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lfogásom szerint az RSC-nek az a dolga, hogy
lasszikus színházban érdekelt rendezők, szí-
zek és tervezők természetes otthona legyen.

lom pedig az, hogy mi legyünk az angolul be-
lő világ legjobb klasszikus színháza.

Adrian Noble, az RSC művészeti vezetője

Gondolatok a drámáról

A Téli rege már első kiadásától kezdve félreértés
áldozata, mivel az első Folio szerkesztői a vígjá-
tékok közé sorolták, s az utókor e címke szerint
sorolta be: öregasszonymesének vagy könnyed,

fantáziaszülte képzelgésnek nézték, nem pedig
annak, ami: a költő egyik legmélyebb és legko-
molyabb drámájának. A Téli rege nem vígjáték,
hanem tragédia.

Victor Hugo

A derűre hajlamos lelkeket megvigasztalhatja,
hogy Perdita, a húg elfoglalja a fiúcska helyét, aki a
koraérettség kínjaiba pusztult bele. Szép gon-
dolat, hogy Shakespeare-nek írás közben saját
halott kisfiának friss és fájdalmas emléke lebeg-
hetett szeme előtt, de ez legföljebb még gyengé-
debbé és fájdalmasabbá teheti azt a szomorú
gyönyörűséget, amelyet a kis Mamillius alakja kelt
bennünk. A legvégén pedig talán még élén-
kebben emlékezünk rá éppen azért, mert az apa,
akinek féltékenysége megölte, és az anya, akit
úgy szeretett, hogy belehalt, mintha éppoly töké-
letesen és megbocsáthatatlanul feledkeznének
meg a bátor és édes kis lélekről, aki tele volt igaz-
ságszeretettel és gyengéd szeméremmel, mint
ahogy minden jel szerint a Lear végén maga
Shakespeare is megfeledkezett valakiről, aki soha
nem felejtette el Cordeliát.

A. C. Swinburne

Az előadás mottói

A gondolatok világában a gyanú olyan, mint a
madarak között a denevér: mindig sötétben kel
szárnyra.

Francis Bacon

Ha az ember nem bízik a barátaiban, az szégyen-
letesebb,minthahagyja,hogyazokrászedjék.
La Rochefoucauld

Az édes fanyar lesz; - rothadni hullván
liliom fojtóbb szagú, minta burján!

Shakespeare: XCIV. Szonett

(Szabó Lőrinc fordítása)
Részletek a fesztivál műsorfüzetéből

A kritikai visszhangból

Miért oly múlhatatlan Shakespeare népszerűsé-
ge? Az egyik ok, hogy bonyolult tündérmesékkel
örvendeztet meg. És ezen a héten Stratford-on-
Avonban lenyűgöző élmény volt látni, miképpen
reagál sajátos folklórjára két, különböző nemze-
dékhez tartozó rendező. A Minden jó, ha jó a vé-
ge Swan-beli előadásán Peter Hall - az RSC
Keresztapája - Shakespeare verbális zeneisé-
gének ünnepélyes szépségét juttatja érvényre.
Ugyanekkor a nagyszínházban Adrian Noble -

John Nettles (Leontes) és Gemma Jones
(Paulina) a Téli regében
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Richard McCabe (Autolycus) az RSC
előadásában

aki Al Pacino Hall Brandójához képest - a Téli
rege nyugtalanító drámai világát az álom zilál-
tan kavargó varázslatával ruházza fel.

Noble teljesítménye valóban rendkívüli. Te-
matikus egységbe foglalja azt a darabot, amely
Szicíliából Bohémiába szökell, könnyedén
ugorja át az évek múlását, és egyesíti a
szakrálisat a profánnal. Koncepciója a kis Ma-
milliusszal kezdődik, aki egy üveggömböt rázva
bűvöl elő Anthony Ward tüllfüggönyös fehér
dobozszínpadából egy különös fantáziavilágot,
melyben helyet kap apja tébolya, a saját halála
és anyja végső rehabilitálása. Noble a drámát
egy gyermek télközi éji álmának tekinti (a
„midwínter night's dream" parafrázis a
Szentivánéji álom eredeti címére, a Midsummer
Night's Dreamre - A ford.), és ezáltal értelmezni
tudja a meseszövés olyan furcsaságait is,
amilyen például az Antigonust üldöző medve.
Egyszersmind néhány valóban káprázatos
vizuális hatást is elővarázsol, például azt az
apolloni vihart, amely a delphoi jóslat sem-mibe
vétele után a földre teríti a szereplőket.

Az ihletett előadás egyetlen szépséghibája,
hogy John Nettles Leonteséből hiányzik a hite-
les őrület szikrázása; még amikor gyilkos düh-
vel veti rá magát csecsemő lányára, mozdulata
akkor is inkább balettszerű, semmint frenetikus.
Szerencsére elsőrangú partnerekre talált
Samantha Bond Hermionéjában, aki oly őszin-
te szánalommal öleli át lelkibeteg férjét, vala-
mint Gemma Jones ravaszul törleszkedő Pau-
linájában és Paul Jessom döbbenten értetlen
Polixenesében. Két évtized legjobb stratfordi
Téli regéje ez, amelyben ott kísért a halott Ma-
millius szelleme; úgy tetszik, végül az ő kíván-
ságai öltenek testet apja, anyja és a bohémiai
király szeretetteljes kézfogásában.

Michael Billington: A Keresztapa-mítosz
és a gyermeki fantáziavilág sötétsége

The Guardian, 1992. júl. 3.

Shakespeare alapos kihívást intézett a színhá-
zakhoz, amikor papírra vetette híres instrukció-
ját: „EI, a medve üldözi őt." Medveügyben a ren-
dezők számos lehetőség közül válogathatnak.
Láttam már Antigonusokat, akiket kisebb és na-
gyobb, sima és bozontos bundájú, realisztikusan
agresszív és zavarba ejtően szimbolikus mackó-
mukik kergettek ki a színről, sőt, szerencsém volt
szegény emberhez egy olyan alkalommal is,
amikor háromméteres jegesmedve kapta fel és
ringatta a karjában, amely a színházi földrajz
csodájaként Lappföldről vándorolt be Bohémiá-
ba. De még soha nem láttam olyan különös és
gondolatgazdag megoldást, amilyet Adrian Noble
alkalmaz a Royal Shakespeare Companyben.

Noble jól megtermett, otromba medvéje ép-
pen azután cammog be, hogy Andrew Jarvis
mint Antigonus letette a földre az apja által kita-
gadott és száműzött csecsemő Perditát. A
szörny megszaglássza a kisbabát, mintha azon
tűnődne, nem esnék-e jól egy kis étvágygerjesz-
tő is ebéd előtt, a kis Perdita pedig vékonyka, bá-
buszerű sipítást hallat. Antigonus állja a sarat:
kész megvédeni a babát. És ekkor a zsinórpad-
lásról, hullámzó selymek között, egy álomkép le-
beg lefelé, amely homályosan Perdita anyjára,
Hermionéra emlékeztet. Antigonus el, a medve
el. A gyermek megmenekült.

Hogy egész őszinte legyek, a levegőben libe-
gő mami kissé abszurd, a nevetséges határát
sú-

roló ötlet. De Noble legalább hajlandó fantáziájá-
tól vezérelve kockázatokat is vállalni, és racioná-
lis korunk legtöbb rendezőjével ellentétben meg-
érti, hogy a Téli regében a természetfölötti
hatalmak létfontosságú szerepet játszanak. A
produkciót legjobb pillanataiban valódi varázslat
és csodaszerűség lengi be.

Benedict Nightingale:
A varázslat minta kockázat jutalma

The Times, 1992. júl. 3.

Adrian Noble új stratfordi Téli rege-előadásában
nagy szerep jut a léggömböknek. Hosszú zsinó-
rokra kötözve tarka nyalókaként szöknek a ma-
gasba az első felvonás partyjelenetében; a



levegőben közlekedő Autolycus mintha felfedez-
te volna a közlekedési lehetőségeket egy hatal-
mas, héliummal töltött szőlőfürtben; a birkanyí-
rási ünnepen pedig nevetségesen túldimenzio-
nált piros léggömbök reprezentálják a szatírtán-
cot lejtő férfiak parodisztikus heréit, mialatt az
erekcióról egyszerű padlótörlő szivacsok vagy
kefék gondoskodnak.

A léggömböknek még az allegorikus szerep-
lők is jó hasznát veszik. Az Idő, ahelyett hogy
szokás szerint személyes megjelenésével hidalná
át a harmadik és a negyedik felvonás közötti
tizenhat éves űrt, most léggömbpostával küldi le
beszéde szövegét a Camillót játszó Benjamin
Withrow-nak, aki éppen lakoma utáni szundiká-
lásnak adózik Polixenes társaságában. Elraga-
dóan abszurd ötlet, ahogy a beszéd a levegőből
libeg alá váratlanul, és mulatságos újdonság,
hogy szövegét most az értetlen Camillo olvassa
fel, közben tanácstalan pillantásokat lövellve az
ég felé. Másfelől azonban, e szellemes, de
külsőséges előadás számos más friss ötletéhez
hasonlóan, alaposabb meggondolás után ez is
kétségeket ébreszt. Végeredményben ez a
megoldás finoman és közvetetten lefokozza a
derék Camillót, hiszen arra utal, hogy
nosztalgikus honvágya effajta természetfölötti
ösztökélésre szorul. A beszéd továbbá időnek
előtte informál-ja Perdita személyének
fontosságáról (miáltal veszít értékéből ösztönös
megérzése, amikor később az ünnepségen
személyesen is találkoznak). És a shakespeare-i
téma fenséges egy-szerűségét sem gazdagítja,
ha a pusztító és a megváltó idő fogalmához a
kotnyeles idő fogalma is társul.

Az előadás képileg gyakran lenyűgöző, de rit-
kábban tud meg is rendíteni. Kitűnően szórako-
zunk, de nem vagyunk meggyőzve róla, hogy va-
lamennyi újítás újszerűen átgondolt élményeken
nyugszik.

Paul Taylor:
A Noble-féle újdonságok boltja
The Independent, 1992. júl. 3.

Az előadás telis-tele van emlékezetes mozzana-
tokkal. A királyné törvényszéki tárgyalása termé-
szetfölötti dimenziókat ölt: amikor Leontes meg-
tagadja az orákulumot, forgószél támad, a szín-
padon esernyők szállnak keresztül, az emberek
viaskodnak, hogy megkapaszkodjanak és élet-
ben maradjanak. Noble az egész előadás során
ilyen sarkalatos képekkel ellenpontozza és
hangsúlyozza a szöveget; a szó és a látvány
eggyéolvasztása gyönyörűen sikerült.

Stewart McGill: Téli rege
What's On, 1992. júl. 10.

Adrian Noble pezsdítően izgalmas rendezése
egyszerre öleli magába a szicíliai jelenetek meg-
rendítő érzelmességét és a középső rész öröm-
teli pásztorjátékát, amelybe veszedelmesen

keverednek a Disneylandre emlékeztető ele-
mek: bőrnadrágos svájci turistákat látunk, és a
vidéki Anglia érzelem- és hagyománymentes
ábrázolását. Amikor Richard McCabe mint Au-
tolycus zöld léggömbök erdeje közepette libe-
gett a föld felé a ragyogó kék ég háttere előtt,
először azt hittem, visszacsöppenünk Mary
Poppins világába; McCabe fürge ujjait és a
pásztorok fallikus rúdjait és vörös léggömb
formázta heréit azonban Disneyéknél soha nem
tűrnék el.

Time Out, 1992. júl. 8.

A Téli rege oly hirtelen váltással tereli közös
igába a tragédiát és a komédiát, hogy a
rendezők általában hajlamosak a mű két felét két
különböző darabként kezelni. Ádáz
szenvedéllyel dolgozzák ki Leontes
féltékenységét, majd a szünet után megjelenő
ijesztő pásztorok felé odahajítanak egypár
paraszti ruhadarabot meg néhány csomó
szénát.

Adrian Noble, az RSC ifjú művészeti vezetője
azonban megszegte a hagyományokat, s a ko-
médiát magabiztosabban kezelte, mint a tragé-
diát. Az előadás voltaképpen a szünet után telik
meg kirobbanó élettel. A bohémiai birkanyírás
nem holmi mesterkélt és feszélyezett pásztorjá-
ték, hanem jókedvű kisvárosi búcsú,
zászlódísz-szel és rezesbandával. Richard
McCabe lefegyverzően pimasz Autolycusa
sorban mindenkitől elcseni az erszényét, majd
Elton John-paródiával szórakoztatja a
helybélieket. A drámát az

Klaus Pohl 1952-ben született Rothenburg
ob der Tauberban. A (nyugat-)berlini Max
Reinhardt szemináriumban végzett tanul-
mányok után színészként kezdte pályáját;
1989 óta szabadúszó íróként Hamburg-ban él.
Számos drámát és több tévéjátékot írt. 1985-
ben megkapta a Mülheimi Drámaíró-díjat, 1987-
ben pedig a Gerhart Hauptmann-díjat. A szép
idegen című művének ősbemutatója 1991-ben
Recklinghausenben volt, a Ruhr-vidéki ünnepi
játékokon.

A szép idegen Bebrában játszódik, ott, ahol -
legalábbis a helyi idegenforgalmi szervezet sze-
rint - róka és nyúl „jó éjszakát"-tal köszön el
egymástól, és „otthon érzi magát hagyomány és

energia hullámai sodorják előre, és egyszer csak
ráeszmélünk, mi is az összekötő kapocs a komé-
dia és a tragédia között. A Bohémiában uralkodó
optimizmus teszi lehetővé, hogy Szicíliában
megszülessék a megbékélés.

Kirsty Milne:
Léggömbökön nyargaló tragédia
Sunday Telegraph, 1992. júl. 5.

John Nettles szerint Shakespeare jól ismerte a
féltékenység gyötrelmeit, amelyeket a Jakab-
korban „démoni megszállottságnak" neveztek.
„A tüneteket könnyű felismerni - mondja a szí-
nész. - Az ember, mondjuk, talál egy jegyzet-
tömbre firkált telefonszámot; megszólal a tele-
fon, majd leteszik a kagylót; vagy rábukkan az
ember egy összetépett levélre, és eltűnődik: hát
ez mi lehet? A féltékenység fája apró magvakból
terebélyesedik ki. Ilyen ember Leontes is, és az
ábrázolás élethű. Talán Polixenes éppen csak
hozzáért Hermionához, vagy egy baráti puszit
értett félre a férj. A féltékenység nem okoskodik;
hirtelen, egyik pillanatról a másikra támad fel. Éri
mindenesetre boldog emberként exponálom,
meghitt, baráti, kölcsönös bizalmon alapuló lég-
körben, mielőtt lecsap a villám. Lehetséges,
hogy a feleségem lefeküdt a legjobb barátom-
mal? Az ábrázolás halálosan pontos; Shakes-
peare tudja, miről van szó."

A Leontest alakító John Nettles nyilatkozata
a műsorfüzetben

romantika". A Grimm-testvérek néhány mesé-
jéhez is Bebra környéke szolgáltatta az ihletet.

Hóborította téli erdő, a vonatok elakadnak, és
egy, a messzi Amerikából jött idegen nő egy éj-
szakára szállást kér a fogadóban. Az asztal meg
van terítve, a tányérokon gőzölög a karácsonyi
liba...

Németország, az elvarázsolt téli mese,
amelyről az idegen nő annyi szépet hallott, nem-
sokára rémmese lesz, rég elfeledettnek hitt em-
lékek támadnak fel. Az otthonosan meghitt kis-
városi környezet egyre félelmetesebbé válik. A
minden idegennel szembeni gyűlölet az amerikai
nőn és egy lengyel férfin tombolja ki magát. A nőt
elűzik a városból.

Nem sokkal később visszatér, és bosszút áll
azért, amit el kellett szenvednie. Ennek során
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