találjunk. Erre az
alapra épült Jean-Claude Carriére fordítói
munkája.

Shakespeare-ben természetesen van-
nak olyan elemek, amelyekkel semmiféle
hagyomány nem tud megbirkózni. Másfelől
viszont az angol előadásokon megmu-
tatkozik a nyelv archaikus volta, és így
néha még Angliában is korlát emelkedik--a
nyelv szintjén - színpad és közönség közé.
Nagyon élesen merült fel ez a kérdés a

Lear király filmváltozatának forgatásán.
Nagy hatással volt rám a Macbeth Kurd-
szava-féle japán adaptációja. A fordítás-

Jelenet az Athéni Timon párizsi előadásából.
Peter Brook rendezése 1974-ben

nak köszönh tően neki nem kellett szem-
benéznie a re lisztikus képek és az archai-

kus nyelv köz "ni szakadékkal. Ekkor kezd-
tem azon g ndolkodni, vajon nem lehetne-e
a Lear királyt mai angolra lefordítani, és
Ted Hughes költőt kértem meg erre az
ango ról angolra való fordításra. Hosszú
hóna okon át dolgozott, s megkísérelte,
hogy bizonyos elavult kifejezéseket
közvetlen bb hatásúakkal pótoljon. Az
eredmény u yan érdekes volt, mégis rá-
jöttünk, hogy hamis úton járunk. Túlságo-
san is híres a eredeti szöveg, és így nem
az válnék h zzáférhetőbbé, hanem ép-
penséggel el erelnénk a nézők figyelmét:
ahelyett, ho y átadnák magukat a film
egészének, ara menne rá az idejük, hogy a
szavakat figyeljék, és találgassanak. Es
akkor eszem e jutott, hogy a kísérlet más-
képp is elvégezhető. Egyszerűen le kell
fordítani Shakespeare-t egy másik nyelv-
re, modern, lényegre törő, puritán kifeje-
zésekkel, amelyeket a mai közönség evi-
densnek érez és megért.

Részlet az Athéni Timon új francia fordításának szövegkiadásá-
hoz készült inter júból és a kötet előszava
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