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vedélyes és megindító, hatását nem lehet a
szavak nyelvére lefordítani.

 Ezt a darabot olyan időszakban írták,
amikor az európaiak szigeteket fedeztek fel, új
világokat derítettek fel - mi pedig hajlamossá
váltunk rá, hogy a művet valamiféle metafora-
ként értelmezzük, mint saját gyarmatositó te-
vékenységünk bemutatását.

 Szerintem ez bizonyos értelemben sértő
és lekezelő felfogása Shakespeare művének.
Ha az ember az ő művészetét történelmi
összefüggésben vizsgálja, semmilyen jelét sem
találja annak, hogy léteznék ez az össze-
függés, hogy ő ilyesmire gondolt volna, ezt
akarta volna darabjával mondani. Bármelyik
drámáját elemezve, ugyanarra a
következtetésre kell jutnunk: Shakespeare
gazdagsága elsősorban abból származik, hogy
minden gondolata többértelmű, és ennek a
komple-

Sotigui Kouyate és Brook a próbán

xumnak egy aprócska szála kétségkívül
összefügg korának aktualitásaival. De Shakes-
peare nem volt újságíró, és ha azt állítjuk, hogy
Shakespeare saját kora gyarmatosítóinak ka-
landjairól írt darabot, akkor művészetét a zsur-
nalizmus szintjére süllyesztjük.
 Jóllehet föltehetően felhasználta az újvilág

felfedezésének csodás élményanyagát.
 A ma élő nagy írók sem hagyhatják fi-

gyelmen kívül a tényt, hogy az ember a Holdra
lépett. De ez nem jelenti azt, hogy ez volna
Shakespeare darabjának közvetlenül bemutatott
tárgya. Az ő elragadtatása más forrásokból
táplálkozik.

- Az előadás nyelve francia. A versek nyelve
is. Milyen veszteségekkel jár ez?

 Ha francia rendező volnék, azt monda-
nám: nem túl nagy a károsodás. Mint angol
persze tragikus veszteségként élem meg, na-
ponta fájdalommal tölt el, jóllehet Jean-Claude
Carrière bámulatos, odaadó és érzékeny munkát
végzett, megtalálta a darab sajátos zeneiségét,
ami kitűnő dolog. Csak hát a zenét nem lehet
lefordítani... Egyszóval természetesen van
veszteség, de nem jóvátehetetlen, amint ezt a
Cseresznyéskert francia, illetve angol nyelvű
előadása is bizonyította. Mindenki, aki Csehovot
angolul játssza, tapasztalhatja ezt; hiszen ha
egy igazi remekműből elvesszük mindazt, ami
lefordíthatatlan, egyszerűen megdöbbentő,
mennyire megmarad mindaz, ami lényeges. A
színészre háruló teher viszont nagyobb lesz,
mert itt franciául szólunk, és a francia tiszta,
nyílt, nagyon világos nyelv. Emiatt aztán mind
Csehov, mind Shakespeare esetében a
színésznek kell önmagából többet adnia, hogy
kitöltse ezt a hézagol.

 A próbafolyamat során felmerülnek kér-
dések, értelmezési problémák.: mire gondolha-
tott Shakespeare, amikor ezt vagy azt írta. Mivel
fordításról van szó, néhány ilyen kérdést
bizonyára már a fordítás folyamata alatt el kel-
lett dönteni.. .

 Ezért van az, hogy ha az ember fordítá-
sokkal dolgozik - és ez érvényes az angolra
fordított külföldi művek esetében is -, a fordí-
tásokat folyamatosan fel kell frissíteni. A re-
mekmű szövege ugyanis nem avul el, a fordítás
azonban olyan, mint egy jelmez, időleges, saját
korát képviselő jelenség, és tíz év múlva az
ember úgy érzi, valami eltűnt belőle. Ilyen-kor a
darabot újra le kell fordítani, a kérdéseket ismét
meg kell válaszolni, és tíz év múlva egy másik
munkatársi gárdának újra el kell végeznie ezt a
feladatot. Tudjuk, ez volt Shakespeare utolsó
darabja, és a fordítót, Jean-Claude Carrière-t,
éppúgy, mint engem, nagyon meg-hatott, hogy a
mű utolsó szava, talán a legutolsó, amit a költő
leírt, így hangzik: „Free" (szabad). Hogy ez mit
jelent? Erről szól a darab.

- Tőbb mint egy évtized óta most rendezett
először Shakespeare-művet: A vihart, új, fran-
cia fordításban. Mint legtöbb rendezésében,
most is a világ minden tájáról szerződtetett szí-
nészeket. Prospero és Ariel szerepét sötét bőrű
afrikai művészek, Sotigui Kouyate és Bakary
Sangaré alakítják, Calibant viszont német szí-
nész, David Bennent. Ezzel teljesen megfordítja
az Angliában uralkodó színpadi divatot,
amelynek értelmében ezt az utóbbi szerepet
általában fekete bőrű művészre osztják.

 Ha áldozatot hozunk, és lemondunk a
nagy, látványos előadásról, az érdekes,
„modern" értelmezésről, talán eljuthatunk egy
szebb és költőibb játékhoz, amely közvetlenül,
a zenéhez hasonlóan hat a nézőre. Ahelyett,
hogy értelmezni próbálnánk a hatás okait, in-
kább a finom szálakat bontjuk ki annak a me-
rőben újszerű eszköznek a segítségével, ame-
lyet a sokfelől érkezett színészcsapat kínál.

 Magáról a darabról vall más felfogást,
vagy egyszerűen másfajta varázslatról van szó?

 Azt hiszem, csak egy fajta mágia létezik,
a bűvészmutatványoké. Ez az emberi lét va-
rázslata... és persze Shakespeare-é is, ezért
fog meg bennünket minden sorával. Nem azért,
mert ez a szöveg okosabb vagy pompázatosabb
más írókénál. Nála a költőiség nem frázisokat
ékít okos vagy jól megválogatott szavakkal... Ő
a szavak és képek zeneiségével valami életbe
vágóan fontos húrt pendít meg az emberi
lélekben. És ha minden egy emberi lény
közreműködésével valósul meg, ha az meg tud
nyílni a közönség előtt... vala-mi rejtett dolog,
mágia, igazi varázslat tűnhet elő.

 Amikor így ízekre szed egy drámát, mi
világosodik meg ön előtt, amit korábban nem
tudott meglelni? Milyen vonások bukkantak elő?

 Úgy vélem, van itt egy jókora csapda,
melybe kivétel nélkül valamennyien beleesünk.
Éppen napjainkban vált jellemzővé, hogy a
színpadi műveket igyekszünk ésszerűen
megközelíteni. Veszünk egy színdarabot, és
értelmezni kezdjük: „Miért adjuk elő, mit csiná-
lunk, mit akarunk elérni vele, miről szól?" De a
mű olyan, mint a zene: adott, közvetlen, szen-
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- Amiben nagyon sok fájdalmas dolog is

történik.

- Igen, azt hiszem, éppen ez a mű csodája.
Shakespeare egyaránt írt tragédiát és ko-
médiát... és megalkotta utolsó színműveit,
melyeket regényeseknek nevezett. Utolsó da

rabjaiban olyan sémákat érint, melyeket a Titus

Andronicusban, a Hamletben vagy a Lear ki-

rályban robbanó, égő fájdalomként ábrázolt
volna: itt pedig leheletfinoman, szinte az ujja
hegyével festi meg őket. Azt hiszem. az egész
darabot eltorzítjuk, ha bizonyos ponton túl
menve dramatizáljuk ezeket a mozzanatokat. Ő
mindent csak sejteni enged.

- Itt az ártatlanságról is szó van. a lányról, aki
még nem találkozott férfival, más emberrel... Ha

ezt kiragadjuk a gyarmatosítással

kapcsolatos történelmi összefüggésből, egy
egészen másfajta Miranda marad.

 Nagyon fontos, hogy ne ragadjunk le annál,
amit mások korábban csináltak. Az elmúlt fél
évszázadban annyira módosult az ártatlanságról
és szüzességről alkotott ősi elképzelés, hogy
Shakespeare darabjait értelmezve minden
eszközzel azt próbálták bizonyítani: a szűz nem
más, mint olyan lány, aki gátlásokkal, lelki
zavarokkal küzd. Ezért az ilyen lányt valamiféle
természetellenes jelenségként ábrázolták,
hiszen ha természetes volna, nem maradt volna
szűz. Azt hiszem, mi most történelmileg ismét
eljutottunk arra a pontra, amikor mindez
érvényét veszti; amikor az embernek be kell
látnia, milyen fontos, hogy egyszerűbben
közelítsünk meg egy nagyon tiszta, ősi
gondolatot, amely végighúzódik az emberiség
történetén, vagyis, hogy az ártatlanság létező
dolog, és ha a szüzességet olyan fontosnak
tartják, akkor ennek megvan a maga jelentő-
sége.. . Ez minden.
 Figyelembe véve a számtalan bonyolult,

egymásba kapcsolódó kérdést, melyet A vihar
felvet, például az ártatlanság, a tapasztalatlan-
ság, a bosszú kérdését és így tovább - akadtak-e
olyan problémák vagy akadályok, melyeket le

kellett küzdenie, hogy a darab hatni kezdjen?

 Ha a kérdést történetileg vizsgáljuk, kitűnik:
Shakespeare-nek, amikor utolsó darabját írta,
teljes drámaírói tapasztalata a rendelkezésére
állt. Nagyon érdekes, hogy - amint ez egyes
festőkkel is történt, akik például kubisták vagy
impresszionisták lettek - Shakespeare sem
foglalkozott többé lényegtelennek tartott
részletekkel. Nagyon-nagyon szabadon alkal-
mazta drámaírói eszközeit, mellőzött bizonyos
szerkesztési fogásokat, lemondott a jellemük
túlzott következetességéről. A darabban inkább
egyfajta drámai következetesség érvényesül,
bizonyos összefüggő szellemi vonal.
Shakespeare már minden eszközének tökéle-
tesen birtokában volt: többé nem törődött a
részletekkel, csak egyszerűen egyenes és görbe
vonalakat rajzolt, hogy valamit megsejtessen, s
nem törődött azzal, ha ez ellentmondásokhoz
vezet. Amint már említettem, egyfajta képi zenét
alkotott, amely nagyon világosan szól. de az
intellektuális és skolasztikus problémákkal
egyszerűen nem törődött. Ezeket nem tartotta
fontosnak.
 Ön a The Independentben megjelent

cikkében kijelentette - s ezzel sok angol rendezőt

megdöbbentett -, hogy az eszmék nem fontosak.
Elmagyarázná, mit ért ön eszméken?

 Én azt a cikket provokációnak szántam.
Úgy vélem, néha magyarázatot kell adni, más-
kor pedig provokálni kell. Erre a provokációra
azért van szükség, mert véleményem szerint
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egy színdarab sokkal több kell, hogy legyen, mint
néhány elmélet együttese, vagy egy ember, a
szerző elgondolásainak illusztrációja...
Egyszóval az eszmék két szinten is érvénye-
sülnek. A mindennapi gondolat szintjén, vagyis:
van egy elképzelésem valamiről, ezt meg akarom
mutatni, elmondom egy színésznek, aki képes
úgy olvasni a darabot, ahogy például Hamlet
teszi, azaz neki is támad egy sor gondolata arról,
hogy mit akar a darab bemutatni. Ilyenkor a
színész teljesítménye egyfajta egyetemi
előadássá válik, s a darab nem több, mint a
civilizált párbeszéd eszköze közönség és
színész között, afféle tévévita, és ezen a kultu-
rált eszmecserén belül az egyik embercsoport
átadja a maga úgynevezett olvasatát a másik-
nak. Ez pedig akadémikus játék. Ma csak
egyetlen nagy vallás létezik a világon, és ez,
tragikus módon, éppen a racionális gondolat
istenéé. Ezt kezelik vallásos módon, és közben
elutasítják, hogy valósan felmérjék, mit is jelent
ez. Hiszen nagyon is könnyen mondjuk rá egy-
egy gondolatra, hogy irracionális vagy éppen
primitív... Úgy hiszem, a racionális és primitív
gondolkodás ilyesfajta szembeállítása naív és
értelmetlen dolog; ehhez az egészhez
másképpen kell közelíteni. Az igazi gondolat, az
igazi megértés nem azonos a racionális, elemző
feltárással; az utóbbi nem több érdekes, de
kisebb jelentőségű módszernél, amely a
tudományos gondolkodást segíti.

 Londonban a Royal Shakespeare Com-
pany hónapokon belül kénytelen bezárni, és az
angol színháznak általában rossz a helyzete.
Lehet-e tenni valamit? Van-e valamilyen ja-
vaslata?

 Nem akarok amatőr politikusnak látszani,
és azt sem állítom, hogy tisztában volnék a
kormányzás minden titkával. Ugyanakkor lét-
fontosságúnak tartom, hogy a kormány tagjai
egyszerűen tisztelettel közeledjenek a szín-
házhoz, mint olyan intézményhez, melynek nem
értik minden titkát. A színház ugyanis valóban
misztérium... Az ott dolgozók persze tudják, hogy
ennek a misztériumnak egy része szervezés és
anyagi eszközök függvénye, és ezeket értelmes
módon kell kezelni. A másik rész viszont az,
amiből az értelmes színház születik - ez pedig
csak egyvalamitől függ: attól, hogy meghagynak-
e bizonyos szabadságot az alkotó számára? A
kísérlet kudarcot is vallhat; ezt el kell fogadni,
sőt mi több, üdvözölni kell, mivel e kudarc
lehetősége híján minden, a színház ésszerű
korszerűsítésére irányuló kísérlet zsákutcába
torkollik, és pontosan a tervezett cél elérése
válik lehetetlenné.

Az interjút Mary Harron készítette (BBC Te-
levízió, 1990. október).
Fordította: Pozsgay József
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Kijózanító, megalázó s egyszersmind gaz-

dagító élmény hallgatni egy Brook-szabású
embert, amint a színházról beszél. A monomá-
nia általában nem vonzó tulajdonság, és más
területeken mindenféle végzetes következ-
ménnyel is járhat, de ha a kultúra területén
csapódik le - társulva azzal a magasrendű
emberséggel és humanizmussal, amely Brook
leginkább lenyűgöző személyes tulajdonsága
és leginkább szembeszökő intellektuális sajá-
tossága -, olyan tényezővé válik, amely kitágítja
a létezés dimenzióit. Ezt az embert a színház
mindent felemésztő szenvedélye tartja
hatalmában, valamennyi kollégáját megszé-
gyenítő módon.

Valaha az volt a divat, hogy megkeressük
azt a kulcsot vagy megközelítési módot,
amelynek segítségével bármely színdarab ma-
inak, aktuálisnak címkézhető. Ez az a stílus,
amelyet Peter Brook maga mögött hagyott.
Másfelől, paradox módon, egy-kettőre kiderült:
A vihar műsorra tűzése kifejezi mind jelenlegi
színházfelfogását, mind szélesebb értelemben -
ha szabad így mondanunk - a „berlini fal utáni"
közgondolkodás atmoszféráját. Glasgow-i
tartózkodása alatt Peter Brook számos interjút
adott, több cikket írt, jó néhányszor fel

Amidőn Peter Brook, Glasgow-ba érkezvén,
megválaszolta az újságírók által kötelezőnek
vélt első kérdést, azt mondta, két ok miatt tar-
totta érdemesnek A vihar újbóli megrendezését:
mert a darab aktuális, és mert nem az.

Bármily rég íródtak is Shakespeare színmű-
vei - magyarázta -, ma is olyan dolgokról
szólnak, amelyek változatlanul sajnálatosan
időszerűek. A Közel-Keleten háború fenyeget,
Shakespeare pedig pontosan tudja, mi az erő-
szak, az összeesküvés, a bosszúvágy. Másfelől
- tette hozzá -, a megrendezendő mű pontosan
azért volt fontos számára, mert nem kortársi
karakterű, mert újfajta kihívást jelent, és
magasrendű költői formában dolgoz fel olyan
témákat és minőségeket, amelyeknek semmi
közük a napi vezércikkekhez vagy a tévéhíradó
anyagaihoz. Az olyan értékeket, mint az
irgalom, a tolerancia, a megbocsátás, a
szeretet - vagyis Prospero világát - „a min-
dennapi élet túl ritkán és túl felszínesen
tükrözi. Ez a darab épp azért érinthet meg
bennünket, mert olyasmit kínál, amit a társa-
dalomban nemigen találunk meg."

Sotigui Kouyate (Prospero)
és David Bennent (Caliban)


